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Sammanfattning 

De senaste årens skandaler gällande enorma bonusar och fallskärmar till 

företagsledningar har orsakat ramaskri bland allmänheten. Detta har lett till mer 

forskning kring företagsstyrning och kompensationsstrukturer, där forskare ställer sig 

frågorna; Vad är det bästa incitamentsystemet? Hur motiverar man en verkställande 

direktör att arbeta i aktieägarnas intresse, samt hur påverkar olika incitament företagens 

risktagande? Detta är alltså ett mycket omdiskuterat ämne med många olika åsikter, och 

där det inte finns ett allmänt vedertaget svar på dessa frågor. De vanligaste påståendena 

är att aktier som incitament får ledningen att minska sin riskexponering och därmed öka 

de utförda hedgingaktiviteterna, medan ett optionsinnehav får dessa att vilja öka risken 

företaget utsätts för. Det finns också forskare som påstår att finansiella incitament inte 

har någon inverkan på ledningens val av hedgingintensitet, och att detta styrs av andra 

faktorer inom ett företags struktur. Av dessa skiljaktigheter fann vi ett intresse att 

studera hur dessa variabler ser ut inom en branch som är väldigt utsatt för risker, och där 

hedging anses vara av extra stor vikt, nämligen oljebranchen. 

I denna studie har vi därför valt att undersöka 51 företag verksamma inom oljeindustrin 

och som alla är registrerade på den amerikanska börsen. Genom studerandet av dessa 

företags hedgingaktiviteter och kompensationspaket i form av aktier och/eller optioner 

har vi i syfte att besvara uppsatsens huvudsakliga frågeställning: Hur påverkas 

oljeföretagens riskexponering av ledningens bonussystem? För att djupare kunna 

förstå den data vi samlar in och de resultat vi genererar har vi i vår teoretiska 

referensram belyst de mest centrala teorierna kring studiens ämnesområde, nämligen 

Agentteorin och Stewardshipteorin. Dessa teorier motsäger varandra kring 

motivationsfaktorer hos ledningen, där Agentteorin fokuserar på finansiella incitament 

som den största moroten för att sammanställa ledningen- och aktieägarnas intresse 

medan Stewardshipteorin visar hur andra icke finansiella faktorer som VD'ns roll och 

erkännande av kollegor verkar som motivationshöjande. Vidare belyser vi andra teorier 

som kan ha någon inverkan på den data och de resultat vi får fram, som till exempel nya 

striktare redovisningsregler, finanskrisens uppmärksamhet av orättvisa bonusar, 

moralisk risk hos ledningen och hur bonussystem påverkar hedgingaktiviteter.  

Efter studiens teoretiska grund har vi samlat in data kring urvalföretagens 

kompensationsystem och riskexponering. Vi har även kvantifierat hedgingaktiviteter 

och skalat dessa till företagens storlek för att få en rättvis bild. Utifrån detta har vi sedan 

utvecklat fyra hypoteser som avser att testa de samband som påstås existera mellan 

aktier och optioner och företags hedgingaktiviteter. Då det råder en stor oenighet om hur 

man på bästa sätt mäter hedgingintensitet har vi även använt oss av två olika mått som 

båda avser att mäta samma variabel, d.v.s graden av hedging. Vi har använt dessa två 

mått för att kunna kvantifiera graden av hedgingaktiviteter men även för att öka 

validiteten i våra slutsatser. Utefter en kvantitativ forskningsprocess testade vi sedan 

dessa variabler genom statistiska test som alla genererade samma resultat och slutsatser: 

Vi fann inget statistiskt signifikant stöd för att det ska existera ett samband mellan 

incitament i form av aktier och optioner och företagens hedgingaktiviteter år 2011 i 

oljeindustrin. 
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1.1 Bakgrund 
Många företag använder sig idag av incitament i syfte att motivera sina anställda att 

utföra vissa handlingar. Att få en lön är till exempel ett incitament att arbeta, men det 

finns också kompensationspaket utöver en grundlön som är utformade för att inte bara 

motivera de anställda att arbeta utan också för att stimulera annat önskvärt beteende. 

När det talas om kompensationspaket ligger fokus därför ofta på ett företags ledning då 

det anses vara av större vikt att dessa arbetar åt både företagets och aktieägarnas 

intresse, och detta är även något som anses ha en inverkan på hur mycket risk företaget 

exponeras för. Om ledningen inte har rätt incitament kommer de inte att arbeta efter 

aktieägarnas intresse, och att dessa fattar bra investeringsbeslut som gynnar företaget 

beror därför på hur ledningens prestation mäts och belönas. (Brealey & Myers, 2002, 

s.316) 

Många forskare (se exempelvis Tufano, 1996; Rogers, 2002; Gao, 2008; och Tribett, 

2012) är alltså överens om att ledningens incitament är en av de största faktorerna 

bakom företags val och utsträckning av hedging med hjälp av finansiella instrument. Får 

ledningen incitament att ta högre risker kommer de därmed att hedga mindre, medan 

chefer vars kompensationer gynnas av en lägre riskexponering kommer att utföra mer 

hedgingaktiviteter (Rogers, 2002, s. 2). Dessa incitament kan bestå av många olika slags 

bonusar, men de vanligaste kompensationerna som ges i syfte att motivera ledningen är 

en grundlön plus aktier och/eller optioner (Gao, 2008, s. 12). Det anses även viktigt att 

skilja på vilken av dessa kompensationer som används som incitament, då chefer med 

ett aktieinnehav sägs åta mer hedgingaktiviteter medan ett optionsinnehav sägs leda till 

mindre hedging inom företaget. Detta kan förklaras genom de olika kompensationerna 

utformning, där en option innehåller rätten att ångra sig vilket gör att en högre volatilitet 

ökar värdet på detta instrument då den ökar uppsidan men då nedsidan fortfarande är 

densamma. Vid ett aktieinnehav föredras istället mindre risk till följd av aktiers linjära 

avkastning, vilket därför oftast ökar företagens hedgingaktiviteter (Tufano, 1996, 

s.1109).  

På senare år har flera fall av oförtjänt höga bonusar uppmärksammats och en trend där 

bonusar börjar bli större än den huvudsakliga lönen börjar bli alltmer tydlig. En stor 

undersökning utförd av Dagens Nyheter visar att alltfler bolag börjar inkludera vd-

bonusar som vida överstiger deras avtalade grundlön där bonusen i vissa fall kan vara 

hela 230% av lönen, det vill säga mer än dubbelt så stor (Dagens Nyheter, 2013, s. 18). 

Lars Dahlgren, som är vd för den svenska snus- och tobakskoncernen Swedish Match, 

hade år 2011 en redovisad årslön på 5,7 miljoner kronor, medan hans rörliga ersättning 

uppgick till hela 6,3 miljoner kronor, det vill säga en bonus som var 111% av hans 

avtalade lön. I denna undersökning, där man granskat den svenska börsens 46 största 

bolag, har man även konstaterat att alltfler toppchefer ligger på bonusnivåer kring 100% 

av grundlönen. De konstaterar vidare att denna bonus låg på kring 25% för 10 år sedan 

vilket visar på en trend inom den svenska, och även globala, företagskulturen att 

inkludera rörliga bonusar för att öka kompensationen till företagsledningen (Dagens 

1. Inledning 
I detta kapitel vill vi öka förståelsen för vad studien kommer att behandla, varför vi har valt 

det berörda ämnet, tillhandahålla information om den problembakgrund som existerar, 

vilka avgränsningar som gjorts, samt vad studiens syfte är. Här har vi även lyft fram en 

problemformulering som uppsatsen kommer söka att svara på. 
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Nyheter, 2013, s. 18). Denna alarmerande ökning av bonusar har kunnat härledas till 

bristande regler från Finansinspektionen. I början av 2013 infördes dock ett 

revolutionerande europeiskt regelverk som begränsar den bonus som företag kan betala 

ut till sin ledning och fastslår att bonusen inte får överstiga grundlönen, om inte 

majoriteten av aktieägare godkänt det i en bolagsstämma. Detta är ett bevis på att dessa 

skyhöga, och ibland även oförtjänade, bonusar väcker alltmer ilska bland aktieägare och 

resten av samhället. Enligt Carina Lundberg Markow, chef för ansvarsfullt ägande på 

Folksam, beror detta på ett missbrukat förtroende. (Dagens Nyheter, 2013, s. 18).  

Om vi tittar på USA har samma trend av ökande bonusar uppmärksammats i allra 

högsta grad. I samband med finanskrisen 2008-2009 där miljontals amerikanska 

arbetare förlorade sina besparingar och arbeten kunde många företagsledare lyfta höga 

bonusar, vilket ledde till ett ramaskri bland allmänheten. Till följd av denna 

uppståndelse startades rörelsen Occupy Wall Street, som är en organisation som 

uttrycker den ilska som allmänheten upplevt. De menar att den rådande företagskulturen 

leder till ett ökat gap mellan aktieägarnas- och företagsledningens intressen, och detta 

gap manifesterar sig i oförtjänta bonusar (Occupy Wall Street, 2013). Ett mycket 

uppmärksammat fall av oförtjänta bonusar, som diskuterats flitigt i medier, har varit den 

gigantiska datortillverkaren Hewlett-Packard’s tidigare VD Leo Apotheker’s gigantiska 

bonus på 23 miljoner dollar, vilken gavs ut efter ett katastrofalt år för företaget där 

dryga 40 miljarder dollar av aktieägarnas värde utraderats under mindre än ett år (New 

York Times, 2011). Professor John Donohue på Stanford University menar att denna 

bonus bara är en del av en ökande trend, och menade att det var ”mycket ironiskt att 

sådant spektakulärt misslyckande belönas så kraftigt”. Denna trend, menar han, beror 

på den amerikanska företagsstrukturen som tillåter ledningen tjäna många miljoner 

oavsett  hur  det  går  för  företaget.(New  York  Times, 2011) Ur ett etiskt perspektiv 

har detta även en stor betydelse då dessa bonusar ger obscena incitament till högt 

risktagande och konsekvenserna av detta risktagande kan vara förödande för dels de 

anställda i företaget men även för samhället i övrigt. I ett komplext finansiellt system är 

alla enheter mer eller mindre kopplade till varandra och därmed kan konkursen från ett 

företag ha effekter på hela samhället. 

 

Dessa orättvisa belöningar kan dessutom lättare uppmuntras om den verkställande 

direktören av ett företag också sitter med i styrelsen. Om en chef innehar rollerna som 

både VD och styrelsemedlem anses de lättare kunna arbeta efter sina egna mål och sitt 

eget intresse på grund av den försämrade övervakning en sådan situation medför. De får 

en ökad kontroll över företaget och kan lättare styra över beslut om till exempel deras 

egna kompensationsstruktur så att denna gynnar deras egna avkastning. Detta sker då 

övervakningen av styrelsen inte kan ske objektivt vilket i sin tur ökar risken för 

konflikter mellan aktieägarna och ledningen (Tribett, 2012, s.11). I företag utsatta för 

stora risker och där ledningens kompensation innehåller en bonus är det därmed väldigt 

viktigt att företagen väljer en bonus som baseras på rätt incitament. Här bör företagen 

länka chefernas lön med aktiernas avkastning, eller öka andelen av eget kapital i 

chefernas kompensation, för att på så sätt minska agentproblemen och sammanföra 

chefernas och aktieägarnas incitament. (Tufano, 1996, s. 1130) 

En branch som är särskilt utsatt för stora risker och där hedging anses vara extra viktigt 

är oljebranchen. Det är på grund av att vi idag är så beroende av en sådan värdefull och 

unik råvara som råoljan, en homogen produkt som inte går att förnya och som förväntas 

nå sitt slut förr eller senare, som vi förknippar den med så stora risker för alla 

involverade parter. För att djupare förstå det samband som existerar mellan olja och risk 
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måste vi först definiera vad begreppet risk innebär i vår studie. I allmänhet kan risk 

beskrivas som en situation där du är exponerad för fara. Inom finansiering innebär oftast 

denna fara risken för förlust, och när vi i denna uppsats diskuterar risker med oljan 

kommer vi att behandla de prisrisker som medför inom oljeindustrin och undersöka 

varför företag använder sig av olika processer när de hanterar denna risk.  

Denna prisrisk har tydligt demonstrerats av den extrema volatilitet som råoljans priser 

har visat på marknaden de senaste årtiondena (Yan, 2012, s. iv). En volatilitet som i och 

med globaliseringen påverkar inte bara lokala, utan även internationella investerare som 

är direkt påverkade av oljans pris (Basher & Sadorsky, 2006, s.226). Det är i takt med 

att nya finansiella instrument utvecklas och råoljan börjar handlas mer aktivt på 

råvarumarknaden som det inte längre enbart är oljeproducenter och oljeanvändare som 

köper och säljer olja, utan finansiella instrument som terminer gör det möjligt för vem 

som helst att spekulera i oljepriser utan att någonsin behöva äga den fysiska varan. 

Detta innebär ytterligare volatilitet på världsmarknadspriset på olja och större krav på 

riskhantering inom oljeberoende företag.  

De senaste årens fluktuationer av världsmarknadspriset på olja har alltså lagt stor fokus 

på riskhanteringen av denna prisrisk och oljeberoende företag världen runt har blivit 

mer medvetna om implementeringen av strategier för att minimera eller helt eliminera 

deras exponering mot denna risk. Som illustrerat i Figur 1 nedan kan vi se att oljepriset 

sedan finanskrisen 2008-2009 dessutom steg upp till rekordnivåer av kring 150 dollar 

fatet och sedan snabbt ner till 40 dollar fatet vilket har gjort det väldigt tydligt att denna 

risk är enormt omfattande och i värsta fall förödande för företag som inte är lämpligt 

positionerade att hantera denna risk på rätt sätt. Detta är en volatilitet som även har visat 

sig tidigare när priset på råoljan efter 1970 började visa en hög fluktuation med en 

trefaldig ökning av priset under 1973, vilket var en prischock som ledde till en ökad 

insikt i behovet av avancerade instrument för att lära sig hantera sådana situationer. 

Därmed började handeln med derivat vilket har visat sig vara mer än nödvändigt för 

marknadens deltagare. (Hull, 2012, s.109)  
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Det råder däremot väldigt olika åsikter om hur företag bäst hanterar denna risk och 

konsensus har länge varit att en riskhanteringsprocess som helt eliminerar 

riskexponering mot prisförändringar där företagen använder finansiella instrument för 

att hedga sin prisrisk är optimal. En sådan strategi möjliggör en mer noggrann planering 

av framtida kassaflöden och investeringsbehov eftersom det pris som företaget behöver 

betala för ett flöde av råolja är känt, och det är även en idé som är allmänt vedertagen 

och teoretiskt förankrad. Däremot saknas konkreta empiriska bevis och studier som 

faktiskt visar att en sådan strategi har varit mer lönsammare än en strategi där prisrisk 

accepteras inom företaget och där inga aktiviteter inom hedging förts. 

De finansiella instrument som används i störst utsträckning för hedgingsyften är främst 

terminer, swappar och optioner (Hull, 2012, s.109). Dessa instrument används inom 

flera olika syften och skräddarsys till varje företags unika riskpolicy och finansiella 

styrka. Den viktigaste skillnaden 

mellan dessa instrument är över hur 

lång tidshorisont som de sträcker 

sig och i Figur 2 presenteras 

skillnaden i hur stora tidsperioder 

som dessa instrument traditionellt 

används i. 

Det är dock mycket viktigt att 

poängtera att dessa finansiella 

instrument kan göras enormt 

komplexa i kombination med 

varandra och om beslutsfattarna 

bakom ett företags riskpolicy inte är 

fullt medvetna om hur deras 

exponering blir med den valda 

hedgingportföljen kan det få katastrofala följder.  

Att hedga eller att inte hedga är därmed en mycket aktuell fråga och studier visar att 

homogena företag inom samma bransch kan ha mycket olika åsikter om hedging till 

följd av olika kompensationspaket och därför väldigt olika riskhanteringsprocesser. En 

stor studie som genomfördes nyligen på 38 oljeproducerande företag i Nordamerika och 

Australien visade att 41% av företagen genomför hedgingaktiviteter för att helt säkra 

sina produktioner medan 29% av företagen menar att de aldrig hedgar. Vidare visade 

studien också att bland företagen som har omfattande hedgingstrategier är det bara 34% 

som anser att säkra och stabila framtida kassaflöden är det viktigaste syftet med deras 

riskhanteringsprocess. (Mercatus Energy Advisors, 2009) 

Att hantera de risker företagen utsätts för är alltså särskilt viktigt inom oljebranschen 

där hedgingmöjligheterna är stora och råvaran väldigt volatil. Om ledningen av dessa 

företag då inte väljer den strategi som är optimal för företaget kan detta medföra 

konsekvenser i form av en konflikt mellan aktieägarnas och ledningens intresse. 

Därmed är diskussionen kring incitament, och närmare bestämt aktier och optioner som 

incitament, väldigt viktig och detta speciellt då de används i en sådan stor utsträckning 

idag. Användandet av fel incitament kan öppna upp för stora problem inom företagen 

om riskhanteringen i och med dessa inte används i syfte att maximera företagets värde, 

utan istället för att reducera chefernas risk samt öka deras vinst (Tufano, s. 1130). Det är 

också ett omdiskuterat ämne inom företagsekonomi då komplexa finansiella instrument 
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som finns till för att reducera risk används mer frekvent än vad de bör göra, ett 

användande som istället kan öka risken för företaget då ledningen spekulerar i för stor 

utsträckning med instrument som har företagets värde knytet till riskerna i ekonomin. 

Ett ofördelaktigt bonussystem kan därför få ledningens mål att krocka med aktieägarnas 

och dessutom få ledningen att använda sig av en riskhantering som inte är optimal och 

som ökar företagets riskexponering mot råoljefluktuationerna (Perfect et al. 2000, s. 46).  

Vidare anses en kompensation som endast består av en grundlön inte som ett alternativ 

av många företag då dessa kan medföra större problem för företagen än i de fall där de 

också får en bonus. Vid en kompensation bestående av endast en grundlön följer oftast 

en ledning utan motivation och med en reducerad ansträngning där många andra 

alternativ med negativa konsekvenser lockar, vilket gör att implementeringen av ett 

bonussystem har blivit desto vanligare (Brealey & Myers, 2002, s 316). Vilka 

incitament ledningen får och hur dessa påverkar deras beteende är därmed ett viktigt 

ämne och av stor relevans att studera. 

Vi anser här att en studie som behandlar företag inom oljeindustrin är ett bra exempel 

för det ämne vi undersöker då oljan är en väldigt volatil råvara vilket, som tidigare 

beskrivet, leder till en större riskexponering för företagen och därmed till en risk som 

många anser ska hedgas. Med faktan i handen att många av de verksamma oljeföretagen 

idag inte hedgar bidrar även till intresset att undersöka vad det är som påverkar dessa 

val, och vi kommer därför att fokusera på utformningen av deras bonusar och testa om 

vissa typer av incitament ökar riskviljan mer än andra. 

1.2 Problemformulering 
Eftersom företag inom oljebranschen är väldigt utsatta för risk och det är ledningens 

jobb att besluta om en riskpolicy samt riskhanteringsprocess är det av yttersta vikt att 

deras mål är likställt med aktieägarnas. I denna studie kommer vi söka empiriska bevis 

för om, och hur, oljeföretags chefer påverkar företagets riskexponering till en följd av 

egna bonussystem och söka kopplingar mellan hedgingaktiviteter och incitament, vilket 

vi söker att besvara med följande frågeställning; 

Hur påverkas oljeföretagens riskexponering av ledningens bonussystem? 

1.3 Syfte 

Huvudsyftet med denna studie är att lyfta fram de faktorer som kan påverka oljeföretags 

val i att hedga eller att inte hedga med fokus på VD'ns bonus- och ägarstruktur. Då de 

vanligaste incitamenten består av en grundlön plus aktier och/eller optioner har vi valt 

att i denna uppsats enbart behandla dessa former av kompensationer, och hoppas 

därmed kunna bidra med en djupare förståelse kring skillnaden mellan just dessa 

incitament och varför VD's föredrar olika paket. Vidare vill vi undersöka om det finns 

ett samband mellan dessa bonussytemens uppbyggnad och företagens riskexponering 

och detta för att se om det teoretiska problem som många forskare har studerat existerar 

i praktiken inom oljeindustrin. Vi vill undersöka detta samband genom att besvara 

följande frågor: vad har VD'n i respektive företag för bonusstruktur? Hur stora är 

eventuella bonusar i form av aktier och/eller optioner i förhållande till den totala lönen, 

samt finns det någon koppling mellan vilket incitament VD'n får och företagets 

hedgingaktiviteter? 

Vi har dessutom i delsyfte att med denna studie generera ett resultat som vi hoppas 

kunna generalisera för alla företag på den amerikanska börsen som är exponerade för 

stora risker i liknelse med den volatilitet som följer råoljan. 
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1.4 Avgränsningar 
Då vi med denna studie avser att undersöka hur bonusstrukturer inom hela oljeindustrin 

påverkar deras hedgingaktiviteter har vi behövt göra en avgränsning i form av de 

företag vi har valt att undersöka inom denna industri. Optimalt hade självklart varit att 

studera alla oljeföretag som existerar idag, men då det hade varit alldeles för omfattande 

och tidskrävande har vi behövt använda oss av en mycket mindre skala. Vi kommer 

således att i denna studie endast undersöka 51 oljeföretag där alla är aktiva på den 

amerikanska börsen, med vilka vi hoppas kunna få ett resultat som sedan går att 

applicera på andra företag utsatta för liknande risker.  

1.5 Bidrag till akademisk forskning 
Då vi genom vår litteratursökning och forskning inom studiens ämnesområde inte har 

funnit andra nyare studier utförda under senare år som undersöker sambandet mellan 

incitament och hedgingintensitet anser vi att vår studies resultat är en bra grund för 

fortsatt forskning. I och med att regler inom redovisning av företags 

kompensationspaket och derivatpositioner har uppdaterats och ändrats sedan tidigare 

studier har utförts, och då användandet av finansiella instrument ökar med åren, tror vi 

att vår studie även kan bidra med klarare siffror angående företagens hedgingaktiviteter 

och kompensationspaket, samt även ge en bild som kan se annorlunda ut från hur 

relationen mellan dessa variabler har beskrivits i tidigare studier. 

Vidare har vi inte funnit en studie som har utförts på enbart oljeindustrin. Tufano (1996) 

har utfört den studie som närmast liknar vår, men han har studerat företag som arbetar 

med guld och som därmed inte är utsatta för prisrisker på samma sätt som råoljan är. Då 

oljeindustrin är utsatta för en mer volatil råvara och är beroende av att båda kunna köpa 

och sälja denna vara, anser vi att vår studie ändå skiljer sig mycket från Tufanos. Vi har 

dessutom använt oss av flera olika mått vid mätning av företagens hedgingaktiviteter till 

skillnad från de tidigare studier vi har studerat, vilket vi anser bidrar till ett säkrare 

empiriskt resultat som därefter kan användas av framtida forskare. 

1.6 Begreppsförklaring 
Aktier:   En typ av investering där man köper ägarskapsrättigheter till 

  ett företags tillgångar och vinster (Fincad, 2013). 

 

Bonus:  En ekonomisk kompensation som vanligen ges till en  

  anställd av en arbetsgivare för ett väl utfört arbete. Storleken 

  av bonusen brukar vara beroende av något sorts  

  framgångsmått (Investopedia, 2013). 

Derivat:  Ett kontrakt mellan två eller flera parter där priset på  

  kontraktet beror på priset eller prisen på en eller flera  

  underliggande varor, räntor eller förhållanden. Värdet på 

  derivatet bestäms av hur volatil priset på den underliggande 

  varan är. De vanligaste formerna av derivat är optioner, 

  terminer  och  swaps  (Fincad,2013). 

 

Hedging:  En strategi som använder investeringar i form av derivat för 

  att minimera risken av eventuella förluster. Målet av  

  strategin är inte att tjäna pengar utan endast för att skydda 

  mot förluster och kan därmed ses som en slags försäkring 

  (Fincad,2013). 
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Incitament:  Något som tenderar att öka motivationen hos anställda att 

  arbeta hårdare och prestera bättre. Detta kan t ex vara en 

  belöning som ges till följd av en ökad produktivitet  

  (Economic glossary,2008). 

 

Optioner:  Ett kontrakt som sälj av en part till en annan vilken erbjuder 

  köparen rätten, men inte obligationen, att köpa eller sälja en 

  underliggande vara till ett förutbestämt pris och datum. Detta 

  obligerar den andra parten att därmed köpa eller sälja den 

  underliggande varan (Fincad,2013).  

 

Swaps:  Ett derivatinstrument där två parter ingår ett kontrakt att byta 

  kassaflödesbetalningar i framtiden i enlighet med vissa 

  villkor. Detta görs oftast i syfte att justera finansiell risk 

  (Fincad,2013). 

 

Terminer:  Ett derivatinstrument där två parter ingår ett kontrakt där 

  priset på en underliggande vara är förutbestämt vid  

  överenskommelsen, men där betalning och leverans sker på 

  ett bestämt datum i framtiden. Till skillnad från optioner är 

  båda parter här obligerade att utföra sin del av kontraktet 

  (Fincad,2013). 
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2.1 Förförståelse 
Genom att berätta om oss själva och vad vi har för erfarenheter, kunskaper och 

framtidsambitioner hoppas vi kunna öka läsarnarnas insikt i vad som har påverkat hur vi 

har valt att utföra denna studie, hur vi har valt att tolka och analysera de resultat den 

genererar samt öka trovärdigheten av de resultat vi kommer fram till. Vi anser att det är 

viktigt att läsarna förstår att det kan förekomma subjektiva tolkningar och åsikter i 

denna uppsats även om vi strävar efter att vara så objektiva som möjligt, och att dessa 

även kan påverka vad vi som uppsatsskrivare drar för slutsatser och hur vi väljer att 

tolka teorier och data.   

 
Vi författare av denna uppsats är två studenter som båda studerar till Civilekonomer 

med inriktning på Finansiering på Handelshögskolan vid Umeå Universitet. Vi valde att 

skriva om risker och hur dessa hanteras för att kunna fördjupa oss inom ett ämne som vi 

finner intressant, och som dessutom ligger inom vår inriktning, närmare sagt 

riskhantering. Efter att ha läst Risk Management på Masternivå var det även det ämne 

som lockade oss mest då vi båda har ett genuint intresse för ämnesområdet. Att det 

dessutom är något som vi båda författare strävar efter att arbeta med efter avklarad 

Civilekonomexamen, med chansen att fördjupa sig och lära sig mer om riskhantering i 

praktiken, är något som gjorde ämnesvalet ännu mer självklart. Vi finner det vidare 

mycket spännande och givande att studera en råvara som råoljan i förhållande till risker 

och hantering av dessa, samt att få utföra en kvantitativ studie kring ämnet genom att 

studera några av världens största oljeföretag.  

2.2 Perspektiv 
För att ge läsaren en klar bild av studiens problemområde kommer vi i denna studie att 

använda oss av ett aktieägarperspektiv. Detta då det är aktieägarna av ett företag som 

genom en bolagsstämma är med och bestämmer ledningens kompensationspaket, och då 

det även är ledningens uppgift att arbeta i aktieägarnas intresse. Det är även faktorerna 

bakom en konflikt i detta intresse, närmare bestämt lednings bonus- och ägarstruktur, 

som studien avser att undersöka närmare. Om ett problem uppstår i form av en oönskad 

riskexponering på grund av en felaktig incitamentstruktur i företaget är det aktieägarna 

som får ta den största smällen, och vi behandlar därmed en risk som främst möts av 

företagets ägare.  

2.3 Forskningsstrategier 
När det gäller val av forskningsstrategi brukar den akademiska forskningen skilja på två 

olika typer av strategier; en kvantitativ ansats och en kvalitativ ansats (Bryman & Bell, 

2005, s. 39-40).  

Vilket av dessa strategier man väljer brukar handla om vilken typ av information som 

studier ämnar hitta och hur djupt forskaren vill gå i sin studie. Enligt Widerberg (2002) 

2. Teoretisk metod 
I detta kapitel vill vi öka förståelsen för vilka vi är och vilken koppling vi har till uppsatsens 

ämne, perspektiv av studien, strategier, angreppssätt, val av kunskapskälla samt källkritik. 

Med denna information vill vi öka läsarens förståelse för studiens genomförande och för att 

ge en tydlig översikt över de teoretiska metoder som har använts.  
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handlar en kvantitativ ansats om att svara på frågor som ”vilka kvantifierbara samband 

finns det mellan olika fenomen” medan en kvalitativ ansats vill gå in på djupet och 

svara på varför dessa samband existerar (Widerberg, 2002, s. 13-16). Detta innebär att 

en kvantitativ ansats försöker isolera ett, eller flera, egenskaper hos ett fenomen och 

söka att finna ett samband med hjälp av statistiska test och numeriska modeller, medan 

en kvalitativ ansats försöker tolka dessa samband med teoretiska modeller som grundar 

sig i akademisk forskning (Hartman, 2004, s. 272-275). 

En kvantitativ ansats ter sig ofta vara objektiv och strävar efter att använda ett deduktivt 

synsätt där hypoteser formas utefter teori och fokus ligger i att testa dessa hypoteser för 

att acceptera eller förkasta sina teorier. Eftersom denna ansats använder kvantitativa 

metoder möjliggör den att samla information om ett mycket stort antal objekt, men ofta 

är den information man får begränsad till den egenskap studien ämnar undersöka. (Patel 

& Davidson, 2003, s.14) 

Då vi utför en studie gjord på ett stort antal företag där vi undersöker vilka samband 

som finns med det data vi samlar in och den teoretiska grund den utförs på, är detta vad 

som anses vara en kvantitativ studie. Vi undersöker hur de 51 berörda företagens 

kompensationer ser ut i relation till deras hedgingaktiviteter, och utgår därmed enbart 

från objektiv data mätt i siffror som vi sedan har i avsikt att statistiskt testa för att svara 

på studiens problemområde. 

2.4 Angreppssätt 
Val av angreppssätt behandlar hur man i sin studie ser på relationen mellan teori och 

empiri. Detta förhållningssätt kan anta tre former; deduktion, induktion och abduktion. 

Ett deduktivt arbetssätt utgår från redan befintliga teorier ur vilka författarna drar 

slutsatser för enskilda fall. Tillvägagångssättet grundar sig ofta i hypoteser som sedan 

testas i studien för att se om de stämmer överens med verkligheten, något som även ofta 

kallas för ett hypotetiskt-deduktivt arbetssätt. Om man arbetar utifrån ett induktivt 

arbetssätt grundas studien istället i ett enskilt fall av vilket man sedan utformar en teori. 

Författarna studerar alltså en verklighet utan att först studera en teori, och formulerar 

därefter slutsatser av sina empiriska erfarenheter. (Patel & Davidson, 2003, s. 23-24)  

En abduktion däremot är en blandning av de två ovannämnda förhållningssätten. Här 

börjar man ofta med att studera ett enskilt fall och formulerar hypoteser eller teorier 

utefter det fallet, något som kännetecknas av ett induktivt arbetssätt. 

Man fortsätter dock med ett deduktivt arbetssätt genom att testa dessa 

hypoteser eller teorier med studerandet av nya fall, vilket skapar 

möjligheten för författarna att utveckla eller revidera dessa och på så 

sätt få mer generella hypoteser eller teorier. (Patel & Davidson, 2003, 

s.24) 

I denna studie har vi utgått från ett deduktivt arbetssätt, och detta då 

vi började med att studera teorier inom val av riskhanteringsprocesser 

och vilken inverkan chefers incitament har på dessa, samt därefter 

utvecklat hypoteser som en grund. Vi har här sett att det existerar 

många olika teorier och ståndpunkter inom ämnet, och har därför fått 

ett intresse av att testa vilka som stämmer i verkligheten. Teorierna 

har därför testats genom att samla information om 51 oljeföretag som 

alla följer oljeindex, vilka kan kännetecknas som enskilda fall. Vi har 

alltså utefter en teoretisk grund gjort medvetna val om vilken 
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information om företagen som har behövts samlas in för att på så sätt via hypoteser testa 

om teorierna stämmer i praktiken. Via den empiri som studien kommer att behandla 

kommer sedan slutsatser dras kring hur de studerade företagen förhåller sig till de 

berörda teorierna inom området. Ett angrepssätt som även illustreras stegvis i Figur 3. 

2.5 Vetenskapligt förhållningssätt 
När man utför en studie av denna typ förhåller man sig till olika vetenskapssyner 

beroende på vad studien behandlar och hur man väljer att uföra den. De två största och 

vanligaste synerna är Hermeneutiken och Positivismen. 

Hermeneutiken bygger på att man som författare försöker tolka och förstå 

grundbetingelserna för människans existens genom att studera den. Det är ett 

förhållningssätt som oftast får stå för kvalitativa strategier och forskarna har oftast en 

roll som är öppen och subjektiv. Det är dock svårt att förklara exakt vad hermeneutiken 

står för utan att vara ytlig då detta skiljer sig åt mellan olika forskare, men något som de 

flesta forskare är överens om inom detta förhållningssätt är synen på människans 

verklighet via språket. Hermeneutiker menar alltså att en mänsklig verklighet består av 

en språklig natur, vilket innebär att man genom språket kan skaffa sig kunskap om det 

som anses genuint mänskligt. De menar också att människan har avsikter och 

intentioner som visas via deras språk och handlingar, vilka de sedan tolkar och försöker 

förstå. (Patel & Davidson, 2003, s. 28-29) 

Positivismen anses däremot vara hermenutikens raka motsats. Forskaren anses här oftast 

ha en roll som är objektiv och osynlig, och man utför istället kvantitativa strategier. De 

menar även att alla teoretiska utsagor ska kunna tolkas i observationer, något som även 

kallas för verifierbarhetsprincipen. Detta visas oftast genom att forskaren via en språklig 

sats formulerar hypoteser som sedan testas via observationer, med andra ord en 

empirisk prövning. Forskaren har vidare ett förhållningssätt där man har en yttre 

relation till det man studerar, och forskarens person ska därför inte på något sätt kunna 

påverka forskningsresultatet. Man ska alltså kunna byta ut forskaren och ändå få samma 

resultat, vilket visar på dennes objektivitet. (Patel & Davidson, 2003, s. 27-28) 

I denna studie har vi forskare därmed ett positivistiskt förhållningssätt i och med att vi 

utför en kvanitativ undersökning med hypoteser som grund. Dessa kommer sedan att 

statistiskt testas via den empiri vi samlar in från de 51 oljeföretagens årsredovisningar, 

för att på så sätt tolka de observationer vi har gjort med den teoretiska grund som finns. 

Vi har vidare en objektivitet då vi behandlar tydliga siffror och utför allmänt vedertagna 

test som skulle generera samma resultat om de utfördes av andra forskare som innehar 

samma data.  

2.6 Insamling av källor 
Vid insamling av data till vår studie har vi använt oss av båda primär- och 

sekundärkällor, där primärkällor är förstahandsrapporteringar som inte har tolkats eller 

skrivits om av andra, medan sekundärkällor är alla övriga (Patel & Davidson, 2003, 

s.65). 

Den primärdata vi har samlat in består av de berörda företagens finansiella rapporter 

och årsredovisningar, där datan främst har bestått av de respektive företagens 

derivatanvändande, tillgångar och skulder, löner och kompensationspaket. Vi har också 

läst endel böcker inom området riskhantering och kompensationspaket som incitament, 

där de mest använda böckerna i studien har varit "Risk Management and Financial 

Institutions" av John Hull och "Principles of Corporate Finance" av Brealey och Myers. 
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Vid insamlandet av sekundärkällor har vi mestadels använt oss av tillgängliga databaser 

så som Umeå Universitetbiblioteks databaser inom internationella artiklar och EBSCO 

(Business Source Premier), Google Scholar och SSRN (Social Science Research 

Network). Dessa är databaser som alla bidrar med artiklar av hög kvalité och som även 

innefattar artiklar inom studiens behandlade områden, närmare bestämt ledarskap och 

finansiering. Vid användandet av databaserna har vi använt oss av sökord som 

exempelvis "hedging and compensations", "Oil risks", "Moral hazard" och liknande 

nyckelord för att få fram relevanta artiklar som berör studiens ämnesområde. Vi har 

sedan sparat alla artiklar vi tror är av relevans för oss, och därefter försökt rangordna 

dem efter deras trovärdighet och innehåll för att på så sätt endast försöka använda oss av 

bättre uppdaterade och mer seriösa artiklar. Vi har dessutom vid genomgången av andra 

studier hittat lämpliga artiklar som behandlar uppsatsens ämnesområde, vilka vi sedan 

har sökt upp via de referenser som har funnits tillgängliga. 

2.7 Källkritik 
Vid användning av många olika källor i en studie är det viktigt att vi som 

uppsatsförfattare är kritiska mot källornas trovärdighet och relevans, samt bedömer om 

fakta eller upplevelser anses vara sannolika (Patel & Davidson, 2003, s. 64). Vi ser dock 

att de primära källor som har använts i vår studie är av högsta kvalité då de främst 

består av de studerade oljeföretagens egna årsredovisningar som alla följer FASB's 

(Financial Accounting Standards Board) och SEC (Securities and Exchange 

Commission) regler om avslöjande av derivat och redovisning av kompensationspaket. 

Detta innebär att information rörande företagens användande och storlek av derivat och 

varför de använder dessa, samt storlek och typ av kompensationspaket som ges till 

ledningen måste redovisas offentligt för alla intresserade (FASB, 2008; SEC, 2012). 

Detta har givit oss en smidig åtkomst till den data vi har behövt angående deras 

hedgingaktiviteter och hur deras kompensationspaket har varit utformade. Vidare kan 

det även nämnas att de böcker som har använts är skrivna av kända författare och de 

flesta används även som studentlitteratur på Handelshögskolan vid Umeå Universitet, 

något som vi anser ökar trovärdigheten av böckernas innehåll. 

När vi har läst igenom artiklar och andra källor har vi gjort en subjektiv bedömning av 

dess kvalité innan vi har använt någon information från dessa i vår studie. Detta har 

gjorts genom att titta på hur många träffar artiklarna har fått i de använda databaserna 

samt försökt göra en uppfattning om hur trovärdiga författarna av dessa har varit. Vi 

anser därmed att de sekundära källor som till största del består av artiklar är av hög 

kvalité. Det finns dock endel källor som är lite äldre än vad vi har önskat och som inte 

är uppdaterade under senare år, men vi anser att de teorierna ändå är av stor betydelse 

för vår studie och att de har viktiga och relevanta synpunkter som går att applicera på 

vårt problem. Vi anser också att det är viktigt att man bedömer källor efter deras 

innehåll och relevans och inte enbart deras ålder.  

Vissa artiklar har även skrivits i andra ändamål än vad vår studie avser att göra, vilket 

kan bidra till en felaktig tolkning av den data som har redovisats i de berörda artiklarna. 

Vidare kan vi vara kritiska mot valet av källor som har använts i studien. Det finns här 

en risk för att vi som författare omedvetet har valt material som stödjer vår egen 

uppfattning av problemet, vilket därmed kan bidra till en skevhet i studien. Vi har dock 

försökt vara så objektiva som möjligt och lyfta fram teorier som motsätter varandra för 

att på så sätt minska risken för subjektiva åsikter i studien. 
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3.1 Val av teorier 
Då vår uppsats avser att besvara hur oljeföretags riskexponering påverkas av deras 

aktuella bonussystem har vi valt att behandla teorier och tidigare forskning som kan 

hjälpa oss att komma fram till ett svar på detta. Vi börjar med att beskriva vad hedging 

innebär och hur man med hjälp av olika finansiella instrument kan reducera sin 

exponering mot risk, och detta för att hedging är ett centralt begrepp som behandlas 

genom hela studien och som därmed gör det viktigt att läsaren förstår begreppet mer 

ingående. Teoriavsnittet kommer fortsättningsvis att behandla forskning inom 

bonusstrukturens inverkan på hedgingaktiviteter för att på så sätt belysa de faktorer som 

existerar inom företagens val av riskhanteringsprocesserna där fokus kommer att ligga 

på Agent- och Stewardshiptteorin som motsätter varandra, och de kommer också vara 

de huvudteorier vi kommer använda oss av när vi jämför vår empiri med teori. Vi har 

avslutningsvis valt andra teorier inom ämnet hedging och bonussystem som har någon 

knytning till studien vi utför och som vi anser behövs för att bättre förstå den data vi har 

samlat in, som till exempel vilka regler som råder inom redovisning av 

derivatinstrument och kompensationspaket i USA idag. Dessa mynnas sedan ut i en 

hypotesgenerering där varje hypotes motiveras av tidigare beskrivna teorier. 

 

 

Figur 4 ovan visar förhållandet mellan studiens mest centrala teorier, där Agentteorin 

utgår från att ledningen arbetar i sitt eget intresse och Stewardshipteorin utgår från att 

ledningen arbetar efter aktieägarnas intresse. Incitament är utsatt i mitten då det är 

3. Teoretisk referensram 
I detta kapitel vill vi framhäva andras forskning och teorier inom vårt ämnesområde i syfte 

att öka läsarnas förståelse kring mångfalden av åsikter inom riskhantering och incitaments 

inverkan på hedgingaktiviteter. Vi kommer att redogöra ingående för de teorier som vi har 

använt oss av i vår studie samt motivera varför dessa teorier är centrala. 
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studiens fokus. Figuren visar därefter relationen mellan aktier och/eller optioner som 

incitament och hur det leder till företagens val av hedgingaktiviteter. 

3.2 Hedging 
På grund av den stora volatiliteten på råoljemarknaden där världsmarknadspriset på 

råolja kan fluktuera väldigt kraftigt under kort tid kan företag verksamma inom denna 

sektor behöva använda olika finansiella instrument för att minimera deras känslighet 

och exponering mot osäkerheten som förknippas med råoljan. En hedge är ett 

tillvägagångssätt för ett reducera eller helt eliminera risk förknippat med en framtida 

osäkerhet. En hedge görs ofta med hjälp av olika finansiella instrument som säljs på 

aktiva marknader och som möjliggör det för de involverade parterna att ingå ett kontrakt 

där ett framtida pris på en underliggande vara bestäms. 

Detta är en process som egentligen är väldigt naturlig och som har funnits i 

århundraden. Ett klassiskt exempel av en hedge är den om bonden som odlar vete. Från 

att bonden har sått fröet till att vetet har grott färdigt och är redo för försäljning löper en 

tidsperiod där priset på vete kan förändras. För att eliminera denna prisrisk går bonden 

helt enkelt till bagaren som sedan köper hans vete och kommer överens om ett pris som 

bagaren är villig att betala för vetet vid leverans om 6 månader och som bonden 

bedömer vara nog för att möta hans kostnader och förväntade vinst. 

Dagens finansiella instrument som används för hedging är väldigt komplicerade men 

idén är fortfarande densamma; en producent av en vara kommer överens med köparen 

av varan om ett pris som skall betalas vid leverans när varan är färdigproducerad. Detta 

ökar stabiliteten och planeringsförmågan hos båda parter samtidigt som den helt 

eliminerar den prisrisk som kan förknippas med den underliggande varan. Eftersom 

denna egenskap anses vara väldigt attraktiv för företag som är utsatta för denna prisrisk 

har det med åren växt fram en internationell marknad där finansiella instrument 

kopplade till underliggande varor som råoljan, guld, silver och andra råvaror handlas 

mellan många parter. Detta gör det väldigt enkelt för oljeföretag att överföra sin prisrisk 

till andra parter och idag bedöms detta som en mycket enkel transaktion. På New York 

Mercantile Exchange (NYMEX) och Intercontinental Exchange (ICE) handlas dagligen 

finansiella instrument med råoljan som underliggande vara och handeln på dessa börser 

är mycket aktiv vilket gör alla dessa finansiella instrument mycket likvida och enkla i 

sin användning. (Bacon & Kojima, 2008, s. 50-55) 

Att hedga är därför viktigt av flera anledningar; 

 Eftersom ett företags värde är starkt kopplat till nuvärdet av framtida 

kassaflöden kan dessa osäkra variabler som råoljepriset behöva fixeras för att ge 

företaget en säkrare bild av deras framtida finansiella situation. Detta är inte 

minst viktigt när de senare årens oljechockar visat oss att världsmarknadspriset 

på råolja kan stiga upp till rekordnivåer kring $150 för att sedan snabbt sjunka 

ner till kring $40. Detta kan få förödande konsekvenser för ett företag som väljer 

att inte säkra sin produktion till ett bestämt framtida pris. 

 

 Utöver råoljepriset möter många företag även andra risker som kapital behöver 

avsättas till för att kunna hantera. Även framtida investeringsplaner eller övriga 

scenarion där företag behöver tillgång till kapital innebär att den finansiella 

planeringen för framtiden är av yttersta vikt för många företag. Detta gör att 

hedgingaktiviteter är av mycket stor betydelse för framtida expansionsplaner 
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eller övriga kapitalkrävande aktiviteter. Drivmedelföretag verksamma inom 

raffineringsbranschen behöver ett stadigt inflöde av råolja att omvandla till 

oljebaserade produkter som bensin, etanol och diesel och därmed är ett 

kontinuerligt flöde av kostnadseffektiv råolja mycket viktigt för företagets 

stabilitet. Denna stabilitet kan åstadkommas mycket enkelt med hjälp av en 

effektiv hedgingpolicy. 

 

Hedging används alltså för att stabilisera framtida kassaflöden genom att fixera priset på 

en råvara och därmed minska volatiliteten inom företaget. Figuren nedan visar hur 

framtida kassaflöden påverkas av hedgingaktiviteter där mittpunkten F ger det 

förväntade värde av framtida kassaflöden. Eftersom ett framtida pris bestämts på en 

volatil råvara kan vi se att osäkerheten kring det förväntade värdet minskar och ger 

upphov till en mycket större förmåga att planera framtiden. 

 

3.2.1 Finansiella instrument vid hedging 
Som nämnts tidigare används ett flertal olika finansiella instrument vid 

hedgingaktiviteter. Dessa finansiella instrument kallas ofta för derivat för att deras 

värde är kopplade till en underliggande vara och därmed deriveras värdet på det 

finansiella instrumentet från den underliggande varan (IMF, 2012). Dessa derivat 

används främst för hedging och riskhantering men kan även användas för spekulation i 

framtida marknadsrörelser.  

Derivaten är relativt enkla i teorin och därmed mycket enkla att förklara, men dessa kan 

kombineras på oändligt många sätt och därmed ge upphov till ett oerhört komplext 

spindelnät av finansiella instrument kopplade till en mängd olika underliggande varor. 

Komplexiteten i dessa derivatkombinationer har lett till att legendariska investerare som 

Warren Buffett kallat dessa för finansiella vapen av massförstörelse. (Berkshire 

Hathaway Annual Report, 2002, s. 15) 
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Inom oljebranschen är de vanligaste finansiella instrument futures, forwards (båda 

kallade terminer på svenska) & optioner (Bacon & Kojima, 2008, s. 50-51) och dessa 

kommer att diskuteras i mer detalj nedan. 

 

3.2.2 Terminer 

Ett terminskontrakt avser ett kontrakt där två parter ingår ett avtal där ena parten 

förpliktigar sig att köpa en underliggande vara som säljaren då måste leverera till ett 

förutbestämt pris och vid en förutbestämd tidpunkt.  Eftersom båda parter måste 

fullfölja kontraktet elimineras osäkerheten kopplat till ett framtida pris på den 

underliggande varan (Hull, 2012, s. 93-95).  På engelska finns det två olika namn på de 

två olika terminskontrakten, futures & forwards. På svenska kallas de enbart för 

terminer men det finns ett par mycket viktiga skillnader mellan dessa två 

kontraktsformer.  

3.2.3 Futures 
Som nämnts ovan är alla parter förpliktigade att fullfölja sin del av futureskontraktet. 

Säljaren måste därmed överlämna den underliggande varan till det kontraktsbestämda 

priset och köparen måste betala det som avtalas och även köpa den kvantitet som 

bestämts. Dessa futureskontrakt handlas på mycket likvida och aktiva börser. På dessa 

marknadsplatser finns det standardiserade kontrakt med många olika tidsperioder och på 

den absoluta majoriteten av råoljeprodukter. Priset på dessa standardiserade kontrakt 

bestäms av de klassiska marknadskrafterna utbud & efterfrågan till ett ekvilibrium nås 

och detta blir marknadspriset på terminskontraktet. (Hull, 2012, s. 96)  

En mycket viktig aspekt med futures är att det finns en tredje part som är mellan de två 

parter som ingår kontraktet, och denna tredje part kallas för ett clearinghus. Detta 

clearinghus, som ofta är en internationell bank, tar på sig risken att motparten inte 

fullföljer kontraktet och därmed elimineras all kreditrisk med futureskontrakt. (Hull, 

2012, s. 100) 

Futures karaktäriseras också av en daglig kontantavräkning där parterna dagligen 

värderar positionen efter den aktuella stängningskursen. För att visa detta tydligare, 

ponera följande exempel; 

Ett futureskontrakt på råoljan har ingåtts, där part A ingått en lång position, det vill säga 

parten som skall köpa den underliggande varan, och motparten B ska därmed sälja den 

underliggande varan. Vi antar att den underliggande varan är en aktie och futurespriset 

på denna aktie är 100 dollar. När marknaden stänger för dagen ser vi att aktiens värde 

har fallit ner till 99 dollar och i futureskontaktet sker då en daglig kontantavräkning. 

Detta innebär att den part som är lång, det vill säga part A som förbundit sig att köpa 

aktien, ser en förlust av 1 dollar, som går till part B’s motkonto hos clearinghuset. 

Denna kontantavräkning är avsedd för att minimera risken av att enorma förluster byggs 

upp under kontraktstiden, som gör att motparten inte kan leverera varan och därmed 

även utsätta clearinghuset för risk. 

För att ytterligare exemplifiera hur futures fungerar som ett hedginginstrument 

modifierar vi föregående exempel till att gälla ett oljeföretag. Ponera att vi har ett 

oljeföretag som kallas för Företag X. Detta företag vet att de kommer att behöva köpa 1 

000 000 fat råolja om ett år och råoljepriset idag är 100 dollar/fat. Terminspriset på 

råoljan för leverans om ett år är 102 dollar/fat vilket indikerar att marknaden tror att 

priset kommer att gå upp. Om företaget delar denna åsikt och anser att råoljepriser över 
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102 dollar/fat är för dyrt för dem kan de ingå ett terminskontrakt som ger de möjlighet 

att låsa ett pris på 102 dollar/fat och därmed eliminera risken av att råoljepriset når 

högre nivåer vilket skulle kunna få svåra konsekvenser för företaget. 

Ur hedgingsynpunkt finns det flera faktorer att beakta när ett företag funderar på att 

använda futureskontrakt; 

 Hur stor företagets nuvarande exponering är mot fluktuerande oljepriser och hur 

denna exponering förutspås förändras under de närmaste åren. Ett företag med 

en mycket stabil finansiell situation kan välja att inte hedga om de tror att risken 

med ofördelaktiga prisrörelser på råoljemarknaden är överkomlig. 

 

 Hur mycket av denna exponering som faktiskt kan hedgas inom rimliga 

prisnivåer med futureskontrakt. 

 Kostnaderna med att ingå ett futureskontrakt. I dessa kostnader ingår företagets 

egen omvärldsanalys om hur de tror råoljepriset kommer att variera det närmaste 

året och jämföra detta med konsensus på futuresmarknaden. Ett företag verksamt 

inom denna bransch har väldigt ofta kunskapen att kunna konstruera trovärdiga 

omvärldsanalyser och dessa kan ofta skilja sig från vad terminspriserna 

indikerar. (Bacon & Kojima, 2008, s. 31) 

 

 Om det finns andra alternativa riskreduceringsmetoder som går att använda sig 

av utan att blanda in finansiella instrument. Detta kan vara genom en naturlig 

diversifiering där företag som producerar olja även köper eller bygger ett eget 

raffinaderi för att omvandla råolja till andra oljeprodukter. Detta gör att företaget 

inte längre är beroende av en extern köpare av deras olja. (Bacon & Kojima, 

2008, s. 31-32) 

 

3.2.4 Forwards 
Forwards bär många av egenskaperna som futures gör med ett par mycket viktiga 

skillnader. Även forwards är bindande kontrakt för alla parter, men till skillnad från 

futures är forwards inte standardiserade och finns inte på en aktiv marknadsplats. De 

säljs som privata avtal förhandlade mellan två intressenter, och kallas ofta för over-the-

counter (Hull, 2012, s. 95-97). Eftersom detta är ett privat avtal kan det skräddarsys 

efter de två parterna vilket ökar flexibiliteten i avtalen. Nackdelen av att det är ett privat 

avtal är dock att det finns en mycket påtaglig motpartsrisk då det inte finns ett 

clearinghus i mitten som försäkrar leverans. Denna motpartsrisk blir även större av 

faktumet att ett forwardavtal inte tillämpar en daglig avräkning av kontraktet utan 

betalning sker vid leverans. Detta gör att det är möjligt att kontraktet bygger upp en 

enorm förlust för en part, som de sedan inte 

klarar av att betala.  

Likviditet är också ett problem med 

forwards. Eftersom dessa är privata avtal 

kan det vara mycket besvärligt, eller rent 

av omöjligt, att hitta en motpart till en stor 

position som ett företag vill ta. Oftast sker 

ett forwardkontrakt av en inbördes relation 

mellan en oljeproducent och ett raffinaderi 

som sedan tidigare har en lång historia av 

handel med varandra (Hull, 2012, s. 96). I 
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Figur 6 illustreras även de ovan nämnda skillnader som finns mellan futures och 

forwards: 

3.2.5 Optioner 
Dessa instrument skiljer sig avsevärt från terminskontrakt, i både syfte och i 

utformning. Den huvudsakliga skillnaden ligger i att en option endast ger ägaren rätten 

att fullfölja sin del av kontraktet, men inte skyldigheten. En köpoption innebär alltså att 

ägaren av optionen endast har rätten att köpa den underliggande varan, men inte 

skyldigheten, vilket innebär att det är en mycket begränsad nedsida eftersom ägaren 

enbart använder sin rättighet att köpa när det är fördelaktigt. För denna begränsade 

nedsida betalar köparen av optionen en optionspremie, och denna premie betalas oavsett 

om optionen används eller inte. 

I optionskontraktet specificeras vilken underliggande vara som optionen avser, vilket 

datum som optionen kan användas och till vilket pris. Det finns även två olika typer av 

optionskontrakt, amerikansk och europeisk (Hull, 2012, s. 100). En amerikansk option 

kan utnyttjas när som helst fram till slutdatumet, medan en europeisk option endast kan 

användas på slutdatumet. Som futures kan även optioner hittas på aktivt handlade börser 

runt om i världen, och därmed bedöms likviditeten på optionskontrakt som hög. 

Exempel – köp av råoljeoption. 

Ponera att dagens råoljepris är 100 dollar/fat och en köpoption med löptiden ett år har 

lösenpriset 105 dollar/fat med optionspremien 1 dollar/fat. Om du gör bedömningen att 

råoljepriset kommer stiga till 110 dollar, kan du köpa råoljeoptionen och betala 1 

dollar/fat i premie idag, och sedan väntar du ett år. Om råoljepriset stämmer överens 

med din analys och då ligger på 110 dollar/fat använder du din option och betalar 

därmed endast 105 dollar/fat. Med hänsyn till din optionspremie blir din totala vinst 

därmed 4 dollar/fat. Om råoljepriset har sjunkit till 100 dollar/fat låter du helt enkelt 

optionen löpa ut och betalar premien på 1 dollar och därmed har du kontrollerat din 

maximala nedsida i denna position. 

Nu när vi förstår hur de tekniska detaljerna bakom hur dessa derivatkontrakt fungerar 

och i vilka syften de används kan vi gå vidare till att förstå hur dessa fungerar i samband 

med det mänskliga beteendet hos anställda i ledande befattningar och vilka risker som 

finns förknippade med detta beteende. 

3.3 Moralisk risk 
Moralisk risk kan förklaras som risken som uppstår när ett existerande kontrakt ändrar 

beteendet av en eller båda parter av kontraktet (Brealey & Myers, 2002, s.1046). I 

ekonomisk teori beskrivs moralisk risk som en situation där en part har en tendens att ta 

risker för att kostnaderna som uppstår till följd av risktagandet inte kommer påverka 

parten som tar risken. Detta är något som är väl applicerbart på ledningars 

kompensationspaket där förändringar i dessa påverkar ledningens risktagande. Om 

ledningen blir kompenserade för de positiva resultaten av bra investeringar, men är 

isolerade av de negativa effekterna av investeringar som har gått dåligt, kan onödigt 

risktagande uppmuntras (Cook, 2008, s.1).  

Finansiella exempel på moralisk risk kan vara följande: 

 Företag kan försöka sälja en produkt till en kund, t ex. ett huslån, med vetskapen 

att det inte är i deras intresse att köpa det. 
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 Ledningen i ett företag kan belöna sig själva med stora bonusar tagna från 

tillgångar som tillhör aktieägarna. 

 Ledningen kan ta risker som aktieägarna sedan måste ta konsekvenserna av. 

(Dowd, 2009, s.142) 

Moralisk risk av dessa typer är svåra att bli av med och oundvikliga i många företag och 

i det finansiella systemet i helhet. Detta har lett till att hanteringen av denna risk, d.v.s 

att ha den under kontroll, har blivit en av de mest grundläggande uppgifterna i många 

företag idag. (Dowd, 2009, s. 142) 

Många av dessa moraliska risker har dessutom lett till att ledningen i företag istället 

ökar sitt risktagande. Om de kan ta stora risker utan att behöva ta konsekvenserna för 

dem, kommer detta att leda till att dessa risker tas. Om de dock hade påverkats mer av 

sina handlingar hade dessa agerat mer ansvarsfullt. Företag som inte har tillräcklig 

kontroll över denna risk kommer därav med största sannolikhet att ta för stora risker, 

och det är dessa överdrivna risker som anses vara en av de största faktorerna bakom 

finanskrisen som rådde 2007-2008. Ett exempel på detta var det omfattande risktagandet 

som banker och deras ledning tog med subprimelån, det vill säga lån till lånetagare med 

bristande kreditvärdighet. Eftersom lånegivarna paketerade ihop dessa lån och sålde 

dessa vidare förde de över sin risk till andra parter och fick därmed stora incitament att 

utöka dessa lån. Detta gjorde att bankernas vinster ökade under de år som bubblan växte 

och dessa vinster fyllde även ledningens plånböcker, men när bubblan brast var det de 

amerikanska skattebetalarna som fick stå för notan. (Dowd, 2009 s. 143) 

Det är alltså viktigt att undvika den moraliska risk som kan uppkomma bland ett 

företags chefer till följd av deras kompensationspaket, och Cook (2008) anser här att 

lösningen ligger i de rätta incitamenten för ledningen. Då det anses vara svårt att mäta 

ledningens aktiviteter i företaget i form av inflöde (input), så som hur mycket cheferna 

anstränger sig, mäts ledningens kompensationer istället ofta i form av utflöde (output) 

som aktiernas prisutveckling. Detta görs bäst genom att ledningens kompensationer är 

länkade till företagets lönsamhet i form av aktier eller optioner vilket möjliggör en 

rättvis mätning av vad ledningen åstadkommer i form av ett ökat aktiepris, och det 

förebygger även innehavet av en diversifierad portfölj vilket kan isolera ledningen från 

företagets avkastning. Det är alltså som följd av att företagen motarbetar uppkomsten av 

denna risk som förklarar varför ledningen ofta blir kompenserade annorlunda jämfört 

med många andra av företagets arbetare och varför det är viktigt att dessa 

kompensationer är länkade till företagets lönsamhet. (Gayle & Miller, 2005, s.2) 

Moralisk risk kan bland annat mätas som aktieägarnas förlust till följd av att ledningen 

arbetar efter sina egna intressen, ledningens fördelar av att arbeta efter sina egna 

intressen och inte efter aktieägarnas, samt hur mycket aktieägarna är villiga att betala 

för att bli av med den moraliska risken (Gayle & Miller. 2005, s.3). Det kan alltså 

uppstå stora kostnader för aktieägarna till följd av moralisk risk, och Cook (2008) 

belyser här två sätt att undvika detta: 

 Ett sätt är genom att undvika incitament där ledningen gynnas av en investerings 

uppsida men är skyddad mot en eventuell nedsida. På så sätt minskar risken för 

ett högre risktagande av ledningen vilket kan leda till konflikter med 

aktieägarnas intressen. 
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 Det andra sättet är genom att bättre länka ledningens finansiella intressen med 

det av de långsiktiga aktieägarna, och inte de kortsiktiga spekulanterna. Detta 

kan göras genom att antingen koppla kompensationerna till en längre period där 

företagets lönsamhet kan mätas och se om investeringen var lyckad, eller genom 

att länka en del av kompensationen till företagets framtida lönsamhet. Uppnås 

inte en liknande lönsamhet i framtiden får ledningen alltså inte ta del av den 

kompensationen. (Cook, 2008, s.1) 

Det bästa incitamentet för att undvika moralisk risk är således aktier där ledningen 

måste bygga och hålla en långsiktig position i aktiepriset och inte kan belönas via en 

investering som vid första blick ser bra ut, men som sedan visar sig vara misslyckad. 

Det problem som kan uppstå vid ett aktieinnehav är dock att det oftast inte skyddar 

ledningen från att säga upp sig när de ser att en investering är på väg att gå dåligt, och 

att de därmed kan skydda sitt innehav via att diversifiera bort från företagets aktier. 

(Cook, 2008, s.2) 

Det anses också vara bra om ledningen kompenseras med en långsiktig kompensation 

som bygger på företagets lönsamhet flera år framåt i tiden. På så sätt kan de bli 

belönade om de har lyckats investera i ett projekt som bidrar till en långsiktig lönsamhet 

för företaget och även "bestraffas" om det visar sig vända. Tyvärr är det ovanligt att se 

sådana långsiktiga kompensationer i företag och det är även debatterat kring om en 

avsaknad bonus i framtiden verkligen är en bestraffning. (Cook, 2008, s.2)   

3.4 Agentteorin 
Agentteorin behandlar den moraliska risk som uppstår genom en separation av ägarskap 

och kontroll inom ett företag vilket leder till en konflikt i intresse mellan de involverade 

parterna: närmare bestämt agenten och principalen. Ledningen av ett företag benämns 

ofta som agenten medan aktieägarna ses som principalen. Eftersom aktieägarna är 

företagets ägare så är ledningen endast utsedda av aktieägarna för att styra företaget, 

men de är trots detta endast att ses som anställda i företaget. Aktieägarna investerar 

deras kapital i ett företag och vill därför att ledningen ska arbeta för att öka värdet på 

företaget och därmed generera en avkastning åt ägarna. Det kan dock uppstå problem 

när ledningen inte arbetar i samma syfte som aktieägarna önskar, vilket är ett fall som 

också ofta leder till kostnader för agenterna. (Brealey & Myers, 2002, s.8) Detta är även 

ett omdiskuterat problem då större delen av moderna börsnoterade företag har aktier 

ägda av många olika parter vilket gör att risken för agentkostnader ökar (Donaldson & 

Davis, 1991, s.50). 

3.4.1 Agentkostnader 
Agentkostnader uppstår alltså när ledningen inte arbetar för att maximera företagets 

värde vilket leder till att aktieägarna måste påkosta en övervakning av ledningen och 

försöka hitta sätt att motivera dem i rätt riktning (Brealey & Myers, 2002 s.8). 

Kostnaden kan även ses som den förlust aktieägarna möter genom att ledningen har 

kontroll över företaget istället för aktieägarna själva (Donaldson & Davis, 1991, s.50). 

Agentkostnader kan oftast reduceras, eller helt elimineras, om ledningen också är ägare 

i företaget eftersom deras intressen då hamnar i linje med aktieägarnas, och detta är en 

av de viktigaste fördelarna med incitamentpaket till ledningen. Konflikten mellan 

aktieägarna och ledningen är dock inte den enda kostnaden som kan uppstå när 

ägarskapet av ett företag är uppdelat. På samma sätt som aktieägarna måste få ledningen 

av företaget att arbeta i deras intresse, måste ibland den högsta ledningen försöka 

motivera de andra i företaget att arbeta i samma riktning. I detta fall anses den högsta 
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ledningen vara principalen och de andra i ledningen plus andra anställda i företaget 

anses vara agenten. (Brealey & Myers, 2002, s. 8) 

Vidare kan agentkostnader uppstå när ledningen tar ett onödigt högt risktagande och 

inte arbetar för att maximera företagets värde genom att banker inte längre vill låna ut 

pengar till företaget. Det ökade risktagandet skrämmer iväg långivare och får företaget 

att verka mer ostabilt med en osäker framtid. Detta anses speciellt viktigt när företaget 

till följd av det ökade risktagandet råkar ut för finansiella problem och därmed behöver 

ett extra kassaflöde för att räddas. När bankerna då inte litar på företaget och är rädda 

för att inte få tillbaka sina pengar påverkas både företagets överlevnad och aktieägarnas 

kapital. (Brealey & Myers, 2002, s. 317) 

För att se till att ledningen arbetar i rätt intresse väljer aktieägarna därför en styrelse i 

företaget vars uppgift är att övervaka ledningen och deras handlingar och på så sätt 

minska risken för större kostnader. Styrelsen möts kontinuerligt med ledningen för att se 

till att allt står rätt till, och de hyr även in självständiga revisorer vars uppgift är att 

granska företagets finansiella situation. Att det finns en styrelse som noga övervakar 

ledningen är speciellt viktigt i företag där aktierna ägs av många mindre intressenter 

vilka har svårt att själva lägga ner den tid och kostnad som krävs för att se över 

ledningen. Detta leder i sin tur till så kallade "Free rider-problem", vilket innebär att 

aktieägarna istället förlitar sig på att någon annan tar tag i övervakandet. (Brealey & 

Myers, 2002, s.318)  

Agentteorin menar dock att det kan uppstå problem om företaget i fråga har en VD som 

också har en roll i styrelsen och därmed inte kan övervakas på ett självständigt sätt av en 

oberoende styrelse. Om en ensam person innehar positionen som verkställande direktör 

samtidigt som rollen som styrelseordförande innebär detta att hela företagets 

beslutsfattande ligger i denna persons händer med få kontrollfunktioner som står i 

vägen. VD'n har full kontroll och det kan även bli svårigheter för resten av styrelsen att 

utföra en objektiv granskning av VD'ns handlingar och prestationer. Till följd av de 

risker som kommer med en VD med dessa positioner försöker många företag därför 

separera på dessa roller, där VD'n består av en person som fokuserar på den dagliga 

verksamheten medan styrelsen fokuserar på den övervakning som ska utföras. (Tribett, 

2012, s.11) 

3.4.2 Assymetrisk information 
Om man ser på ett företaget och dess värde som en paj, där alla involverade i företaget 

har en bit var, skulle detta inkludera bitar givna åt ledningen, aktieägarna, resten av 

företagets arbetskraft, staten i form av de skatter de drar in, och banker och andra 

investerare som har köpt en del av företagets skulder. Alla dessa parter är därmed 

bundna till varandra på ett komplext sätt, vilket i sin tur leder till mindre risk för 

agentkonflikter om alla parter har lika mycket information rörande företaget. Detta är 

tyvärr sällan fallet utan ledningen, aktieägarna och banker har till exempel ofta olika 

information om företagets värde av dess tillgångar och det kan ta lång tid innan alla tar 

del av den riktiga informationen av värdet. Denna skillnad i information kallas även för 

Assymetrisk information, och är en viktig punkt som ledningen av ett företag måste 

uppmärksamma. De måste övertyga investerare att det inte kommer vara några negativa 

överraskningar som följd av att de har blivit missledda av den information som tidigare 

fanns tillgänglig för att undvika att dessa skräms bort eller tappar intresset av att 

investera i företaget. (Brealey & Myers, 2002, s.8) 
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Relationen mellan principalen (ledningen) och agenterna (aktieägarna) reflekteras 

således av hur effektiv informationen inom organisationen är och storleken av 

kostnaderna till följd av ledningens risktagande och position, och för att denna relation 

ska kunna upprätthållas på ett bra sätt för båda parter menar agentteorin att ledningen 

behöver rätt incitament. 

3.5 Stewardshipteorin 
Studiens tidigare teorier har fokuserat på den moraliska risk och de agentkonflikter som 

kan uppkomma till följd av strukturen av ett företags kompensationspaket. Dessa säger 

att ledningen av ett företag inte kommer att arbeta för aktieägarnas och företagets bästa, 

därav konflikten i intresse, om inte rätt incitament ges som verkar för att sammanställa 

aktieägarnas och ledningens intresse. Därmed har de hittills behandlade teorierna antagit 

att ledningen inte arbetar för att maximera aktieägarnas avkastning utan att de endast 

arbetar för sitt eget bästa. Stewardshipteorin å andra sidan bidrar med ett nytt perspektiv 

och menar att ledningen av ett företag inte arbetar efter egna behov, utan helt enkelt vill 

göra ett bra jobb för det företag de arbetar inom och därmed värna om dess tillgångar. 

De blir motiverade av känslan att åstadkomma något och på så sätt få en inre 

tillfredställelse, samt genom ett utmanande arbete bli uppmärksammade av deras 

kollegor. Det existerar därför inga problem med ledningens motivation, utan det råder 

andra faktorer bakom eventuella olikheter i ledningens prestationer. (Donaldson & 

Davis, 1991, s.50-51) 

Donaldson & Davis (1991) menar att det är den strukturella situationen av företaget som 

bidrar till uppkomsten av att olika prestationerna kan uppstå, där vissa strukturer 

underlättar för ledningen att arbeta mer effektivt åt företagets vägnar. Problem kan 

därmed uppstå ifall en organisations struktur försvårar det för ledningen att 

implementera planer som förbättrar deras prestationer. De menar vidare att en bra 

struktur således är en som underlättar för ledningens mål på så sätt att de lägger fram 

tydliga förväntningar av dem och även auktoriserar högre uppsatta chefer. Detta hjälper 

cheferna att nå en bra prestation i företagen genom att deras roller inte utmanas, samt att 

VD'n har kontroll över hela företaget. Det är även en struktur som förväntas uppnås 

lättare om VD'n också är med i styrelsen, då makt och kontroll är koncentrerat i en 

person. Det bör vidare inte finnas några tvivel på den person som har kontroll eller 

ansvar över ett specifikt område. (Donaldsson & Davis, 1991, s. 52) 

Genom den ovannämnda strukturen finns det tydliga förväntningar på ledningen, och 

företaget kommer att gynnas av att ha en enhet av ledarskap och stark kontroll. 

Stewardshipteorin fokuserar alltså inte på motivation hos ledningen i form av finansiella 

incitament utan mer på en organisations struktur som verkar för att effektivisera 

ledarskapet och ledningens prestationer. Detta kommer i sin tur att leda till en 

maximering av aktieägarnas avkastning. 

Om VD'n i ett företag även är med i styrelsen säger Agentteorin att fokus måste ligga på 

de rätta incitamenten för att ledningen ska arbeta i aktieägarnas intresse. Dessa 

incitament bör även vara långsiktiga för att på så sätt förebygga en förlust för 

aktieägarna vilket annars anses uppstå. Därmed förklaras alla aktieägarnas avkastningar 

som en effekt av de rätta incitamenten, något som Stewardshipteorin inte håller med 

om. Agentteorin använder sig här av två hypoteser om VD'ns styrning: 

 Att VD'n också har en roll i styrelsen leder till lägre avkastningar för 

aktieägarna. 
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 Eventuella höga avkastningar för aktieägarna genererade av en VD som även 

sitter i styrelsen kan förklaras av implementeringen av ett kompensationspaket 

som baseras på långsiktiga resultat. 

I kontrast till detta använder sig Stewardshipteorin också av två hypoteser om VD'ns 

styrning: 

 Att VD'n också har en roll i styrelsen leder till högre avkastningar för 

aktieägarna. 

 De positiva effekterna av en VD som även sitter i styrelsen beror inte på att det 

existerar långsiktiga kompensationspaket som incitament. (Donaldson & Davis, 

1991, s. 52-53)  

Stewardshipteorin säger alltså helt emot Agentteorin om att incitament har någon 

inverkan på hur bra ett företags ledning presterar, och att en VD som även sitter i 

styrelsen anses vara något som till och med underlättar för effektivisering hos företaget. 

Donaldson & Davis (1991) har med sin studie av 321 Amerikanska företag hittat ett 

positivt samband mellan en VD som också sitter i styrelsen och företagets avkastning på 

eget kapital, där dessa företag påvisade en avkastning som i snitt var 3,26 % högre 

jämfört med de företag vars VD inte hade de rollerna. Detta menar de visar att en VD 

med dessa två roller överträffar en självständig VD. De hittade vidare inget signifikant 

samband mellan implenteringen av långsiktiga finansiella incitament och en högre 

avkastning på eget kapital, vilket säger att kompensationspaket inte har någon inverkan 

på aktieägarnas avkastning. De hittade inte heller något bevis för att den ökade 

avkastningen av de VD'n som också satt i styrelsen skulle bero på existensen av några 

finansiella incitament. (Donaldson & Davis, 1991, s.56)  

3.6 Bonusstrukturens inverkan på hedgingaktiviteter 
De flesta forskare, med undantag för Donaldson & Davis (1991), är som ovan visat 

överens om att det finns ett samband mellan chefers bonusstrukturer och deras val av 

hedgingaktivitet, där synen på risk är den största bakomliggande faktorn till hur detta 

samband ser ut. Tufano (1996) har här påvisat en positivt signifikant relation mellan 

företags intensitet av hedging och hur mycket dess chefer äger av eget kapital, och 

menar att riskaversa chefer med en hög andel av eget kapital tenderar att använda sig av 

mer riskhantering. Detta grundar sig i att de chefer vars kapital och tillgångar i företaget 

är dåligt diversifierade har en stark vilja att reducera den risken de exponeras för. Om de 

då anser att det kommer vara mindre kostsamt för dem att hedga sitt kapital via 

företaget än att dem själva hanterar det, kommer de att använda sig av företaget i det 

syftet. (Tufano, 1996, s.1109) Då det dessutom är ledningen i företaget som beslutar 

kring den aktuella riskhanteringsprocessen är de incitament av risktagande som råder en 

viktig del av företags hedgingpolicy (Rogers, 2002, s. 1), och ledningen kommer inte att 

arbeta för aktieägarnas intresse om de inte har de rätta incitamenten. Bra och lönsamma 

investeringsbeslut beror därför till stor del på hur ledningens prestationer inom 

företagen mäts och belönas (Brealey & Myers, 2002, s. 316). 

Tufano (1996) och Rogers (2002)  menar vidare att det inte bara är graden av ägarskap 

inom företag som påverkar hur villiga ledningen är att hantera risk, utan det är också 

formen av innehavet som ligger bakom dessa val (Tufano, 1996, s.1130; Rogers, 2002, 

s. 25), och de skiljer här på två slags innehav; optioner och aktier. Två innehav som 

dessutom är de två vanligaste incitamenten och som majoriteten av företag använder i 

sina bonuspaket (Gao, 2008, s. 12).  
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3.6.1 Inga incitament 
Om ledningen bara betalas med en grundlön, d.v.s inga optioner eller aktier utan bara en 

lön på X kronor i månaden, kommer det enligt Brealey & Myers (2002) uppstå problem 

i vart ledningens intresse ligger och det uppkommer även många alternativ som istället 

kommer att locka ledningen: 

 Reducerad ansträngning: Att hitta och investera i värdefulla projekt är något 

som kräver en hel del ansträngning och som sätter en stor press på ledningen. 

Om det inte existerar några incitament som verkar som motivationshöjande i det 

syftet kommer ledningen istället frestas med att slappa. 

 Privata förmåner: Om det inte existerar några bonusar kan ledningen välja att ta 

ut en bonus ändå, fast inte i monetär form. Detta kan bestå av allt från biljetter 

till sportevents till att planera möten i lyxiga områden. 

 Dåliga investeringar: Ledningen kan välja att utföra investeringar i projekt som 

gör dem mer värdefulla för företaget, även om projektet i sig inte är värt något. 

 Undvikande av risk: Om ledningen bara får en förutbestämd fast grundlön 

kommer det inte löna sig för dem att investera i mer riskfyllda projekt då de inte 

får ta del av dessa projekts uppsidor. Riskfyllda projekt kan dock ha stora 

positiva kassaflöden. 

Ett företags ledning vars lön inte inkluderar någon bonus kommer ha svårt att motstå 

alla dessa lockande alternativ, vilket i sin tur kommer leda till ett minskat värde för 

företaget och även agentproblem mellan skillnaden i aktieägare och ledningens intresse. 

(Brealey & Myers, 2002, s. 316-317) 

3.6.2 Optioner som incitament 
Relationen mellan ledningens incitament och dess riskhanteringsprocess anses vara 

komplex, och det är uppbyggnaden av deras portföljer bestående av aktier och/eller 

optioner som utgör en viktig grund i vilka riskhanteringsbeslut som fattas av ledningen 

(Rogers, 2002, s.2). 

Många företag använder optioner i kompensationspaketen till ledningen. Den 

grundläggande idén bakom optionspaket som bonus är densamma som alla andra 

bonuspaket, nämligen att länka ledningens intressen till aktieägarnas. Dessa bonuspaket 

består av rätten att köpa aktier till ett förutbestämt pris och på ett visst datum. 

Lösensumman, det vill säga det pris du får betala för en aktie enligt ditt optionsinnehav, 

är nästan uteslutande samma som det aktuella marknadspriset på aktien dagen 

optionspaketet utfärdas. (SEC, 2013) För att exemplifiera, ponera att du är VD för ett 

företag där aktien kostar 100 kr/styck idag. Som en del av ett incitamentsprogram får du 

ett optionspaket där du får köpa 50 aktier för 100 kr/styck om ett år. Om aktien kostar 

120 kr/styck om ett år, har ditt optionspaket då ett positivt värde för dig eftersom du då 

kan köpa 50 aktier till 100 kr/styck och sälja de direkt på marknaden till 120 kr/styck 

och därmed göra en vinst på 1000 kronor (50 aktier * (120-100) kronor). 

Detta exempel sammanfattar den huvudsakliga idén bakom ett bonuspaket med en del 

bestående av aktieoptioner. Eftersom företagets aktieutveckling har en central del i hur 

stort värde optionspaketet är, så verkar det logiskt att VD’n gör sitt bästa för att lyckas 

åstadkomma en positiv aktieutveckling. En större fluktuation i aktiepriset ökar värdet på 

optioner, och därmed har företag vars chefer som har ett optionsbaserat bonussystem 

visat en mindre vilja att hantera de risker som följer den underliggande varan och på så 

sätt utsätta företaget för större risker som gynnar optionsinnehavaren (Tufano, 1996, s. 
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1109). Detta är en slutsats som även Rogers stödjer med sin studie kring företags 

användande av derivat i hedgingsyfte och vad ledningens portföljer består av, med ett 

resultat som visar en negativ relation mellan ett optionspaket och användandet av 

derivat (Rogers, 2002, s.25). 

3.6.3 Aktier som incitament 
En aktiebaserad bonusstruktur har däremot visat en ökad användning av hedging inom 

företag, något som förklaras av aktiers linjära avkastning jämfört med optioners 

konvexa avkastning. Om företagen därmed inte utför några hedgingaktiviteter utsätts 

företagets aktiepris för större fluktuationer, som vid ett aktieinnehav kan leda till stora 

förluster. Detta leder till att riskaversa aktieinnehavares kapital utsätts för större risker 

om de inte genom hedgingaktiviteter väljer att minska deras exponering mot dessa 

(Tufano, 1996, s. 1109). Volatiliteten i aktiernas avkastning har även visat ett positivt 

samband med oljeprisrisken, vilket alltså hanteras via hedging (Rajgopal & Shevlin, 

2001, s. 22). Även Rogers (2002) fann här ett positivt samband mellan ett aktieinnehav i 

ledningens portföljer och användandet av hedginginstrument, vilket visar ett tydligt 

samband mellan graden av hedingaktiviteter och ledningens innehav av aktier.  

Utöver det samband som existerar mellan ledningens aktieinnehav och dess tendens att 

hedga, har Tufano i sin studie visat ett samband mellan hur stor del av ett företags aktier 

som ägs av parter inom respektive utanför företaget och graden av riskhantering. Han 

menar här att företag vars aktier till större del ägs av företagets ledning har visat en 

större hedgingintensitet, medan företag vars aktier till större del ägs av utomstående 

parter har visat mindre hedgingaktiviteter. (Tufano, 1996, s.1120) 

  

Tufano har i sin studie även undersökt skillnaden mellan storleken på aktieinnehavet 

som hållts av ett företags VD och hur stor del som hållts av resten av ledningen för att 

se om det existerar något samband mellan denna struktur och hur mycket riskhantering 

företagen utför. Han såg här att storleken av riskhantering var starkare associerat med 

det aktieinnehav som resten av ledningen hade jämfört med bara VD'ns innehav. 

(Tufano, 1996, s. 1127) 

3.6.4 Optimal portfölj 
Då det som visats existerar stora skillnader i vad olika bonussystem ger för incitament i 

grad av risktagande är det väldigt viktigt att dessa system används i syftet att maximera 

företagets värde och inte att reducera chefernas risk. Tufano (1996) påstår här att en 

lösning är att företag länkar chefernas lön med aktiernas avkastning, eller ökar andelen 

av eget kapital i chefernas kompensation, för att på så sätt minska agentproblemen och 

sammanföra cheferna och aktieägarnas incitament. (Tufano, s. 1130) 

Dittman & Maug (2005) anser också i sin studie som behandlar balansen mellan aktier, 

optioner och endast en grundlön i ett urval på 598 VDn att en optimal portfölj bör bestå 

av inga eller en väldigt liten andel av optioner, samt att det bästa incitamentet består av 

ett aktieinnehav. De påstår vidare att VDns grundlön bör vara lägre i fördel för 

företagen, och att de ska vara ett krav att en del av deras besparingar investeras i 

företagets aktier (Dittman & Maug, 2005, s.30). Genom att byta från de observerade 

portföljerna till de ovannämnda optimala portföljerna kan företag uppleva signifikanta 

besparingar.   

Kompensationer kan baseras på både lednings inflöde (input) till företaget i form av 

ansträngningar och vilja att ta på sig risk, och utflöde (output) i form av faktisk 
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avkastning eller ökat värde till följd av deras handlingar. Det är dock svårt att mäta en 

chefs inflöde vilket har lett till att incitament nästan alltid mäts i form av utflöde. De 

problem som kan uppstå med detta är dock att det finns många utomstående faktorer 

som är utom ledningens kontroll och som kan påverka detta mått. (Brealey & Myers, 

2002, s.319) 

Det optimala kompensationspaketet anses därför vara när ledningen får ta de 

konsekvenser som uppstår av deras egna handlingar, men att de är fria från de 

fluktuationer som uppstår i företagens värde vilka de inte kan påverka. Detta har inlett 

en diskussion kring varför företag därmed inte bara knyter ledningens bonusar till 

aktiepriset i relation till marknaden eller deras närmsta konkurrenter, vilket är ett 

incitament som närmare för deras kompensation till deras egna prestationer. Brealey & 

Myers (2002) menar dock här att det uppstår problem om man använder sig av en sådan 

kompensation då marknadsvärdet av ett företags aktier också reflekteras i investernas 

förväntningar av företaget. Aktieinnehavarnas avkastning beror därför på hur väl 

företaget presterar i relation till vad investerarna har för förväntningar på att företaget 

bör prestera, och detta tillvägagångssätt kan därför misslyckas i att belöna ledningen 

efter enbart deras prestationer till företaget. (Brealey & Myers, 2002, s.320) 

Av denna anledning har alla toppledningar i ett företag med publikt handlade aktier ett 

kompensationpaket som inte bara består av aktier, utan även en kompensation som är 

kopplat till en ökning av företagets vinster eller andra mått på företagets lönsamhet, och 

därför anses vara ett system som är ett bättre alternativ jämfört med enbart aktier 

(Brealey & Myers, 2002, s.320). Att aktier är kopplade till ledningens kompensationer i 

form av optioner eller dess vinster är dock det som anses motivera och föra ledningens 

intresse till att öka aktiens pris (Brealey & Myers, 2002, s.23). Under de senaste åren 

har dock en rad kontroversiella kompensationspaket uppdagats i medierna, där 

ledningen i stora företag fått ta del av enorma bonuspaket medan resten av omvärlden 

upplevde stora finansiella svårigheter. 

 

3.7 Kompensationspaketens utveckling efter finanskrisen 2008-
2009 
De ökande kompensationspaketen har varit väldigt omdiskuterade de senaste åren, inte 

minst efter den senaste globala finanskrisen. Grunden för finanskrisen började under 

tidigt 2000-tal då den amerikanska husmarknaden började uppleva dramatiska 

prisökningar till följd av en kraftigt ökad efterfrågan. Denna ökade efterfrågan berodde 

på den ökade tillgängligheten av bolån, även kallade subprimelån, där individer med en 

bristande kreditvärdighet och återbetalningsförmåga ändå kunde få bolån till att 

finansiera sitt husköp. Resonemanget var att bostadspriserna ökade i sådan takt att 

långivarens risk var minimerad eftersom huset alltid stod som säkerhet. Om låntagaren 

inte kunde betala sitt lån hade banken alltid ett hus med ett ökande värde på en het 

fastighetsmarknad att ha som säkerhet. (Groot & Qin, 2011, s.35) 

Under samma tid utvecklades nya finansiella instrument, där många familjers bolån 

klumpades ihop till ett finansiellt instrument och såldes vidare till investerare. Principen 

byggde på att en bank kunde ge ut huslån till i princip alla som sökte ett, oavsett 

återbetalningsförmåga, och sedan paketera ihop dessa bolån och sälja de vidare till 

andra privata och institutionella investerare. Detta gjorde att banken helt eliminerade sin 

exponering mot bristande återbetalningar på lånet eftersom lånen nu tillhörde en annan 

part. 
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Denna modell byggde på farliga principer eftersom priserna på hus ökade till skyhöga 

nivåer samtidigt som väldigt många människor skuldsatte sig till en ohållbar grad. När 

huspriserna sedan föll kraftigt spred sig effekterna av detta genom hela den amerikanska 

ekonomin eftersom väldigt många aktörer hade exponering mot priserna via finansiella 

derivat. Följden av detta blev en av de största finansiella kriserna världen någonsin 

skådat vilken försatte många miljoner människor i arbetslöshet globalt. (Gerardi et al., 

2009, s. 2-4) 

Under samma kaotiska period avslöjades det att många företag i den amerikanska 

finansiella sektorn betalat ut skyhöga bonusar till personer i ledande befattning. I New 

York Times rapporterades det den 17 januari 2008 att de 5 största amerikanska 

finansiella institutionerna hade betalat ut strax över $39 miljarder i bonusar, samtidigt 

som de gjorde förluster i miljardklassen (Groot & Qin, 2011, s. 35-37). Avslöjanden 

som dessa orsakade ramaskrin i USA, där demonstrationer anordnades i protest mot 

dessa bonussystem. Många akademiker anslöt sig till dessa protester och menade att de 

rådande bonussystemen gav ledningen obscena incitament att ta farligt höga risker och 

försökte gömma förluster genom olika kryphål i de amerikanska redovisningsreglerna.  

Dessa protester hade två huvudsakliga effekter; dels började många akademiker att 

forska kring ämnet där man ville försöka konstruera ett optimalt kompensationssystem. 

Det blev även intressant att studera hur dessa skyhöga bonusar påverkar, och har 

påverkat, företagets finansiella utveckling. Den andra konsekvensen var att allmänheten 

och medierna ökade sin täckning av företagens kompensationer till ledningen. Detta 

ledde till att företagen blev mycket mer medvetna om deras kompensationsstruktur och 

incitamentsystem men också att den amerikanska finansinspektionen SEC började 

granska bonussystemen närmre. 

En omfattande studie som har granskat hur kompensationsnivån har förändrats under 

finanskrisen gjordes under 2011 av Arjan de Groot och Bo Qin. Deras studie undersökte 

hur den globala finanskrisen påverkade den amerikanska företagskulturen kring 

bonussystem och utredde om det har skett signifikanta förändringar i denna 

företagskultur från 2006 till slutet av 2009. 

Deras studie visar mycket starka bevis på att kompensationsnivån i den amerikanska 

finanssektorn har sjunkit avsevärt på grund av finanskrisen. Denna förändring har två 

förklaringar, enligt studiens författare. Den första förklaringen är att kompositionen av 
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bonuspaketen har förändrats. Tidigare var option- och aktiebonusar ett mycket vanligt 

sätt att öka ledningens kompensation, men deras studie visar en avsevärd förändring där 

grundlönen har ökat samtidigt som option- och aktiebonusar minskat, något som 

illustreras i Figur 7 nedan där man kan se en tydlig nedåtgående trend inom dessa 

kompensationer. Författarna menar att detta beror på att styrelsen, som är ansvariga för 

att konstruera bonuspaketet, har fått ökad press av aktieägarna att utforma bonuspaket 

som kan rättfärdigas av företagets finansiella utveckling. Den andra förklaringen till 

varför bonusarna har minskat är att företagen blivit mer medvetna om allmänhetens och 

mediernas övervakning, där omotiverade och icke rättfärdigade bonusar anses skada 

företagets varumärke och svika aktieägarnas förtroende. (Groot & Qin, 2011, s. 38-39)  

3.7.1 Allmänhetens reaktioner 

Hur mycket ledningen begränsar sig i bonusar beror till stor del på vilka reaktioner 

dessa förväntas skapa bland allmänheten. Vid en negativ reaktion kan ledningens rykte 

försämras och därmed reducera aktieägarnas villighet att stödja dessa i framtida 

besluttaganden. Ju större ilska en kompensation förväntas generera, desto mindre villiga 

blir direktörer därmed att godkänna en sådan kompensation, vilket i sin tur leder till att 

ledningen tvekar på att ens lägga fram förslag rörande kompensationer från första 

början. Huruvida kompensationer som är till ledningens fördel implementeras i företag 

beror alltså på hur dess aktieägare förväntas reagera. (Bebchuk & Fried, 2003, s.6) 

Tidigare studier som Johnson, Porter och Schakell (1997) och Thomas och Martin 

(1999) har också visat på ett negativt förhållande mellan kompensationers storlek och 

allmänhetens negativa reaktioner. De har till exempel sett att VD'n som under perioden 

1992-1994 fick negativ kritik i media som följd hade en väldigt liten löneökning och en 

kompensation som var mycket mer känslig för företagets prestation. Anledningen 

bakom detta anses vara på grund av det försämrade ryktet ledningen har upplevt i och 

med den ökade negativa uppmärksamheten (Johnson et al, 1997, s.4-5). Det har vidare 

visats att företag vars aktieägare har kritiserat VD'ns kompensation hade en årlig 

genomsnittlig minskning av deras kompensationer på $2.7 miljoner (Thomas & Martin, 

1999, s.29). 

Under 1997 var den genomsnittliga totala kompensationen för en VD i USA $30 930 

187, en ökning på 29,2 % jämfört med föregående år. Detta visade sig inte heller vara 

ett undantag, utan genom att studera data på kompensationer under åren 1993- 1997 har 

samma uppåtgående trend visat sig där den total procentuella ökningen var 264 % under 

denna fyraåriga period. De ökande kompensationerna har inför aktieägarna motiveras 

genom den ökade konkurrensen mellan företagen och av hur dessa skulle ge incitament 

att öka företagets prestation. Under senare år har aktieägare dock börjar ifrågasätta 

denna trend och be ledningarna rättfärdiga deras beslut angående höga kompensationer, 

och detta speciellt när många företag inte har påvisat en ökad prestation eller stigande 

aktiepris. (Thomas & Martin, 1999, s.6-7) 

Efter finanskrisen har ifrågasättandet från aktieägarna ökat ännu mer och även lett till 

demonstrationer och protester mot de många orättfärdiga kompensationer som har givits 

ut, och det är dessa negativa reaktioner som anses vara en av anledningarna bakom de 

minskade kompensationerna under dessa år (Groot & Qin, 2011, s.39). 

3.7.2 Kamouflage av bonusar 
För att eliminera eller minimera dessa uppror från aktieägarna har ledningen stora 

incitament att försöka rättfärdiga, eller helt kamouflera, höga bonusar till följd av deras 
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position i företaget. Den starka viljan att dölja dessa bonusar och undvika att 

allmänheten reagerar negativt på vissa kompensationer kan därmed leda till att 

företagen väljer ett ineffektivt kompensationspaket som istället skadar dess incitament 

och även företagets prestation. Detta menar Bebchuk & Fried (2003) visar hur viktiga 

regleringar om transparens är för valet av kompensationer i företag, och att detta beror 

väldigt mycket på hur allmänheten reagerar på den information som finns. (Bebchuk & 

Fried, 2003, s.6) 

Publika företag i USA har i vana att anställa utomstående konsulter vars uppgift är att 

ge råd om ledningens kompensationer. Dessa anställs ofta av anledningen att de besitter 

kunskap om hur optimala kompensationspaket bör utformas och genom att de bidrar 

med sin expertis inom detta område. Att anställa konsulter kan dock bidra med en 

hjälpande hand när det kommer till att kamouflera höga bonusar då deras anställning 

snarare kan rättfärdiga vissa bonusar snarare än att optimisera dem. Dessa konsulters 

diskretion kan användas i ledningens bästa, och då de är rädda om sin anställning och 

inte vill äventyra framtida anställningar hos företaget och även andra företag har dessa 

konsulter incitament att bidra med råd som gör företagets ledning nöjda. De kan därmed 

hjälpa ledningen genom att ta fram data som rättfärdigar en hög bonus. Detta kan till 

exempel ske genom att de argumenterar för en högre bonus som ska reflektera 

företagets prestation om denna har visat sig vara bra, och att kompensationen därför är 

över medel jämfört med resten av industrin och framförallt högre än hos de företag som 

det går sämre för. Om företaget däremot har haft ett sämre år kan konsulterna istället 

argumentera för en högre bonus genom att inte fokusera på prestation utan på andra 

faktorer som motiverar den högre siffran. Dessa konsulters råd används därefter för att 

rättfärdiga kompensationerna för företagets aktieägare. (Bebchuk & Fried, 2003, s. 9-

10) 

Det har dock visat sig uppkomma svårigheter för företag att kamouflera dessa 

kompensationer genom SEC's (Securities and Exchange Commission) striktare regler 

om redovisning av kompensationspaket och anledningarna bakom dem. Finanskrisen 

har därmed försvårat kamouflering och även ökat risken för allmänhetens negativa 

reaktioner. (Groot & Qin, 2011, s.36-37) 

3.8 Securities and Exchange Commission 
Securities and Exchange Commission, även kallad för SEC, grundades till följd av 

aktiemarknadens krasch 1929. Innan kraschen existerade det väldigt få regler inom den 

finansiella marknaden, och förslag på att staten skulle kräva företag att redovisa 

finansiell information var aldrig något som det aktivt arbetades för. När investerare 

sedan blev lockade av chansen att tjäna "enkla pengar" gavs det lite tankar till den 

systemiska risken som fanns och den opålitliga informationen som existerade om 

värdepapperna de då investerade i. När aktiemarknaden därefter kraschade i oktober 

1929 förlorade både stora och små investerare stora summor pengar, och därmed även 

förtroendet för de finansiella marknaderna. För att ekonomin skulle kunna återställas 

efter kraschen behövde det offentliga förtroendet för marknaderna återställas, och 

därmed skapades Securities Act of 1933 som tillsammans med skapandet av Securities 

Exchange Act of 1934 bildade Securities and Exchange Commission. (SEC, 2013) 

SEC var alltså en statlig organisation som skapades för att återställa investerarnas 

förtroende i de finansiella marknaderna i USA genom att ge både investerarna och 

marknaden mer pålitlig information och bidra med klara regler inom 

värdepappershandeln. Idag har SEC som mål att skydda investerare och bibehålla en 
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rättvis, ordningsam och effektiv marknad och detta anses vara av stor vikt för att uppnå 

en ekonomisk tillväxt inom landet. (SEC, 2013)  

Organisationen är speciellt till för investerare som letar efter en bra informativ grund 

inför eventuella köp. Att investera är fascinerande och komplext, och det kan även vara 

väldigt givande, men till skillnad från bankvärlden där insättningar är skyddade och 

garanterade av staten, är aktier, obligationer och övriga värdepapper oskyddade och kan 

förlora mycket i värde. För investerare blir därmed letandet efter information rörande 

deras investeringar det bästa skyddet för deras pengar, och därför har utvecklandet av 

SEC's regler inom redovisning av finansiell information blivit så viktig idag. 

(SEC,2013)  

3.8.1 Redovisning av derivatinstrument 
Företag som är privatägda är inte tvingade av lag att redovisa detaljerad information om 

deras finansiella verksamhet. De har mycket större frihet att själva besluta vilken 

information rörande företaget de vill ska vara tillgängligt offentligt, och då det inte 

investeras pengar från utomstående investerare i dessa anses det inte heller vara av lika 

stor vikt att information rörande deras finansiella verksamhet redovisas för alla. 

(Bianco, 2013)  

Offentligt ägda företag å andra sidan måste följa vissa redovisningslagar som reglerar 

bland annat vad de måste redovisa om deras finansiella situation. Den första lagen 

rörande redovisningsregler skapades i början på 1930-talet i och med bildandet av SEC 

men har ändrats flera gånger under åren. Det är SEC som har makten att utforma 

finansiella redovisning- och rapporteringslagar för publikt ägda företag, något som 

bestämdes under Securities Exchange Act of 1934. Genom historen har dock SEC inte 

varit den organisation som utformat dessa, utan sedan 1973 är det Financial Accounting 

Standards Board, FASB, som har varit den beslutsfattande organisationen inom 

redovisningslagar. FASB utformar redovisningsstandarder inom förberedelser av 

finansiella rapporter, men dessa standarder blir sedan offentligt gällande genom SEC's 

behörighet. (FASB, 2013)  

Idag måste alla publikt ägda företag på den amerikanska börsen följa FASB Statement 

No. 161 om redovisning av derivatinstrument och hedgingaktiviteter. Denna lag började 

gälla 2008 och är en uppdatering av FASB Statement No. 133 från 1999, vilken är en 

lag som bestämmer redovisnings- och rapporteringsstandarder för derivatinstrument 

använda i hedgingsyften och derivat inkluderade i andra finansiella kontrakt. Lagen 

kräver att ett företag redovisar alla derivatinstrument som derivattillgångar och/eller 

derivatskulder till verkligt värde i deras finansiella redovisningar. Dessa derivat kan, om 

de uppnår vissa krav, även redovisas som olika slags hedgingaktiviteter: 

 En hedge av exponeringen mot ändringar av det verkliga värdet av vissa 

tillgångar eller skulder. 

 En hedge mot varierande kassaflöden av en förväntad transaktion. 

 En hedge mot exponering av en investering i en annan växelkurs. (FASB, 2013) 

Lagen reglerar även hur företag ska redovisa skillnader i ett derivatinstruments verkliga 

värde, d.v.s. vinster och förluster av instrumentet. Detta bestäms efter vad derivaten 

används för, där derivat som används för att minska företagets exponering mot 

ändringar av det verkliga värdet av en viss tillgång eller skuld till exempel ska redovisa 

vinster och förluster under företagets resultat. Används derivatinstrumentet däremot 
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som en hedge mot varierande kassaflöden ska vinster och förluster redovisas under 

andra inkomster. (FASB, 2013) 

Den lag som gäller idag (No. 161) har utformats för att ytterligare förbättra 

redovisningen av derivatinstrument och hedgingaktiviteter genom att begära en mer 

detaljerad information rörande företagets siffror. Anledningen bakom ändringen av 

lagen är att komplexiteten i de olika finansiella instrumenten har ökat vilket leder till 

nya krav på förtydligande och transparens i årsredovisningarna. Hedgingaktiviteterna 

inom företag har även visat en ökande trend de senaste åren, vilket har lett till att den 

tidigare lagens krav om redovisning inte har räckt till då det i denna saknades 

information om hedgingaktiviteternas omfattning. Genom att kräva ytterligare 

information om hur och varför dessa derivatinstrument används bidrar den nya lagen 

med ett bättre underlag för investerare att fatta sina investeringsbeslut på. Den nya lagen 

ökar också informationen om derivatens plats i redovisningen, hur mycket 

derivatinstrument företaget har, hur instrumenten och annan relaterad hedging verkar 

under Statement No. 133, samt hur dessa kan påverka företagets finansiella position, 

prestation och kassaflöden. Dessa förbättringar uppnås genom att kräva att företagen 

redovisar derivatens verkliga värde och vinster och förluster i en tabellform. Den visar 

vidare mer information om företagets likviditet genom krav på redovisning av 

kreditriskrelaterade faktorer. (FASB, 2013) 

3.8.2 Redovisning av ledningens kompensationspaket 
Utöver de redovisningslagar som existerar om företagens användande av finansiella 

instrument har SEC under dess verksamma år även utvecklat en lag rörande redovisning 

av publikt ägda företags kompensationspaket till dess ledning. Denna information ska 

redovisas i en separat årsredovisning skapad för företagets aktieägare, och går lättast att 

hitta under namnet "Proxy Statement" (SEC, 2013).  

Den första lagen gällande redovisning av kompensationer skapades 1933, och har sedan 

1938 reglerat redovisning i företagens Proxy Statements. Det var dock inte förrän 1992 

som denna lag uppdaterades och började innefatta mer detaljerad information i form av 

tabeller (SEC, 2013, s.17).  

Lagen kräver att företagen redovisar information om storleken och typen av 

kompensation deras VD, finanschef och tre andra högt kompenserade anställda i 

ledningen har fått. De måste även redovisa vilka kriterier de har använt sig av vid 

bestämmandet av dessa kompensationer och relationen mellan kompensationspaketen 

och företagets prestationer. Vidare har SEC beslutat om att dessa Proxy Statements 

måste innehålla en summerande redovisning av kompensationer i tabellform. Denna ska 

bidra med en lättåtkomlig översikt av ledningens löner och andra bonusar för de tre 

senaste åren, och den följs sedan av andra tabeller som redovisar mer specifik 

information rörande kompensationer för enbart det senaste året. Dessa tabeller innefattar 

bland annat redovisning av hur stor summa aktier och/eller optioner ledningen har fått, 

långsiktiga incitament som belöning, pensionsplaner och kontrakt på anställda i 

företaget samt andra relaterade arrangemang. De är alltså utformade för att ge 

investerare en klarare och mer komplett bild över kompensationen till företagens VD, 

finanschef och andra högt kompenserade anställda. (SEC, 2013) 

Lagen reviderades senast den 27 januari 2006 med regler gällande en mer detaljerad 

redovisning av kompensationer med alla element redovisade, och innefattar numera 

siffror som till exempel ledningens totala kompensation, något som inte krävdes 

tidigare. Den kräver även mer redovisad information om optioner som kompensation 
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där slutdatum, lösensumma eller eventuella planer med att ge optioner ska redovisas. 

Nytt är också att dessa måste redovisas till verkligt värde dagen de utfärdas. (SEC, 

2006, s. 10-22) 

Den nya lagen innebär vidare möjligheter till en mer djupgående analys av företagens 

kompensationspolicy och beslut rörande kompensationspaket. Denna information bör 

bland annat innefatta relationer mellan företagets ledning, aktieägare och direkta familj 

för att investerare på så sätt ska kunna se om det existerar någon relation som kan 

påverka hur dessa beslut fattas. Det är dessutom krav på att företaget ger ut information 

om dess kompensationskommitté samt vilka roller respektive anställd med stora 

kompensationer innehar i företaget. (SEC, 2006, s.10-18) 

Det är dock viktigt att nämna att beslutet angående typ och storlek av kompensationer är 

något som fattas av företaget och som alltså inte är skrivet i någon lag utgiven av SEC. 

Organisationen ser endast till att de bestämda kompensationerna finns tillgängliga för 

investerare och akiteägare som hjälp inför investerings- och röstningsbeslut. (SEC, 

2013)  

3.9 Hypotesgenerering 
I och med det stora antalet forskare och deras varierande åsikter om 

kompensationspaketens inverkan på företags riskexponering som finns avser vi att med 

denna studie undersöka om dessa kan relateras till den empiriska data som har samlats 

in. Detta kommer att göras genom hypotesprövningar där vi sätter uppsatsens centrala 

begrepp i relation till varandra för att se om hypoteserna ger en sann eller falsk bild av 

verkligheten. Vi kommer därmed att empiriskt pröva olika samband för att sedan 

verifiera eller falsifiera hypoteserna, där en hypotes som får stöd anses vara verifierad 

och en som inte får stöd anses vara falsifierad (Patel & Davidson, 2003, s. 20-21). 

3.9.1 Hypotes 1 
Då en av de vanligaste och mest vedertagna åsikterna inom kompensationspaketens 

utformning och företagens hedgingaktiviteter är att ett optionsinnehav minskar 

företagens hedging för att på så sätt öka företagets riskexponering, vill vi undersöka om 

detta stämmer med den verklighet vi studerar. Anledningen bakom denna teori är att en 

ökad volatilitet ökar värdet på optioner och därmed innehavarens potentiella avkastning. 

Eftersom nedsidan är begränsad ökar en större volatilitet endast uppsidan och därför kan 

en VD med ett stort optionsinnehav ha incitament att öka riskexponeringen, och därmed 

optionens volatilitet för egen personlig vinning. (Tufano, 1996, s. 1109). Vi anser även 

att detta är ett av studiens mest centrala begrepp och därmed också ett av de viktigaste 

sambanden att studera. Vår första hypotesprövning avser därför att testa om det finns ett 

samband mellan ett optionsinnehav och företagens hedgingaktivitetet där hedging 

endast kommer att mätas som hedgingaktiviteter eller inga hedgingaktiviteter. Vi vill 

med detta mått undersöka om det finns ett samband mellan de företag som inte hedgar 

någonting och deras kompensationspaket i form av optioner, vilket leder oss till Hypotes 

1: 

 Företag vars VD har ett optionsinnehav utför inga hedgingaktiviteter 
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Detta leder oss till följande Noll- och Alternativhypotes: 

H01: Det finns inget samband mellan ett optionsinnehav och att företaget inte utför 

hedgingaktiviteter 

HA1: Det finns ett samband mellan ett optionsinnehav och att företaget inte utför 

hedgingaktiviteter 

3.9.2 Hypotes 2 
För att vidare undersöka sambandet mellan ett optionsinnehav och en ökad 

riskexponering har vi utformat Hypotes 2. Här vill vi gå djupare in på relationen mellan 

variablerna optioner och hedgingaktiviteter genom att testa ifall ett optionsinnehav har 

ett samband med graden av hedging som utförs. Vi kommer därmed att mäta hedging i 

intervaller om ingen hedging, lite hedging eller mycket hedging, och därigenom testa 

om de företagen med ett optionsinnehav med statistisk signifikans kan bevisas hedga 

mindre. Vi finner det dessutom väldigt intressant att studera om samma slutsatser kan 

dras från både Hypotes 1 och Hypotes 2, och därmed bidra till ett mer säkert resultat 

kring detta samband. 

 Företag vars VD har ett optionsinnehav utför lite hedgingaktiviteter 

Detta leder oss till följande Noll- och Alternativhypotes: 

H02: Det finns inget samband mellan ett optionsinnehav och graden av företagets 

hedgingaktiviteter 

HA2: Det finns ett samband mellan ett optionsinnehav och graden av företagets 

hedgingaktiviteter 

3.9.3 Hypotes 3 
På samma sätt som vi vill testa den teoretiska förankring som existerar inom ett 

optionsinnehav och företagens riskexponering, vill vi också testa om det finns ett 

samband mellan ett aktieinnehav och dess inverkan på företagets hedgingaktiviteter. 

Många forskare, däribland Tufano (1996) och Rogers (2002), anser här att ett 

signifikant aktieinnehav leder till en ökad hedgingaktivitet och en minskad 

riskexponering i företaget. Detta grundar sig i aktiers linjära avkastning vilket visar 

aktiens möjlighet att gå ned (upp) och på så sätt minska (öka) innehavarens avkastning. 

Ledningen uppmuntras därför att minska den risk företaget utsätts för och på så sätt 

minska aktieprisets fluktuationer, vilket i sin tur kan leda till en förlust för 

aktieinnehavaren. De menar vidare att ett incitamentsystem med fokus på aktieinnehav 

bidrar till att koppla ihop ledningens bonus med aktieägarnas intressen. Detta har lett till 

Hypotes 2, vilken ämnar testa sambandet mellan ett aktieinnehav och om företagen utför 

några hedgingaktiviteter. Vi kommer här att mäta hedging som de företag som utför 

hedgingaktiviteter och de företag som inte utför några hedgingaktiviteter, och därefter 

undersöka om de som har någon form av hedging har ett samband med aktier som 

incitament. 

 Företag vars VD har ett aktieinnehav utför hedgingaktiviteter 

 

 

 



 

33 
 

Detta leder oss till följande Noll- och Alternativhypotes: 

H03: Det finns inget samband mellan ett aktieinnehav och att företaget utför 

hedgingaktiviteter 

HA3: Det finns ett samband mellan ett aktieinnehav och att företaget utför 

hedgingaktiviteter 

3.9.4 Hypotes 4 
För att bidra till en djupare förståelse för det samband som många av studiens teorier 

hävdar finns mellan ett aktieinnehav och en ökad hedging, har vi utformat Hypotes 4. Vi 

vill med denna hypotes testa om det existerar en relation mellan de företag som har 

aktier som incitament och graden av hedgingaktiviteter som dessa företag utför. Vi 

kommer därmed att, precis som i Hypotes 2, dela in hedgingintensiteten i intervaller om 

ingen hedging, lite hedging och mycket hedging, och sedan studera om det finns ett 

samband mellan aktier som kompensation och mycket hedging. Vi har även här ett stort 

intresse att studera om Hypotes 3 och Hypotes 4 kommer att generera samma slutsatser, 

och genom dessa bidra med ett säkrare resultat och bättre slutsatser. 

 Företag vars VD har ett aktieinnehav utför mycket hedgingaktiviteter 

Detta leder oss till följande Noll- och Alternativhypotes: 

H04: Det finns inget samband mellan ett aktieinnehav och graden av företagets 

hedgingaktiviteter 

HA4: Det finns ett samband mellan ett aktieinnehav och graden av företagets 

hedgingaktiviteter 
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4.1 Forskningsprocess 
Då vi, som tidigare nämnt, utför en uppsats som grundar sig i en positivistisk 

kunskapssyn och där objektivitet är av stor betydelse har vår forskningsprocess grundat 

sig i en kvanitativ ansats. Genom att vi även har ett deduktivt angreppssätt har alltså 

teorigenerering varit studiens utgångspunkt och legat som grund för utvecklingen av 

studiens andra beståndsdelar. 

Studiens teorigenerering började ur de senaste årens kontroverser rörande massiva 

bonussystem till ledningar och enorma fallskärmspaket som många chefer mottagit. På 

grund av den globala finansiella krisen, som haft förödande konsekvenser för många 

ekonomier, har dessa bonusar fått mycket stort fokus i medier och studien avser bland 

annat att vidare utforska dessa bonussystem. Fokus inom dessa bonussystem har legat 

på aktier och optioner och hur dessa på olika sätt påverkar ledningens handlingar, och 

det är alltså på grund av dessa incitament som studiens problemområde har uppstått. I 

och med detta började vår teorigenerering genom sökandet efter tidigare forskning som 

stödjer detta samband och som belyser hur detta är ett problem. 

Intuitionen bakom dessa teorier var relativt simpel; om ledningen har en stor andel 

optionsinnehav innebär det att en signifikant del av deras ersättning för året bestäms av 

värdet på dessa optioner. Eftersom värdet ökar när volatiliteten på optionen ökar 

bedömde vi att det fanns ett incitament för ledningar med betydande optionsinnehav att 

öka företagets riskexponering till nivåer som inte var fördelaktiga för aktieägarna utan 

enbart för de själva. Ett stort aktieinnehav å andra sidan påverkar också ledningens 

ersättning efter värdet på företagets aktie, där en stor fluktuation i aktiepriset kan leda 

till stora förluster för innehavaren, och därmed leder det till hedgingaktiviteter som är 

gynsamma för ett sådant innehav. Dessa teorier går att koppla ihop med mycket 

välkända och etablerade teorier om huvudsakligen agent-principalrelationen och 

effekterna av informationsassymetri, och genererades på följande sätt; 

Ledningens incitament har mycket stor betydelse på företagets finansiella prestation 

 Incitamentsstrukturer där ökat risktagande är fördelaktigt för innehavaren kan ha 

ofördelaktiga konsekvenser för företaget  Eftersom ledningen av ett företag har 

kontroll över hur företaget är positionerat på marknaden har deras personliga 

bonussystem en direkt relation till företagets risknivå. 

Detta var de inledande teorierna som vi genererade som ledde till våra slutgiltiga teorier 

om hur ett stort optionsinnehav (aktieinnehav) inte bara ökar (minskar) innehavarens 

riskaptit, men också har en direkt korrelation till företagets riskexponering. Eftersom 

VD’n, som ofta är den slutgiltiga beslutsfattaren, enbart är en anställd under aktieägarna 

så är det mycket viktigt att VD’n arbetar i aktieägarnas intressen. Våra teorier var alltså 

främst baserade på hur VD’ns intresse var i direkt konflikt med aktieägarnas och hur 

denna konflikt orsakades av bonusstrukturen, vilket förklaras av Agentteorin, moralisk 

risk och bonussystemens inverkan på hedgingaktiviteter. I och med studiens objektivitet 

sökte vi sedan vidare efter teorier som motsätter dessa relationer och utvecklade därmed 

studiens teoretiska förankring med Stewardshipteorin, finanskrisens inverkan på 

4. Praktisk metod 
I detta avsnitt kommer vi att ge en tydlig beskrivning av hur studien har genomförts 

praktiskt.  Vi kommer att belysa de anledningar som ledde till vårt urval och även det 

praktiska tillvägagångssättet som har använts i studien.  
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bonussystemen och de nya redovisningsreglerna för användandet av derivat och 

kompensationspaket. Dessa teorier fokuserar alltså istället på faktorer som kan förklara 

varför de först nämnda teorierna inte skulle stämma och bidrar med ett annat perspektiv 

kring studiens problemområde. 

Utifrån den teoretiska grund studien hade utformades sedan den huvudsakliga 

frågeställningen som denna process avser att svara på. Vid skapandet av denna 

frågeställning fokuserades mycket kring studiens problembakgrund och vad vi genom 

de ovannämnda teorierna ansåg var av intresse att studera, och detta var relationen 

mellan bonussystem och hedgingaktiviteter inom oljebranchen. Detta ledde oss sedan 

till utformningen av studiens fyra hypoteser vars syfte är att hjälpa till att svara på den 

huvudsakliga frågeställningen. Alla hypoteser behandlar därmed de ovannämnda 

sambanden där fokus har legat på aktier och optioner som kompensationer och hur 

dessa påverkar företagens riskexponering.  

Eftersom vi ville kartlägga ett generellt beteende kring bonussystem och kunna utföra 

de statistiska test som behandlar hypoteserna behövde vi därefter mycket data om 

studiens urval, och därför var en kvantitativ forskningsprocess det optimala för denna 

studie. Den kvantitativa ansatsen ger oss möjligheten att studera ett mycket större antal 

objekt, medan en kvalitativ ansats skulle begränsa oss till ett fåtal företag då den kräver 

ett mycket större djup i sin slutsats. Då studien även har i delsyfte att generera ett 

generaliserbart resultat krävde detta att vi utför en datainsamling som fångar in ett stort 

antal företag, och detta var även för att minimera eller helt eliminera en slumpfaktor i 

våra resultat. Med detta i åtanke har vi därför använt en kvantitativ arbetsprocess där 

samma data samlats från ett stort antal homogena företag verksamma inom samma 

bransch. Vår bedömning är att företagens homogenitet ger oss möjligheten att 

identifiera signifikanta skillnader mellan företagen och kunna isolera dessa skillnader 

till de huvudsakliga variabler vi studerar.  

Ur den kvantitativa ansatsen följer sedan hypotesprövningar som objektivt ska ge den 

statistiska signifikansen av ett fenomen. Vår databearbetning bestod därför av statistiska 

test i form av Chi-2 test vars huvudsakliga syfte är att förkasta möjligheten att testets 

resultat är orsakade av slumpmässighet, och detta är av mycket stor betydelse när vi drar 

slutsatser baserade på data från ett urval. För att kunna förkasta möjligheten att 

resultatet berodde på slumpen måste resultatet också möta en signifikansnivå som vi 

bestämmer på förhand. I vår studie är därför hypotesprövningarna av central betydelse 

eftersom studiens huvudsakliga syfte är att isolera hur ett företags riskexponering 

påverkas av bonussystem och då det är genom dessa vi kan dra slutsatser om detta 

förhållande. Resultaten genererade från dessa test har sedan legat som grund för 

studiens analys och slutdiskussion, där uppkomsten av dessa förklaras av ovannämnda 

teoretiska förankring. 

En översiktlig beskrivning av vår forskningsprocess kan även visas med figuren 

nedanför: 
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4.2 Urval 
Eftersom studien fokuserar på oljeindustrin har vi använt oss av ett index med världens 

ledande oljeföretag. Detta index heter Dow Jones U.S. Oil & Gas Index och består av 

totalt 84 företag. Av dessa 84 företag valde vi att exkludera de företag som fokuserade 

på naturgas och även de företag som sålde utrustning för oljeprospektering eller 

raffinering. Detta gjorde vi för att öka homogeniteten bland företagen, eftersom målet 

var att undersöka hur företag med en mycket stark oljeprisrisk påverkades av ledningens 

bonussystem. Därmed valde vi enbart de företag som har en direkt påverkan av 

oljeprisrisk, och dessa företag var huvudsakligen aktiva inom exploatering av olja, både 

offshore och på land, och raffineringsföretag. Ur dessa 84 företag som är inkluderade i 

detta index var det endast 51 företag som uppfyllde dessa kriterier. Vår bedömning är 

att detta ökar sanningshalten i vår studie eftersom alla dessa 51 företag är högst 

homogena med mycket liknande affärsmodell. På grund av denna homogenitet kunde vi 

identifiera tydliga skillnader mellan företagen, både när det gäller användandet av 

derivatinstrument, riskhantering och ledningens incitamentsstruktur. Dessa företag, som 

finns listade i Tabell 1, uppfyllde följande krav: 

 De skulle vara verksamma inom samma bransch och med en homogen 

affärsmodell där den huvudsakliga verksamheten skulle vara oljeprospektering 

& oljeraffinering, vilket innebär en stor oljeprisrisk som är möjlig att reducera 

genom hedgingaktiviteter. 

 De skulle även vara verksamma inom samma land. Detta var viktigt för att 

säkerställa att alla företag hade samma regelverk att följa. 

 

 

 

 

 

1. 
•Teorigenerering och begreppsligt arbete 

2. 
•Frågeställningar och utformning av hypoteser 

3. 
•Val av population och urval 

4. 
•Datainsamling 

5. 
•Databearbetning och analys av resultat 

6. 
•Slutsats om vår empiriska undersökning och koppling till teoretisk grund 

Figur 8. Studiens forskningsprocess. 
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Vi sållade därmed bort 33 företag av de 84 företag som indexet inkluderar vilket ledde 

till vårt urval av 51 homogena företag. Nedan visas en lista över de företag vår studie 

undersöker: 

Anadarko Petroleum Corporation EOG Resources, Inc. Oasis Petroleum Inc. 

Atwood Oceanics EQT Corporation Occidental Petroleum Corporation 

Berry Petroleum Corporation EXCO Resources Inc Pioneer Natural Resources Co. 

Bill Barrett Corporation Exxon Mobil Corporation Plains Exploration & Production Co. 

Cabot Oil & Gas Corporation Forest Oil Corporation QEP Resources, Inc. 

Carrizo Oil & Gas Inc Gulfport Energy Corp. Range Resources Corporation 

Chesapeake Energy Corporation Hess Corporation Rosetta Resources, Inc. 

Chevron Corporation HollyFrontier Corporation SandRidge Energy, Inc. 

Cimarex Energy Co. Kodiak Oil & Gas Corp. SM Energy Company 

Cobalt International Energy, Inc. Marathon Oil Corporation Southwestern Energy Company 

Comstock Resources Inc. Marathon Petroleum Corporation Tesoro Corporation 

Concho Resources, Inc McMoRan Exploration Co Ultra Petroleum Corp 

ConocoPhillips Murphy Oil Corporation Unit Corporation 

Continental Resources, Inc Nabors Industries Ltd. Valero Energy Corporation 

Denbury Resources Inc Newfield Exploration Co. Whiting Petroleum Corp. 

Devon Energy Corporation Noble Corp. Williams Companies, Inc. 

Energen Corporation Noble Energy, Inc. WPX Energy, Inc. 

Tabell 1.Översikt av de företag som ingår i studiens urval 
 

4.3 Kategorisering av  företag 

Ovanstående företag är homogena när man tittar på deras affärsmodell och bransch. De 

möter huvudsakligen samma risker, där oljeprisrisken utgör den största risken. I 

analysen av dessa företag framgick det tydligt att de dock skiljer sig åt när det gäller 

deras riskhanteringsprocess samt informationen om denna process i deras 

årsredovisning.  

Eftersom denna studie fokuserar på relationen mellan incitament till ledningen och 

företagets hedgingpolicy var information om dessa två variabler centrala. Incitament till 

ledningen gick att hitta mycket lätt på grund av de regler som satts av den amerikanska 

finansinspektionen SEC som kräver att företaget ger ut information om den totala 

kompensationen som ledningen fått och dess beståndsdelar. Däremot är reglerna 

gällande avslöjandet av riskhanteringsprocessen fortfarande bristande. Det krav som 

existerar i dagsläget är att företagen enbart behöver ge information om vilka 

derivatinstrument som de använder och i vilket syfte de används. De behöver därför 

särskilja mellan derivatinstrument som används för hedging och derivatinstrument som 

används av spekulativa anledningar (FASB, 2008, s. 2-5). Däremot behöver företagen 

inte delge hur stor del av den årliga produktionen som hedgas och detta utgör en del 

svårigheter i att bestämma hur mycket ett företag hedgar.  

För att kunna kategorisera företag efter de företag som har en aktiv hedgingpraktik och 

de företag som inte har det, använde vi främst en kvalitativ analysmetod genom att 

granska företagens respektive årsredovisningar. Vi formulerade detta till en variabel 

som enbart kunde anta två värden; en etta om företaget hedgar och en nolla om företaget 

inte hedgar.  
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För att identifiera om ett företag hedgar eller inte granskade vi årsredovisningen med 

hjälp av sökord som ”hedge”, ”risk management” och ”derivatives”. Vi läste sedan text 

som relaterades till detta nyckelord för att bestämma om företaget hedgar eller inte. Det 

är dock viktigt att påpeka att denna information inte gav kunskap om i vilken 

utsträckning företagets hedgingaktiviteter var, eller hur stor del av produktionen som 

årligen hedgas.  

Under denna process upptäckte vi tidigt de stora skillnaderna mellan informationen i 

företagens årsredovisningar. I vissa fall var ledningen mycket tydliga med deras 

hedgingpolicy och gav inte bara ut information om syftet bakom deras riskhantering 

utan även en exakt siffra på hur stor del av produktionen som hedgats det aktuella året, 

de tidigare åren och hur mycket som planeras att hedgas de nästkommande åren. Dessa 

siffror tenderade att vara mycket nära varandra, vilket gav en väldigt klar indikation om 

företagens hedgingaktiviteter. Ett exempel på ett sådant företag var Gulfport Energy 

Corporation. I årsredovisningen från 2011 citeras följande stycke, fritt översatt till 

svenska: ”För året 2012 har vi ingått kontrakt att leverera ungefär mellan 32% till 35% 

av vår förväntade produktion…” (Gulfport Energy Annual Report, 2011, s. 44). 

Information som detta gjorde det inte bara tydligt att företaget hade en aktiv 

hedgingpolicy och därmed kunde räknas in bland företagen som hedgar, utan även hur 

stor del av produktionen som hedgas. Ur denna information kan en investerare därmed 

dra slutsatser om hur stor del av företaget som är exponerat mot oljeprisrisk. 

Däremot var företagen som var lika tydliga i sin redovisning i minoritet och de flesta 

företag var mycket vaga när det kom redovisning av deras hedgingaktiviteter. Vi kunde 

ofta utläsa meningar som ”Företagen kan ingå finansiella kontrakt för att reducera 

oljeprisrisk under kommande år” eller ”Företaget har, under året, ingått finansiella 

kontrakt för att hedga en portion av årets produktion”. I fall som detta, när det framgår 

att företaget i alla fall har hedgingaktiviteter har vi därför tillgett företaget en etta i vår 

lista. I övriga fall har det även framgått väldigt tydligt när ett företag inte har en aktiv 

hedgingaktivitet.  

Resultatet av denna sammanställning blev att 82% av företagen i urvalet hade någon 

hedgingaktivitet och resterande 18% var tydliga med att de inte hade hedgingaktiviteter. 

Detta resultat var egentligen tillräckligt för att utföra vår studie då vi kunde betrakta 

hedging som en binär variabel som endast kunde anta värdet 1 eller 0, det vill säga om 

företaget hedgar eller inte. Däremot blev det tydligt under vår genomgång av 

årsredovisningarna att många företag var relativt otydliga med sin hedgingpolicy och 

kunde i många fall enbart skriva att de hedgar ”en portion”. Detta gjorde att vi ville 

utveckla ett mått för att kunna mäta hur mycket företaget faktiskt hedgade när de 

uppgav att de hedgar. Eftersom ”en portion” kan innebära endast ett fåtal procent var 

vår bedömning att det kunde ge missvisande resultat och därmed ville vi försöka 

etablera ett tillvägagångssätt för att mäta hur mycket ett företag hedgar genom att 

använda kvantitativa metoder som använder data ur årsredovisningen för att ge en bild 

av ett företags hedgingintensitet (se mer om detta i avsnitt 4.5). 

4.4 Tillvägagångssätt vid datainsamling 
Datainsamlingen har främst skett via de berörda företagens årsredovisningar från år 

2011. Eftersom räkenskapsåret 2012 nyligen avslutats upptäckte vi att många företag 

inte hade förberett fullständiga årsredovisningar än.  
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Vi inledde med att besluta oss om vilken information vi behövde för varje företag. 

Eftersom studien undersöker riskhantering med hjälp av finansiella derivat samt 

ledningens incitamentsstruktur samlade vi först följande grundläggande data; 

 Totala tillgångar 

 Totala skulder 

 Totalt eget kapital 

Sedan tittade vi på mer specifik data som var intressanta för vår studie. Dessa var; 

 Derivattillgångar: Derivattillgångar är de tillgångar i finansiella derivat som 

företaget har och dessa tillgångar förknippas med riskhanteringsprocesser. Hur 

mycket varje företag har i tillgångar i derivatinstrument var av central betydelse 

för denna studie. Storleken på derivattillgångarna skulle ge oss en god indikation 

om hur pass omfattande hedgingaktiviteter som företaget bedrev.  

 Derivatskulder: Derivatskulder är företagets skulder som härrör från finansiella 

derivat. Detta är till exempel ett derivatinstrument som är "out of the money" (Se 

mer om detta under avsnitt 4.5). Även denna post gav information om företagets 

hedgingaktiviteter. 

Utöver datan som härrör från hedgingaktiviteterna har vi även samlat information om 

kompensationen till ledningen. Denna information fanns inte i årsredovisningen utan 

fick hämtas från tillhörande Proxy Statement som kunde hittas på alla företags 

hemsidor. Dessa är utgivna i syftet att förbereda aktieägare till bolagsstämmorna som 

följer årsredovisningarna och de innehåller uppgifter om all kompensation som har getts 

till ledningen under föregående år. Denna information ges i tabellform och innehåller 

information om grundlön, monetär bonus, tilldelning av aktier och optioner under året, 

samt övriga incitament som getts. Summan av dessa ger därmed den totala 

kompensationen som VD’n har fått under året. Här fokuserade vi på följande variabler;  

 Tilldelning av aktier under året: Denna summa gav alltså enbart de aktier som 

tilldelats under året, och inte det totala aktieinnehavet som VD’n har. Dessa 

aktier har bokförts till aktiepriset per bokslutsdagen.  

 Tilldelning av optioner under året: Denna summa ger de optionsrätter som 

företaget tilldelat ledningen under året och även dessa är bokförda till 

bokslutsdagen. 

Eftersom studien vill undersöka hur just dessa två incitamentsstrukturer påverkar 

riskexponeringen har vi valt att exkludera övriga bonusar i form av avsättningar till 

pensionen samt övriga långsiktiga incitament. Vår bedömning är att dessa långsiktiga 

bonusar hade liten inverkan på den kortsiktiga riskexponeringen, medan optioner och 

aktier har en mycket större påverkan. Även här har vi tagit hänsyn till företagets storlek 

genom att uppge storleken av option- och aktiebonusen i relation till den totala 

kompensationen som har tilldelats under året. Detta gav oss data i procentuell form och 

vi kunde därmed enklare identifiera skillnader i incitamentsstrukturen i alla företag.  

Vi har därefter lagt in datan i ett Exceldokument för att dels få en bättre översikt men 

också för att lättare ta del av datan vi behöver när vi utför de statistiska test som studien 

kräver. Dessa test har sedan gjorts med hjälp av det statistiska programmet SPSS. 
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4.5 Bestämning av  hedgingintensitet 

Hur man bestämmer huruvida ett företag hedgar eller inte är en mycket omdiskuterad 

fråga med många föreslagna svar. De senaste årtiondena har många studier gjorts inom 

området och det råder en stor oenighet om det bästa sättet att mäta ett företags 

hedgingintensitet. Denna stora oenighet har till stor del att göra med bristande regelverk 

kring hur mycket, eller lite, information ett företag behöver ge om sina 

hedgingaktiviteter i sin årsredovisning. Även om många nya redovisningsregler har 

etablerats de senaste åren behandlar dessa endast redovisningen av användandet av 

derivatinstrument inom företaget. Detta leder till att de flesta studier som försöker mäta 

hedging kvantitativt måste likställa användandet av derivat med hedging, men detta är 

inte hela sanningen.  

Företag kan ha en naturlig hedging med hjälp av operationella och finansiella aktiviteter 

som inte är kopplade till derivatinstrument. Ett enkelt exempel är ett företag med en stor 

produktion och försäljning i andra länder och som möter en stor valutarisk till följd av 

detta. Denna valutarisk kan hedgas med derivat men den kan även hedgas naturligt 

genom att flytta produktionen från landet, eller fokusera försäljningen på ett annat land. 

Därför är konsekvensen av att likställa hedging med användandet av derivat en 

överskattning av ”icke-hedgers” eftersom företag som hedgar naturligt utan derivat 

anses vara icke-hedgare. (Triki, 2005, s.2-3)   

Detta har gjort att det inte existerar ett allmänt vedertaget sätt för att definiera om ett 

företag hedgar, eller vidare bestämma hur mycket ett företag hedgar. Efter en 

omfattande genomgång av välciterade vetenskapliga artiklar har vi dock lyckats hitta 

två av de vanligaste sätten att definiera hedgingintensitet (Triki, 2005, s. 4-9): 

1. Kvalitativa undersökningsmetoden: Denna metod har använts i studier av bl.a 

Haushalter (2000), Jalilvand (1999), Bodnar, Jong & Macrae (2003) med flera 

och grundar sig helt enkelt i att man utför en kvalitativ undersökning av 

företagen i sitt valda urval genom intervjuer och frågeformulär. Här frågar man 

huruvida företagen använder derivatinstrument, i vilket syfte man använder 

dessa och hur stor del av sin årliga produktion som företagen hedgar.  

 

Eftersom det hedging slutligen baseras på är hur stor del av produktionen som 

varje företag hedgar, antingen via derivat eller på ett naturligt sätt, hade det varit 

önskvärt med detta i årsredovisningen, men det finns idag inga regelverk som 

kräver detta. Detta har dock inte hindrat ett fåtal företag från att ändå redovisa 

detta, men dessa företag tillhör en minoritet. Det är därför ovanstående författare 

inte har kunnat använda årsredovisningar utan har behövt kontakta företagen 

direkt.  

 

Fördelen med denna metodik är att man får ett relativt noggrant värde på 

hedgingaktiviteterna i ett företag, men det finns även en hel del nackdelar med 

denna metod. Dels är den mycket tidskrävande, särskilt i ett stort urval av 

företag. Eftersom denna information ges av någon inom företaget finns även 

risken för missledande och subjektiva svar (Triki, 2005, s. 5). Vår bedömning är 

även att företag med en aktiv hedgingpolicy är mer benägna att delta i 

undersökningen än icke-hedgers, vilket kan ge missvisande resultat. Denna 

bedömning grundar sig i att företag utan en hedgingpolicy kan ha väldigt svårt 

att försvara att de inte gör någonting för att hantera risker för sina aktieägare.  
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2. Nyckelordssökning i årsredovisningar: Detta tillvägagångsätt för att 

identifiera hedgingintensitet är likt den föregående eftersom även denna strävar 

efter att få en given siffra på hur stor del av produktionen som ett företag hedgar. 

Skillnaden ligger dock i var man söker efter denna siffra. Till skillnad från den 

föregående metoden som samlar datan via intervjuer och frågeformulär använder 

man i denna metod företagens årsredovisningar som datakälla. Man använder 

relevanta nyckelord i hopp om att kunna identifiera hur stor del ett företag 

hedgar. Hittar man inte direkta siffror där företaget själva uppger deras 

hedgingaktiviteter använder man siffror ur balansräkningen och 

resultaträkningen för att konstruera mått som ska beskriva företagets 

hedgingaktiviteter så väl som möjligt. 

 

Även om denna studie är mycket vanlig och har använts i mycket välciterade 

studier från Mian (1996), Rogers (2002) och Allayannis & Ofek (2001) finns det 

en del problem även med denna metod. Först och främst är det väldigt få företag 

som faktiskt uppger i klartext hur mycket, eller lite, de hedgar, eftersom det inte 

finns något krav på företagen att redovisa detta. Vidare råder det stora 

diskrepanser i vilka mått som kan konstrueras för att bäst återge företagets 

hedgingpolicy. En vidare kritik är att denna metod likställer derivat med 

hedging, vilket vi nämnt ovan kan vara missvisande. 

Hedgingintensiteten har en mycket central betydelse i denna studie eftersom vi vill 

undersöka om ett optionspaket leder till mindre hedging och ett aktieinnehav till mer 

hedging. Det var därför viktigt att vi kunde definiera ett mått för att kunna utvärdera 

omfattningen av ett företags hedgingaktiviteter. Detta var dock relativt problematiskt 

eftersom de rådande redovisningsreglerna av derivatinstrument är invecklade och 

särskiljer mellan olika typ av hedgingaktiviteter. Kombinationen av komplexa 

derivatinstrument gör det även svårt att veta vilken risk som en specifik hedge avser. 

Det fanns vidare stora skillnader i hur information om hedgingaktiviteterna förmedlades 

i årsredovisningar. Ungefär hälften av företagen hade tydliga poster i balansräkningen, 

ofta kallade ”derivative assets” och ”derivative liabilities” men i resten av företagen 

fanns inte detta utan dessa derivatinstrument låg inbakade i andra poster, som ”other 

assets” och ”other liabilities”. Dessa bestod inte enbart av derivatinstrument och därför 

fick vi noggrant gå igenom noterna till dessa poster för att isolera derivatinstrumenten.  

Eftersom derivatinstrument baseras på en underliggande vara, kan värdet på 

instrumentet variera kraftigt i takt med att värdet på den underliggande varan förändras. 

Detta innebär alltså att samma derivatinstrument kan vara en tillgång för ett företag vid 

en tidpunkt och en skuld vid en annan. När derivatpositionen har ett positivt värde, även 

kallat ”in the money” utgör derivatet en tillgång. Om värdet på den underliggande varan 

förändras till den punkt där derivatpositionen inte längre har ett positivt värde, utan är 

”out of the money”, så utgör det instrumentet en skuld i företagets balansräkning. 

(Ramirez, 2007, s. 8-13) Vår metod för att kvantifiera hedgingintensiteten i ett företag 

grundar sig i detta resonemang och vi började därför med att samla dessa data från alla 

företag i studiens urval.  

Det mått vi huvudsakligen använder för att kvantifiera hedging användes av Graham 

och Rogers i sin studie 2002, och har sedan även använts av andra forskare. Detta mått 

använder nettoderivatpositionen ur företagets balansräkning genom att beräkna 

skillnaden mellan företagets derivattillgångar och derivatskulder (Graham & Rogers, 

2002, s. 820-822). För att kunna jämföra företag av olika storlek divideras 
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nettoderivatpositionen sedan med det egna kapitalet. Detta ger ett procentuellt mått som 

är generaliserbart och jämförbart med andra företag. Anledningen till att vi dividerar 

med eget kapital är att vi följer samma resonemang som i nettoderivatpositionen, det 

vill säga vi tar tillgångar minus skulder och får en nettoposition. I täljaren hamnar alltså 

derivattillgångar – derivatskulder, d.v.s nettoderivatpositionen, och i nämnaren hamnar 

tillgångar – skulder, d.v.s eget kapital. 

För att illustrera detta mått, beakta nedanstående balansräkning; 

 

Genom att belysa enbart derivatposterna i balansräkningen kan vi överskådligt visa 

resonemanget bakom vår formel. I detta exempel kan vi se att företagets 

derivatpositioner bestod av derivattillgångar till ett värde av $100,043,000 och 

derivatskulder på $28,944,000. Detta innebär att nettopositionen var $71,099,000. Detta 

värde visar det bokförda värdet av företagets totala derivataktiviteter per bokslutsdagen, 

och med vårt resonemang även det kvantifierade värdet av hedgingaktiviteternas 

storlek.  

Eftersom företagen i vårt urval varierar kraftigt i storlek har vi därför valt att beräkna 

hedgingintensiteten som en kvot. Detta ger oss möjligheten att enklare jämföra mellan 

företagen och även ta hänsyn till storleken på företagens balansräkningar. 

Vi kom därmed fram till följande mått för att mäta omfattning av företagens 

hedgingaktiviteter; 

 

 
                    

            
                        

I detta fall blir denna siffra   
     

       
                        

Detta mått använde vi för att stärka den binära variabeln som skulle beskriva 

hedgingaktiviteterna i ett företag eftersom vår bedömning var att den information som 

gavs tydligt i årsredovisningarna inte var tillräckliga för att få en god bild av företagets 
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hedgingpolicy. Vi tyckte även att det logiska resonemanget kring formeln var tydligt 

och vi höll med om de antaganden man gör för att kunna utforma den. Enligt oss var 

detta alltså ett korrekt mått för att beskriva hedgingaktiviteter, men också för att mäta 

graden av hedging. Därmed använde vi detta mått, som många andra forskare inom 

området, för att också kunna kvantifiera och även kunna dela in hedgingaktiviteterna i 

intervaller. Vi tror även att detta mått skulle bidra till att öka trovärdigheten i våra 

slutsatser, förutsatt att slutsatserna från båda mått var densamma.  

I vår genomgång av aktuell forskning var denna formel välanvänd men även en annan 

formel, mycket likt denna, användes i ett flertal studier. Det som skiljer dessa formler åt 

är resonemanget kring derivatpositionerna i företagens balansräkning. Ovanstående 

formel betraktar hedgingpositionen som nettot mellan derivattillgångarna och 

derivatskulderna och får medhåll från många forskare. Däremot finns det många andra 

forskare som håller med om att hedging är en svårkvantifierad variabel ur 

årsredovisningarna, men att man får en bättre uppskattning om man även betraktar 

derivatskulderna som en aktiv hedgingposition och därför adderar derivattillgångar med 

derivatskulder. (Triki, 2005, s. 9-10) 

Därmed ges hedgingpositionen av summan av derivatskulderna och derivattillgångarna, 

och för att kunna jämföra mellan företag skalas dessa efter storleken på företagets totala 

tillgångar och ger formeln: 

                             
              

                  
                       

Denna formel har använts i välciterade studier av Allayanis & Ofek (2001), Dolde & 

Mishra (2002), och Lel (2004). De menar att även derivatskulder är ett bevis på en 

hedgingaktivitet och därför bör de adderas ihop med derivattillgångarna.  

Detta mått kan användas i samma syfte som föregående mått, nämligen att kvantifiera 

omfattningen av ett företags hedgingaktiviteter och för att kunna ställa upp relevanta 

intervall. Däremot råder det en oenighet om hur man på bästa sätt mäter 

hedgingpositionen, det vill säga om man skall addera eller subtrahera derivatskulder 

från derivattillgångar. Vår bedömning var att föregående mått med 

nettoderivatpositionen var mer logisk men vi ville vara så objektiva som möjligt och 

inte låta vårt resonemang påverka studiens slutsats. Dessutom ska alla dessa tre mått 

(sökandet i årsredovisningar, nettoderivatpositionen/EK & Totala derivat/ Totala 

tillgångar) ge samma huvudsakliga slutsats, om ett företag hedgar eller inte, där 

skillnaden enbart kan ligga i omfattningen av hedgingaktiviteterna. Eftersom det inte 

finns ett rätt sätt, så ville vi använda alla tre mått i denna studie. 

Vi ville använda den binära variabeln, som vi i fortsättningen refererar till som Mått 1 

och som identifierats kvalitativt med hjälp av en genomgång av texten i 

årsredovisningen, och Mått (2) för att mäta om företaget hedgar eller inte. Dessa två 

mått användes därför i Hypotes 1 och Hypotes 3. Vid de kvantitativa hypoteserna, det 

vill säga Hypotes 2 & 4, där intervaller behövde utformas använder vi både Mått (2) 

och Mått (3) för att kunna utföra en så objektiv studie som möjligt och med 

förhoppningen att vi erhöll samma slutsats från båda formler. Mått (2) används således 

båda som mått på den binära variabeln och som mått på graden av hedging, och detta 
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beror på hur vi väljer att tolka den procentuella andel måttet giver oss. Vi kommer att 

förklara detta mer under avsnitt 5. 

4.5.1 Casestudie 

För att kunna konkretisera ovanstående resonemang gällande användandet av tre olika 

tillvägagångssätt för att identifiera om ett företag hedgar och hur mycket de isåfall 

hedgar har vi valt att göra en kort casestudie av ett företag för att se hur väl 

resonemanget fungerar i praktiken. Vi valde ett företag slumpmässigt ur vårt urval och 

valet föll på Hess Corporation.  

Hess Corporation är ett väldigt stort amerikanskt oljeföretag, som även ingår i den 

amerikanska Fortune 100-listan över de största företagen i USA. Hess Corporation 

fokuserar på oljeprospektering, oljeraffinering och drivmedelsförsäljning, och år 2011 

uppgick deras omsättning till $37.9 miljarder. (Hess Annual Report, 2012) När det 

gäller företagets hedging ville vi att alla våra tre mått skulle leda till samma slutsats och 

valde därför att applicera alla dessa tre på detta företag.  

När det gäller den kvalitativa undersökningen av årsredovisningen för att kunna 

identifiera företagets valda hedgingpolicy fann vi följande information; 

 

 Enligt egen utsago har företaget en mycket aktiv hedgingstrategi och 

hedgar en stor del av sin framtida produktion.  Ur årsredovisningen 

lyder:  

 

”To protect our cash flow, we have hedged 120,000 barrels per day, or 

approximately 45 percent of our forecasted oil production for the 

calender year 2012, at an average Brent price of $107.70 per barrel” 

(Hess Annual Report, 2012, s. 2) 

 

 Vidare är det tydligt i företagets årsredovisning att de använder 

finansiella derivat till dessa hedgingaktiviteter. Dessa finansiella derivat 

används inte enbart till hedging av oljeprisrisken utan även ränterisk och 

valutarisk. 

 

”The Corporation utilizes derivative instruments for both risk 

management and trading activities. In risk management activities, the 

Corporation uses futures, forwards, options and swaps, individually or 

in combination to mitigate its exposure to fluctuations in the prices of 

crude oil, natural gas, refined petroleum products and electricity, as well 

as changes in interest and foreign currency exchange rates. (Hess 

Annual Report, 2012, s. 37) 

 

Information som detta gör det väldigt tydligt att detta företag innehar en aktiv strategi 

att minska, eller eliminera, diverse risker med hjälp av finansiella derivat. Vi valde 

sedan att applicera våra två kvantitativa mått på detta företag, för att se hur väl de 

stämmer överens med slutsatsen som den kvalitativa undersökningen gav. 

Vid användandet av vår första formel, det vill säga  

 
                    

              beräknade vi denna position till 71%. Detta var 
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den högsta siffran i vårt urval men vår bedömning är att det är en god uppskattning av 

företagets hedgingaktiviteter eftersom den information som företaget valt att delge sig 

av i årsredovisningen talar om omfattande hedgingaktiviteter. Denna information var 

mer detaljerad än många andra företags, vilket gav oss möjligheten att bedöma 

rimligheten av detta höga värde.  

När vi använde andra formeln,                              å       var resultatet 

densamma. Vi fick ett värde på 44%, vilket var i led med de övriga måtten men även 

med företagets egna utsago om den mängd de redan hade ingått hedgingkontrakt för.  

Dessa resultat betyder att dessa tre mått faktiskt kan användas i kombination med 

varandra för att ge samma slutsats, och vi tillämpade därför detta tillvägagångssätt på 

alla företag i vårt urval, för att dels fastställa att måtten faktiskt överensstämde med 

varandra, och dels för att kunna kvantifiera hedgingaktiviteterna vid de fall där 

informationen var bristande i årsredovisningen. 

4.6 Chi-2 test 
Studiens huvudsakliga syfte är att undersöka relationen mellan hedgingvariabeln och 

olika incitamentspaket som aktier och optioner. Till denna studie lämpar sig det därför 

att använda sig av Chi-2 test. 

Ett Chi-2 test används när man vill se om det finns ett förhållande mellan två 

kategoriska variabler där man delar in de olika variablerna efter de olika utfallen som de 

producerar. Ett klassiskt exempel på ett scenario där Chi-2 test används är när man 

undersöker kopplingen mellan universitetsutbildning och kön, där man producerar en 

tabell och delar in sina data efter dessa två kategoriska variabler. Chi-2 testet använder 

sig därefter av signifikansnivån som bestäms på förhand för att jämföra observationerna 

i urvalet med det förväntade resultatet. Skillnaderna mellan det observerade och det 

förväntade resultatet utgör residualen som sedan testas statistiskt för att se om det finns 

en statistiskt signifikant skillnad mellan det observerade och det förväntade värdet. 

Formeln som används vid ett Chi-2 test är följande: 

                                              

där O är den observerade frekvensen för den i:e variabeln och E är den förväntade, 

teoretiska frekvensen av den i:te variabeln. Chi-2 testet jämför alltså skillnaden mellan 

den observerade datan och den förväntade datan. 

Ur denna formel får man ett observerat Chi-2 värde som jämförs mot en förutbestämd 

signifikansnivå, som vi kommer använda som 0.05 (95 % konfidensintervall) i våra test, 

och en kritisk gräns som bestäms av testets P-värde. Chi-2 värdet anger den statistiska 

signifikansen av skillnaden mellan de faktiska observationerna för varje utfall och det 

förväntade antalet observationer man borde ha fått för varje utfall om slumpen hade 

avgjort. Denna kritiska gräns avgör var man kan förkasta sin nollhypotes och därmed 

påvisa ett statistiskt signifikant samband. 

I vårt fall används Chi-2 testet huvudsakligen för att undersöka om vi kan dra statistiskt 

signifikanta slutsatser om ett optionsinnehav eller aktieinnehav påverkar 

hedgingvariabeln. Däremot kommer vi använda mer än ett test för varje hypotes, till 
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följd av problematiken kring hedgingvariabeln som diskuterats tidigare. Vår bedömning 

är att vi kan öka sanningskriterierna och kvalitén i undersökningen genom att dels 

använda hedgingvariabeln som en binär variabel men även att utföra ett likadant test 

med ett alternativmått på hedging. Om båda producerar genomgående samma svar kan 

vi med större säkerhet dra lämpliga slutsatser från våra resultat. 

Vi vill däremot påpeka att vårt urval av 51 företag kan vara i underkant för att kunna 

utföra ett Chi-2 test med hög säkerhet. När vi analyserar vår data är det viktigt att vi har 

tillräckligt med observationer för varje cell i korstabellerna för att kunna hålla en hög 

tillförlitlighet i vårt test. Vi har därmed kompletterat de fall där vi anser att vi inte har 

tillräckligt många observationer för en variabel med att även utföra en traditionell 

regressionsanalys. Denna regressionsanalys analyserar också skillnaden mellan de 

observerade utfallen och de förväntade, men har fördelen att kunna appliceras på fall där 

vi inte har tillräckligt med data för ett Chi-2 test. Regressionsanalysen kan också 

användas för att studera om det finns statistiskt signifikanta samband mellan graden av 

hedgingaktiviteter och kompensationsstruktur och har därför enbart använts på Hypotes 

2 och Hypotes 4. Detta har även gjorts för att minska chansen för statistiska fel, kallade 

för Typ-1 och Typ-2 fel.  

Typ-1 fel är förknippade med en felställd hypotes eller en felaktig statistisk metodik 

som leder till att testet påvisar ett samband när det egentligen inte existerar. I vårt fall 

var det viktigt att försöka minimera chansen av ett Typ-1 fel, eftersom det skulle kunna 

leda till att vi felaktigt ansåg att vi funnit ett samband mellan kompensationsstruktur och 

riskexponering.  

Ett Typ-2 fel är motsatsen till ett Typ-1 fel, det vill säga när nollhypotesen är falsk i 

verkligheten men inte förkastas. I vårt fall innebär detta att vår slutsats blir att det inte 

existerar ett statistiskt signifikant samband mellan kompensationsstruktur och 

riskexponering när det i verkligheten finns ett samband. 

Vidare har testen endast utförts med Mått 3, d.v.s när hedgingintensiteten mäts via 

totala derivatpositioner/ totala tillgångar. Detta beror på att Mått 2 (nettopositionen i 

derivat/eget kapital) får negativa värden, vilket har lett till att Mått 3 är mer lämpligt för 

de utförda testen och graferna. 

4.7 Reliabilitet 
Vid utförandet av en kvantitativ studie, d.v.s. att man som forskare gör en mätning som 

sedan läses av i form av ett siffervärde, bestäms kvalitén av studiens innehåll med 

graden av säkerhet i den empiriska data man har samlat in. När vi själva bestämmer de 

instrument vi använder oss av vid mätning av den insamlade datan kan det uppstå 

problem i att dessa inte mäter det vi vill mäta och att vi därmed inte får den information 

vi vill ha. Det kan också finnas en osäkerhet kring hur säker den insamlade 

informationen är. För att öka kvalitén av studien bör man som författare därför mäta 

dess validitet och reliabilitet. (Patel & Davidson, 2003, s. 98-99) 

Reliabilitet anger hur tillförlitlig mätningen av data i studien är, d.v.s. hur väl de 

använda instrumenten motstår olika slumpinflytanden. När vi studerar ett objekt eller ett 

värde får resultatet både ett "sant värde" och ett "felvärde", där felvärdet beror på att 

instrumentet inte är helt tillförlitligt. Instrumentet kan vidare även vara känsligt för 

variationer som slumpmässigt kan dyka upp och som kan innebära att en mätning som 

utförs flera gånger kan generera olika resultat. Att ett instrument är reliabelt innebär 

därmed att felvärdet är mindre och att man är närmare objektets sanna värde, och att 
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resultatet ska vara densamma vid olika mätningar samt oberoende av vem som utför 

testet. (Patel & Davidson, 2003, s. 100-101) 

Eftersom vår insamlade data består av siffror från företagens årsredovisningar anser vi 

att det är enkelt för andra forskare att utföra samma test och återskapa samma värden. 

Detta förutsätter dock att de använder sig av samma data från 2011 och från samma 51 

företag som vår studie studerar. Då dessa siffror dessutom enligt amerikansk lag måste 

bli godkända av PCAOB som grundades av amerikanska Kongressen i syfte att 

övervaka revisionen av publika företag (PCAOB, 2013), anser vi att tillförlitligheten av 

den använda datan är hög. Vi anser vidare att statistikprogrammet SPSS också är av hög 

trovärdighet då det är ett av de mest använda programmen inom statistik. Den 

eventuella risk som kan uppkomma är därmed risken för skrivfel vid överföring av 

datan i årsredovisningarna till SPSS, men då vi är medvetna om denna risk och därför 

har varit extra noga och båda två kontrollerat all data som överförts, anser vi att vår 

studie har en hög reliabilitet. 

4.8 Validitet 
Validitet å andra sidan anger om man mäter det man i studien avser att mäta, d.v.s om vi 

som författare undersöker det vi beskriver att vi ska undersöka. Det är därför viktigt att 

man i sin studie använder sig av de rätta mätinstrumenten och använder sig av rätt 

variabler för att på så sätt generera ett trovärdigt resultat. (Patel & Davidson, 2003, s. 

99-100) 

Eftersom det inte finns ett allmänt vedertaget sätt att kvantifiera ett företags 

hedgingpolicy, finns det många olika förslag på formler och resonemang givna i 

litteraturen och i den aktuella forskningen kring ämnet. Vi valde det mått som vi såg 

hade använts i flera studier och som, enligt vår bedömning, var de mest logiska. 

Däremot finns det en hel del frågetecken kring detta mått som gör att validiteten i 

undersökningen kan bli bristande.  

Problematiken med att försöka kvantifiera ett företags riskhanteringsprocess är att 

regelverket kring hur mycket information företagen krävs på i sina årsredovisningar är 

bristande, i den mån att de inte behöver ange hedgingpolicy. Eftersom den största delen 

av hedgingaktiviteterna sköts med hjälp av finansiella derivat har vi därför varit tvungna 

att, i likhet med andra vetenskapliga artiklar och forskare, likställa finansiella derivat 

med hedgingaktiviteter. Vår bedömning är att detta ändå är korrekt vid en kvantitativ 

studie så länge man är medveten om de begränsningar som detta tillvägagångssätt har. 

Dessa begränsningar är bland annat att man inte tar hänsyn till naturliga hedgingeffekter 

till följd av strategiska beslut och positioneringar där finansiella instrument inte använts 

samt svårigheten att isolera derivatinstrumentet till enbart oljederivat.  

Genom att ta hänsyn till dessa begränsningar och bekräfta alla kvantitativa resultat via 

noggrann granskning av företagets resultaträkning är vår bedömning ändå att våra 

resultat håller hög validitet. Denna validitet ökar också av att vi styrkt resultaten givna 

av första måttet med ett annat mått av hedgingintensitet, och i den absoluta majoriteten 

av fallen har dessa två mått gett identiska slutsatser. 

De andra variabler vi har använt oss av är av hög validitet då dessa har varit tydligt 

redovisade i företagens årsredovisning. Dessa variabler, vilka utgörs av mätandet av 

optioner och aktier som kompensationer, har skett genom att ta den redovisade siffran 

av respektive kompensation genom den redovisade totala kompensationen som existerar 

i företaget.  
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I denna studie har vi vidare använt oss av statistiska mätinstrument i form av Chi-2 test 

och genom dessa testat om det finns ett samband mellan de uppställda variablerna. Chi-

2 testet är en metod som är känd för användning vid studering av samband och vi anser 

därför att det inte finns någon anledning att ifrågasätta dess lämplighet.  

4.9 Generaliserbarhet 
Generaliserbarhet förklarar hur väl resultatet genererat av studiens urval kan appliceras 

på populationen eller andra urval (Patel & Davidson, 2003, s.54).  Då vårt urval består 

av företag i USA som är direkt beroende av att köpa och sälja råolja och därmed har 

stora hedgingmöjligheter, anser vi att det resultat vår studie får är begränsat till andra 

liknande företag publicerade på den amerikanska börsen. Detta beror på att dessa 

företag har samma redovisningsregler och därmed påverkas av liknande faktorer.   

Vår bedömning är att de övergripande teorierna kring incitamentsstruktur och 

belöningssystem kan appliceras inom även de övriga finansiella sektorerna, men vi tror 

dock att våra resultat påverkas i högsta grad av vilken bransch våra urvalsföretag verkar 

inom. På grund av att oljebranschen är så riskfylld i sin natur anser vi alltså att 

riskhanteringsprocessen har en mycket större betydelse för företagets överlevnad och 

därför en mer central roll inom företaget. Därför tror vi att våra resultat, som diskuteras 

i kommande avsnitt, inte har en hög generaliserbarhet till övriga branscher, även om 

teorierna och modellerna de bygger på är relevanta. 

Vi vill även poängtera att vi är övertygade om att denna studie kunde ha applicerats på 

företag verksamma inom andra branscher på ett framgångsrikt och akademiskt sätt, 

eftersom alla teorier och modeller som använts inte är specifika för oljebranschen utan 

täcker de mest grundläggande teorierna kring belöningssystem och företagsstyrning, 

men även aktuell modern forskning. Studiens tillvägagångssätt håller därför en hög 

generaliserbarhet enligt vår bedömning men däremot vill vi lyfta fram att 

hypotesprövningarna och analysen av deras resultat inte håller en hög generaliserbarhet 

eftersom oljebranschens övergripande riskprofil i sig är en viktig del av förklaringen till 

våra resultat. 
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5.1 Översikt av kompensationer 
Efter insamlandet av den empiriska datan som behövdes för studiens genomförande 

kunde vi snabbt se att det fanns vissa trender i kompensationspaket bland de studerade 

företagen. För att få en överblick över hur dessa kompensationspaket såg ut och hur 

många av företagen som använde sig av respektive kompensation har vi nedan utformat 

Tabell 2 som redovisar deskriptiv data om dessa variabler. Vi har här delat upp 

kompensationspaketen i fem olika kategorier där optioner och aktier bland annat sätts i 

relation till varandra. Tabellen redovisar alltså hur många företag som har ett 

aktieinnehav (Aktier), ett optionsinnehav (Optioner), ett aktieinnehav som är större än 

optionsinnehavet (Aktier < Optioner), ett optionsinnehav som är större än 

aktieinnehavet (Optioner > Aktier), och där optionsinnehavet är lika stort som 

aktieinnehavet (Optioner = Aktier). Datan över de företag som hamnar under respektive 

kategori redovisas sedan i antal och även som en procentandel av de totala 51 studerade 

företagen. 

 Tabell 2.Översikt av kompensationer 

 

Genom att studera Tabell 2 och antalet under respektive kategori kan vi se att det 

existerar en tydlig trend bland företagen, där ett aktieinnehav är betydligt vanligare än 

ett optionsinnehav. Detta visas främst av de 46 företag som har ett aktieinnehav i 

förhållande till de 27 företag som har ett optionsinnehav, vilket även tydligt visas av den 

procentandel på 90 % som har aktier som kompensation i jämförelse med den 

procentandel på 53 % som har optioner. Vi kan vidare se en tydlig skillnad i andelen 

aktier som hålls i relation till andelen optioner, d.v.s hur många företag som har ett 

större aktieinnehav än optionsinnehav, där denna siffra representeras av 41 företag i 

jämförelse med de företag som har ett större optionsinnehav vilka bara är 4. Det är alltså 

ungefär 10 gånger vanligare med ett större aktieinnehav bland de studerade företagen. 

Vi kan även se att det är relativt få företag som har ett lika stort aktieinnehav som 

optionsinnehav med ett antal av 6 stycken av de 51 studerade företagen. 

 

För att vidare illustrera det 

samband som råder bland 

kompensationspaketen i 

studiens urval av företag har 

vi utformat Figur 10. I 

denna kan vi med hjälp av 

pajbitar och dess färg och 

storlek läsa av hur vanligt 

det är med de olika 

kompensationerna. Vi kan 

Kompensation: Aktier Optioner Aktier > Optioner Optioner > Aktier Optioner = Aktier 

Antal: 46 27 41 4 6 

Procentandel: 90% 53% 80% 8% 12% 

5. Empiriska resultat 
I detta avsnitt kommer att sammanställa den empiriska data vi har erhållit för denna studie. 

Vi har valt att främst redovisa datan i tabeller så att läsaren får en mer överskådlig blick 

över vad som har samlats in och även vilka variabler som har använts i de statistiska test 

som har utförts. 

 

Antal: 

Aktier 

Optioner 

Aktier > Optioner 

Optioner > Aktier 

Optioner = Aktier 

Figur 10. Pajdiagram över kompensationer. 
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alltså även här tydligt se att de största pajbitarna består av "Aktier" och "Aktier > 

Optioner", vilket visar att ett aktieinnehav är den vanligaste kompensationen bland 

företagen. Detta visas ytterligare då vi kan se att de företag som har ett optionsinnehav 

som är större än deras aktieinnehav (Optioner > Aktier) är underrespresenterade i 

diagrammet, även om ett optionsinnehav i sig är relativt vanligt. Det är alltså vanligare 

bland studiens studerade företag att de har ett lika stort aktieinnehav som 

optionsinnehav än en större andel optioner i relation till aktier. 

För att vidare förstå studiens urval och hur företagen är representerade inom olika mått 

och siffror, har vi nedan utformat en sammanfattande tabell för sex nyckeltal som vi 

anser är av intresse att studera. Dessa nyckeltal består av företagens totala tillgångar, 

nettopositon i derivat/ eget kapital, totala derivat/Totala tillgångar, total lön hos VD'n, 

aktier/total lön och optioner/total lön. Nyckeltalen redovisas sedan i fyra olika former 

där vi kan läsa av respektive kategories minimivärde, medelvärde, maximalt värde och 

standardavvikelse. På detta sätt kan vi se om det finns stora avvikelser bland företagens 

storlek, kompensationer, lön, och vad vi anser är två bra mått på hedgingintensitet (Net 

derivat/EK & Totala derivat/Totala tillgångar), samt vad medelvärdena för varje 

kategori ligger på. 

Nyckeltal: Min Medel Max Standardavvikelse 

Totala tillgångar: $             16 502 000 $    25 364 311 059 $       331 052 000 000 $           56 881 317 626 

Net derivat/ EK -9% 3% 71% 11% 

Totala 
derivat/Tillgångar 0% 3% 44% 6% 

Total lön: $                  753 221 $            10 476 330 $                 34 920 506 $                    8 714 571 

Aktier/Total Lön: 0% 43% 82% 22% 

Optioner/Total lön: 0% 12% 100% 18% 

Tabell 3.Översikt av nyckeltal 

 

Genom att studera Tabell 3 ovan kan vi se att alla nyckeltal presenterar ett minimivärde 

och maximalt värde som är långt ifrån urvalets medelvärde. Det existerar alltså stora 

skillnader inom varje kategori, vilket visar att vi har studerat företag med stora 

olikheter. Vi kan till exempel se att det finns stora skillnader i vissa av företagens 

storlekar mätt i deras totala tillgångar där det minsta företag har ett värde på ca 16 

miljoner medan det största har ett värde på 331 miljarder. Vi kan även se att det 

existerar tydliga skillnader i företagens hedgingaktiviteter mätt som deras nettoposition 

i derivat genom eget kapital och totala derivatpositioner genom tillgångar. Här kan vi se 

att företaget med mest hedging skyddar hela 71 % av eget kapital, medan den med lägst 

hedging har ett negativt värde på -9 %. Urvalets medel av hedging ligger dessutom på 3 

% mätt med båda hedgingmåtten vilket visar att maximivärdet är en stor avvikelse från 

det "normala". Vi kan vidare se stora skillnader i VD'ns kompensationer, både vid 

studerandet av den totala lönen och vid kompensationer mätt i aktier och optioner i 

relation till den totala lönen. Vi kan till exempel avläsa att det företag som har störst 

andel optioner har en kompensation på totalt 100 % optioner, medan den med lägst 

andel optioner har 0 % i optionsinnehav. Dessa siffror är även väldigt lika vid 

studerandet av ett aktieinnehav, där den största andelen består av 82 % och den lägsta 

består av 0 %. De studerade olikheterna visas även väldigt tydligt i den totala 

kompensation där VD'n i vissa företag får en lön på totalt cirka $34 miljoner, medan de 

i andra företag får totalt cirka $750 tusen. 
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För att bidra med ytterligare intressant data kring studiens urval och för att visa 

information som enligt vår teoretiska grund ska ha en koppling till de 

kompensationspaket som råder inom respektive företag, har vi valt att utforma Tabell 4. 

Här har vi delat in företagen efter vilken roll deras VD hade under det studerade året 

2011, där vi finner det av intresse att redovisa om dessa har haft en roll i styrelsen eller 

inte. Vi har därmed utformat kategorierna "VD & Styrelsemedlem" och "Endast VD", 

där den första innebär att företagens VD också innehar någon roll i styrelsen och den 

andra innebär att de inte har det. Hur många företag som platsar inom respektive 

kategori redovisas sedan som en siffra och en procentandel av det totala urvalet på 51 

företag. 

Roll: VD & Styrelsemedlem Endast VD 

Antal: 30 21 

Procentandel: 59% 41% 
      Tabell 4. Översikgt av VDns roller 

Genom att studera de redovisade värdena i tabellen kan vi se att majoriteten av 

företagen hade en VD som också satt i styrelsen, där 30 stycken av de 51 studerade 

företagen innehade båda roller. Denna siffra giver oss en procentandel av 59 %,  jämfört 

med de 21 företag (41 %) som inte har någon inverkan på styrelsen.  

Vi kan alltså se att studiens urval skiljer sig på flera olika plan, och det är dessa 

olikheter vi finner av stort intresse att statistiskt testa för att på så sätt se om det 

existerar en signifikant relation mellan de olika studerade värdena inom respektive 

företag. 

5.2 Statistiska test 
För att besvara studiens huvudsakliga frågeställning och undersöka om det existerar 

något samband mellan företagens kompensationspaket och hur mycket de hedgar har vi 

som tidigare förklarat valt att uföra statistiska test i form av Chi-2 test. Då vi har valt att 

utföra testen med två mått för varje test kommer det under varje enskild hypotes att 

finnas två resultat som antingen kommer att förkastas eller accepteras. I Hypotes 2 och 

Hypotes 4 kommer det även finnas en kompletterande regressionsanalysen som 

undersöker om graden av hedgingintensitet påverkas av kompensationsstrukturen. Valet 

att använda olika mått på hedgingaktiviteter kan som tidigare nämnt förklaras av viljan 

att minska risken för felvärden i testen. Då det inte existerar ett optimalt mått av 

hedgingaktiviteter har vi valt de tre mått vi finner som mest logiska, och vill på så sätt 

även visa att användandet av olika mått inte ska generera olika resultat. Vi har därmed 

valt att använda två mått på vardera test för att minska risken för att ett av måtten mäter 

hedging fel och därför ger ett falskt resultat, som till exempel ett Typ 2 fel. Denna typ 

av fel kan förklaras som ett falskt negativt svar, d.v.s att vi förkastar en hypotes som 

egentligen bör accepteras. Vi anser också att om varje enskilt mått genererar samma 

resultat under respektive hypotesprövning så kan vi i vår studie bidra med ett säkrare 

resultat. 

 

Vi kommer att i Hypotes 1 och Hypotes 3 att använda oss av Mått 1 och Mått 2 då vi 

anser att dessa mått på bästa sätt mäter om företagen utför hedgingaktiviteter eller inte, 

och då det även bidrar med två skilda syner på hedgingaktiviter. På samma sätt kommer 

vi att använda Mått 2 och Mått 3 i Hypotes 2 och Hypotes 4 då vi anser att dessa mått på 

bästa sätt mäter graden av hedging och därmed har varit mer logiska att använda som 

intervall. Dessa skiljer sig också från varandra och minskar därför också risken för att 
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ett av dessa skulle generera ett falskt resultat. Det tillkommer även en regressionsanalys 

i dessa två hypoteser (se mer om detta i avsnitt 4.6).  

 

Då testen utförs med en signifikansnivå på 5 % kan testets resultat tolkas med hjälp av 

den gräns som existerar inom denna nivåns P-värde som ligger på 0,05. För att testet ska 

anses signifikant måste alltså respektive tests observerade värde understiga den kritiska 

gräns som bestäms av vårt P-värde. Vi kommer därmed att tolka resultaten med hjälp av 

det P-värde som redovisas och därefter redogöra för om det finns något samband mellan 

de variabler som testas. Dessa resultat kommer sedan att diskuteras vidare i studiens 

analysavsnitt. 

 

5.2.1 Hypotes 1  
Då vi i vår teoretiska grund har ett stort fokus på optioner som incitament och 

företagens hedgingintensitet, där den mest vedertagna teorin förklarar en minskad 

hedging som följd av ett optionsinnehav, har vi valt att utforma Hypotes 1. I denna 

hypotes vill vi, som tidigare nämnt, undersöka om det existerar ett sådant samband i de 

51 företag vi studerar inom oljeindustrin genom att utföra ett statistiskt Chi-2 test på den 

data vi har samlat in från år 2011. Vi kommer därmed att med denna hypotes undersöka 

om det existerar ett samband mellan ett optionsinnehav och om företagen utför några 

hedgingaktiviteter, där hedging endast kommer att mätas som en binär variabel. 

  Företag vars VD har ett optionsinnehav utför inga hedgingaktiviteter 

Testets Noll- och Alternativhypotes ser ut som följande: 

H01: Det finns inget samband mellan ett optionsinnehav och att företaget inte utför 

hedgingaktiviteter 

HA1: Det finns ett samband mellan ett optionsinnehav och att företaget inte utför 

hedgingaktiviteter 

5.2.1.1 Mått 1 
I Tabell 5 och Tabell 6 nedan redovisas resultatet från det utförda testet mätt med 

variablerna optioner och hedging. Då testet undersöker om ett optionsinnehav leder till 

att företagen inte utför några hedgingaktiviteter i företagen kommer detta test att mätas 

med Mått 1, där mätningen har skett genom att studera varje enskilt företags 

årsredovisning. Här har information samlats in rörande företagens hedgingaktiviteter 

och vi har endast sökt data om de utför någon hedging eller ej. Dessa har sedan kodats 

där företag som skriftligen har redovisat att de utför någon slags hedgingaktivitet 

kategoriseras under "Hedging", och de företag som skriftligt har redovisat att de inte 

utför någon hedging inom företaget kategoriseras under "Ingen hedging". 
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Hedging * Optioner Crosstabulation 

   Optioner 

Total 

   Inget 

optionsinnehav Optionsinnehav 

Hedging Ingen hedging Count 3 6 9 

Expected Count 4,2 4,8 9,0 

Hedging Count 21 21 42 

Expected Count 19,8 22,2 42,0 

Total Count 24 27 51 

Expected Count 24,0 27,0 51,0 

Tabell 5. Resultat av Chi-2 test på Hypotes 1 - Mått 1 

Genom att studera tabellernas värden ovan kan vi se att vi har ett P-värde på 0,363. Vid 

signifikansnivån 0.05 är detta test alltså inte statistiskt signifikant. Det finns därmed 

inget stöd för ett samband mellan ett optionsinnehav och företag som inte utför några 

hedgingaktiviteter i studiens urval mätt med Mått 1. 

 
5.2.1.2  Mått 2 
I Tabell 7 och Tabell 8 nedan redovisas resultatet från det andra utförda testet mätt med 

variablerna optioner och hedging. Då testet undersöker om ett optionsinnehav leder till 

att företagen inte utför några hedgingaktiviteter kommer detta test att mätas med Mått 2, 

för att på så sätt komplettera resultatet genererat med Mått 1. I detta test har vi använt 

oss av ett av de mest använda måtten på hedging där företagens nettoposition av derivat 

(derivattillgångar minus derivatskulder) har tagits som en andel av företagens eget 

kapital. Denna procentandel har sedan använts för att kategorisera företagen som 

hedgers och icke hedgers, där företag med ett värde på 0 % eller lägre ej anses hedga 

sina tillgångar medan företag med ett värde som är högre än 0% anses utföra någon 

hedgingaktivitet. 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,826
a
 1 ,363   

Continuity Correction
b
 ,293 1 ,588   

Likelihood Ratio ,843 1 ,359   

Fisher's Exact Test    ,473 ,297 

Linear-by-Linear 

Association 

,810 1 ,368 
  

N of Valid Cases 51     

Tabell 6. Resultat av Chi-2 test på Hypotes 1 - Mått 1 
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Hedging * Optioner Crosstabulation 

   Optioner 

Total 

   Inget 

optionsinnehav Optionsinnehav 

Hedging Ingen Hedging Count 9 13 22 

Expected Count 10,4 11,6 22,0 

Hedging Count 15 14 29 

Expected Count 13,6 15,4 29,0 

Total Count 24 27 51 

Expected Count 24,0 27,0 51,0 

Tabell 7. Resultat av Chi-2 test på Hypotes 1 - Mått 2 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,587
a
 1 ,443   

Continuity Correction
b
 ,233 1 ,629   

Likelihood Ratio ,589 1 ,443   

Fisher's Exact Test    ,573 ,315 

Linear-by-Linear 

Association 

,576 1 ,448 
  

N of Valid Cases 51     

Tabell 8. Resultat av Chi-2 test på Hypotes 1 - Mått 2 

 

Genom att studera tabellernas värden ovan kan vi se att vi har ett P-värde på 0,443, ett 

värde som är långt över den gräns på 0,05 som den måste vara under för att vara 

signifikant. Vi kan därmed ej förkasta vår nollhypotes vilket gör att testet inte är 

statistiskt signifikant. Det finns alltså inget stöd för ett samband mellan ett 

optionsinnehav och företag som inte utför några hedgingaktiviteter i studiens urval mätt 

med Mått 2. 

 

5.2.2 Hypotes 2 
För att bidra till ytterligare djup inom relationen mellan ett optionsinnehav och dess 

inverkan på en minskad hedging har vi utformat Hypotes 2. Vi vill med denna hypotes 

undersöka om ett innehav av optioner har en relation med hur lite, eller hur mycket, 

företagen hedgar, och detta i jämförelse med första hypotesen som endast studerade ett 

optionsinnehav och om det utfördes några hedgingaktiviteter. Vi avser att med denna 

hypotes styrka de slutsatser vi kan dra mellan sambandet av optioner och en minskad 

hedging. 

 Företag vars VD har ett optionsinnehav utför lite hedgingaktiviteter 
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Testets Noll- och Alternativhypotes ser ut som följande: 

H02: Det finns inget samband mellan ett optionsinnehav och graden av företagets 

hedgingaktiviteter 

HA2: Det finns ett samband mellan ett optionsinnehav och graden av företagets 

hedgingaktiviteter 

5.2.2.1 Mått 2 

I Tabell 9 och Tabell 10 nedan redovisas resultatet från det utförda testet mätt med 

variablerna optioner och hedging. Då hypotesen undersöker om ett optionsinnehav leder 

till minskade hedgingaktiviteter i företagen kommer testet att utföras med Mått 2. I detta 

mått mäts hedging på samma sätt som i Hypotes 1 (se 5.2.1.2 Mått 2) genom att ta 

företagens nettoposition i derivat som andel av deras eget kapital. I detta test kommer vi 

dock att kategorisera företagen annorlunda då vi är intresserade av att mäta graden av 

hedging, och vi har därmed delat in hedging i intervall om "Hedgar inget", "Hedgar 

lite" och "Hedgar mycket". Intervallen har bestämts genom att de företag som har en 

procentandel på 0 % eller lägre har kategoriserats som icke hedgers. De resterande 

företagens procentandelar har sedan delats in genom dess medelvärde, där alla företag 

mellan 0 % och medelvärdet har kategoriserats som "Hedgar lite", medan resten har 

kategoriserats som "Hedgar mycket". 

 

 

Hedgeintervall * Optioner Crosstabulation 

   Optioner 

Total 

   Inget 

optionsinnehav Optionsinnehav 

Hedgeintervall Hedgar inget Count 7 11 18 

Expected Count 8,5 9,5 18,0 

Hedgar lite Count 15 9 24 

Expected Count 11,3 12,7 24,0 

Hedgar mycket Count 2 7 9 

Expected Count 4,2 4,8 9,0 

Total Count 24 27 51 

Expected Count 24,0 27,0 51,0 

Tabell 9. Resultat av Chi-2 test på Hypotes 2 - Mått 2 
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Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 5,008
a
 2 ,082 

Likelihood Ratio 5,178 2 ,075 

Linear-by-Linear 

Association 

,091 1 ,763 

N of Valid Cases 51   

Tabell 10. Resultat av Chi-2 test på Hypotes 2 - Mått 2 

 

Genom att studera tabellernas värden ovan kan vi se att vi har ett P-värde på 0,082. Vi 

kan därmed ej förkasta vår nollhypotes vilket gör att testet inte är statistiskt 

signifikant. Det finns alltså inget stöd för ett samband mellan ett optionsinnehav och 

inga hedgingaktiviteter i studiens urval mätt med Mått 2. 

 

Vi vill däremot poängtera att vi bedömer att det, trots att testet inte var statistiskt 

signifikant, ändå kan finnas indikationer på ett samband. Vi baserar detta på det låga 

antalet observationer i cellen Hedgar Mycket-Inget Optionsinnehav. Vi kan här se att vi 

har 2 observerade företag där det förväntade antalet var 4,2. Vår bedömning är att detta 

är en relativt stor skillnad och om vi istället för 51 företag hade haft 5100 med samma 

proportionerliga egenskaper som vårt urval hade våra resultat kunnat se annorlunda ut. 

Vi kan även se att detta statistiska test var relativt nära signifikansen, med ett p-värde av 

0.082. Om vi hade bedömt att en signifikansnivå på 0,10 var rimligt hade detta test 

alltså varit statistiskt signifikant men vår bedömning var att en sådan hög 

signifikansnivå var lite för generöst med tanke på storleken på vårt urval. 

 

5.2.2.2 Mått 3 

I Tabell 11 och Tabell 12 nedan redovisas resultatet från det andra utförda testet mätt 

med variablerna optioner och hedging. Då testet undersöker om ett optionsinnehav leder 

till minskade hedgingaktiviteter i företagen kommer vi att mäta hedging med Mått 3, 

och på så sätt komplettera resultaten genererade av Mått 2. I detta mått mäter vi 

hedgingintensitet genom att använda ett av de vanligaste måtten för detta syfte. Här tar 

vi summan av ett företags derivatpositioner (derivattillgångar plus derivatskulder) och 

delar detta på företagets storlek (mätt i totala tillgångar). Då vi även här är intresserade 

av att mäta graden av hedging har vi delat in detta mått i intervaller om "Ingen 

hedging", "Hedgar lite" och "Hedgar mycket". För att kategorisera företagen under 

respektive intervall har vi placerat alla företag med ett värde på 0 % som icke hedgers, 

och därefter räknat ut medelvärdet av de resterande företagens procentandelar som en 

gräns mellan lite hedgingaktiviteter och mycket hedgingaktiviteter. Detta innebär att de 

företag som har ett värde som ligger mellan 0 % och medelvärdet anses hedga lite, 

medan de företag med ett värde som överstiger medelvärdet anses hedga mycket. 
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TOTALhedgeintervall * Optioner Crosstabulation 

   Optioner 

Total 

   Inget 

optionsinnehav Optionsinnehav 

TOTALhedgeinterval

l 

Ingen hedging Count 5 8 13 

Expected Count 6,1 6,9 13,0 

Hedgar lite Count 14 9 23 

Expected Count 10,8 12,2 23,0 

Hedgar mycket Count 5 10 15 

Expected Count 7,1 7,9 15,0 

Total Count 24 27 51 

Expected Count 24,0 27,0 51,0 

Tabell 11. Resultat av Chi-2 test på Hypotes 2 - Mått 3 

 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 3,281
a
 2 ,194 

Likelihood Ratio 3,317 2 ,190 

Linear-by-Linear 

Association 

,125 1 ,724 

N of Valid Cases 51   

Tabell 12. Resultat av Chi-2 test på Hypotes 2 - Mått 3 

 

Genom att studera tabellernas värden ovan kan vi se att vi har ett P-värde på 0,194. Vi 

kan därmed ej förkasta vår nollhypotes vilket gör att testet inte är statistiskt 

signifikant. Det finns alltså inget stöd för ett samband mellan ett optionsinnehav och 

företag som utför lite hedgingaktiviteter i studiens urval mätt med Mått 3. 

 

Vi ser dock att det, även här, finns indikationer på att ett statistiskt signifikant samband 

skulle kunnat påvisas om vi hade haft ett mycket större urval. Detta ses enkelt i de 

skillnader som finns mellan våra observationer och de förväntade antalet i varje cell i 

både ovanstående tabell och tabellen från föregående avsnitt med Mått 2. Vi valde av 

denna anledning att utföra en regressionsanalys där vi testade huruvida ett ökande 

optionsinnehav påverkar graden av hedgingaktiviteter. Vi lade in våra observationer och 

fick följande graf: 
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På X-axeln har vi optionsinnehavet i procent av total kompensation och på Y-axeln 

hedgingintensiteten givet av Mått 3, det vill säga totala derivat / totala tillgångar. 

Genom att studera grafen kan vi tydligt se att det inte finns ett mönster i hur 

observationerna är fördelade. Spridningen av våra observationer följer alltså samma 

slutsats som Chi-2 testen, det vill säga att det inte finns ett stöd för ett statistiskt 

signifikant samband mellan ett optionsinnehav och graden av hedgingaktiviteter. 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,001 1 ,001 ,241 ,626
a
 

Residual ,199 49 ,004   

Total ,200 50    

Tabell 13. Resultat av regressionsanalys - Mått 3 

 

Teststatistiskan ovan bekräftar även att det inte finns ett statistiskt signifikant samband 

mellan dessa två variabler genom dess höga P-värde på 0,626, och därmed kan vi med 

större säkerhet fastställa att Chi-2 testens slutsats är giltiga. 
 

5.2.3 Hypotes 3 

För att testa om det finns ett samband mellan ett aktieinnehav och en vilja att hedga har 

Hypotes 3 utformats. Vi finner det av stort intresse att testa om det existerar en relation 

mellan dessa variabler då studiens teorier har en stark förankring i detta påstående. Vi 

kommer därför att i denna hypotes undersöka om det finns en relation mellan de företag 

vars VD har ett aktieinnehav och om dessa utför någon hedgingaktivitet. 

 Företag vars VD har ett aktieinnehav utför hedgingaktiviteter 

 

Testets Noll- och Alternativhypotes ser ut som följande: 

Figur 11. Spridning av observationer. 
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H03: Det finns inget samband mellan ett aktieinnehav och att företaget utför 

hedgingaktiviteter 

HA3: Det finns ett samband mellan ett aktieinnehav och att företaget utför 

hedgingaktiviteter 

 

5.2.3.1 Mått 1 

I Tabell 14 och Tabell 15 nedan redovisas resultatet från det statistiska test som har 

utförts med variablerna aktier och hedging. Då hypotesen undersöker om det finns ett 

samband mellan ett aktieinnehav och utförda hedgingaktiviteter kommer vi att använda 

oss av Mått 1 när vi mäter hedging. I detta mått mäts hedging genom att studera varje 

enskilt företags årsredovisning. Här har information samlats in rörande företagens 

hedgingaktiviteter och vi har endast sökt data om de utför någon hedging eller ej. Dessa 

har sedan kodats där företag som skriftligt har redovisat att de utför någon slags 

hedgingaktivitet kategoriseras under "Hedging", och de företag som skriftligt har 

redovisat att de inte utför någon hedging inom företaget kategoriseras under "Ingen 

hedging". 

Hedging * Aktieinnehav Crosstabulation 

   Aktieinnehav 

Total 

   Inget 

aktieinnehav Aktieinnehav 

Hedging Ingen hedging Count 2 7 9 

Expected Count ,9 8,1 9,0 

Hedging Count 3 39 42 

Expected Count 4,1 37,9 42,0 

Total Count 5 46 51 

Expected Count 5,0 46,0 51,0 

Tabell 14. Resultat av Chi-2 test på Hypotes 3 - Mått 1 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,906
a
 1 ,167   

Continuity Correction
b
 ,582 1 ,446   

Likelihood Ratio 1,567 1 ,211   

Fisher's Exact Test    ,209 ,209 

Linear-by-Linear 

Association 

1,869 1 ,172 
  

N of Valid Cases 51     

Tabell 15. Resultat av Chi-2 test på Hypotes 3 - Mått 1 

 

Genom att studera värdena i tabellerna ovanför kan vi se att testets P-värde är 0,167, 

d.v.s långt över 0,05. Vi kan därmed inte förkasta Nollhypotesen vilket gör att testet 
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inte är statistiskt signifikant. Det finns alltså inget stöd för ett samband mellan ett 

aktieinnehav och företag som utför hedgingaktiviteter mätt med Mått 1. 

5.2.3.2 Mått 2 

I Tabell 16 och Tabell 17 nedan redovisas resultatet från det andra statistiska test som 

har utförts med variablerna aktier och hedging. Då hypotesen undersöker om det finns 

ett samband mellan ett aktieinnehav och utförda hedgingaktiviteter kommer vi att 

använda oss av Mått 2 när vi mäter hedging, och detta för att komplettera resultaten 

genererade med Mått 1. I detta mått mäts hedging genom att företagens nettoposition av 

derivat (derivattillgångar minus derivatskulder) har tagits som en andel av företagens 

eget kapital. Denna procentandel har sedan använts för att kategorisera företagen som 

hedgers och icke hedgers, där företag med ett värde på 0 % eller lägre ej anses hedga 

sina tillgångar medan företag med ett värde som är högre än 0% anses utföra någon 

hedgingaktivitet. 

Hedging * Aktieinnehav Crosstabulation 

   Aktieinnehav 

Total 

   Inget 

aktieinnehav Aktieinnehav 

Hedging Ingen Hedging Count 2 20 22 

Expected Count 2,2 19,8 22,0 

Hedging Count 3 26 29 

Expected Count 2,8 26,2 29,0 

Total Count 5 46 51 

Expected Count 5,0 46,0 51,0 

Tabell 16 Resultat av Chi-2 test på Hypotes 3 - Mått 2 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,022
a
 1 ,881   

Continuity Correction
b
 ,000 1 1,000   

Likelihood Ratio ,022 1 ,881   

Fisher's Exact Test    1,000 ,632 

Linear-by-Linear 

Association 

,022 1 ,883 
  

N of Valid Cases 51     

Tabell 17. Resultat av Chi-2 test på Hypotes 3 - Mått 2 

 

Genom att studera värdena i tabellerna ovanför kan vi se att testets P-värde är 0,881, 

d.v.s långt över 0,05. Vi kan därmed inte förkasta Nollhypotesen vilket gör att testet 

inte är statistiskt signifikant. Det finns alltså inget stöd för ett samband mellan ett 

aktieinnehav och företag som utför hedgingaktiviteter mätt med Mått 2. 
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5.2.4 Hypotes 4 
För att bidra med en djupare förståelse för de slutsatser vi kommer att dra från studiens 

statistiska test, vill vi även här utföra ett till test på sambandet mellan ett aktieinnehav 

och dess inverkan på hedgingaktiviteter. Till skillnad från Hypotes 3 som endast testade 

om det fanns ett samband  mellan ett aktieinnehav och hedgingaktiviteter, vill vi här 

istället testa om det finns ett samband mellan ett aktieinnehav och graden av 

hedgingaktiviteter. Vi kommer därför att dela in hedging i intervaller och se om detta 

genererar samma slutsats som föregående hypotes. 

 Företag vars VD har ett aktieinnehav utför mycket hedgingaktiviteter 

Testets Noll- och Alternativhypotes ser ut som följande: 

H04: Det finns inget samband mellan ett aktieinnehav och graden av företagets 

hedgingaktiviteter 

HA4: Det finns ett samband mellan ett aktieinnehav och graden av företagets 

hedgingaktiviteter 

5.2.4.1 Mått 2 

I Tabell 18 och Tabell 19 nedan redovisas resultatet från det utförda testet mätt med 

variablerna optioner och hedging. Då hypotesen undersöker om ett optionsinnehav leder 

till minskade hedgingaktiviteter i företagen kommer vi att använda oss av Mått 2 när vi 

mäter hedgingintensitet. I detta mått mäts hedging på samma sätt som i Hypotes 2 (se 

5.2.2.1 Mått 2) genom att ta företagens nettoposition i derivat som andel av deras eget 

kapital, som vi sedan har delat in hedgingintervall om "Hedgar inget", "Hedgar lite" 

och "Hedgar mycket". Intervallen har bestämts genom att de företag som har en 

procentandel på 0 % eller lägre har kategoriserats som icke hedgers. De resterande 

företagens procentandelar har sedan delats in genom dess medelvärde, där alla företag 

mellan 0 % och medelvärdet har kategoriserats som "Hedgar lite", medan resten har 

kategoriserats som "Hedgar mycket". 

 

Hedgeintervall * Aktieinnehav Crosstabulation 

   Aktieinnehav 

Total 

   Inget 

aktieinnehav Aktieinnehav 

Hedgeintervall Hedgar inget Count 2 16 18 

Expected Count 1,8 16,2 18,0 

Hedgar lite Count 3 21 24 

Expected Count 2,4 21,6 24,0 

Hedgar mycket Count 0 9 9 

Expected Count ,9 8,1 9,0 

Total Count 5 46 51 

    

Expected Count 5,0 46,0 51,0 

Tabell 18. Resultat av Chi-2 test på Hypotes 4 - Mått 2 
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Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,210
a
 2 ,546 

Likelihood Ratio 2,074 2 ,355 

Linear-by-Linear 

Association 

,545 1 ,460 

N of Valid Cases 51   

Tabell 19. Resultat av Chi-2 test på Hypotes 4 - Mått 2 

 

Genom att studera värdena i tabellerna ovanför kan vi se att testets P-värde är 0,546, 

d.v.s långt över 0,05. Vi kan därmed inte förkasta Nollhypotesen vilket gör att testet 

inte är statistiskt signifikant. Det finns alltså inget stöd för ett samband mellan ett 

aktieinnehav och att företag utför mycket hedgingaktiviteter mätt med Mått 2. 

 

I detta test kan vi dock observera en cell med ett värde på 0. Vår bedömning är att denna 

cell kan ge missvisande resultat, och därför har vi även valt att komplettera denna 

hypotes med en regressionsanalys efter nästa mått. Detta har vi valt att göra med samma 

resonemang som under Hypotes 2. Vår bedömning är att storleken på vårt urval kan ha 

en viss inverkan på våra statistiska test och för att minimera denna inverkan bekräftar vi 

Chi-2 testets slutsats med en regressionsanalys. 

 

5.2.4.2 Mått 3 

I Tabell 20 och Tabell 21 nedan redovisas resultatet från det andra utförda testet mätt 

med variablerna aktier och hedging. Då hypotesen undersöker om ett aktieinnehav leder 

till att företagen utför mycket hedgingaktiviteter kommer vi att använda oss av Mått 3 

när vi mäter hedgingintensitet, och detta för att komplettera resultaten genererade med 

Mått 2. I detta mått mäter vi hedgingintensitet genom att använda summan av ett 

företags derivatpositioner (derivattillgångar plus derivatskulder) vilket vi delar på 

företagets storlek (mätt i totala tillgångar). Då vi även här är intresserade av att mäta 

graden av hedging har vi delat in detta mått i intervaller om "Ingen hedging", "Hedgar 

lite" och "Hedgar mycket". För att kategorisera företagen under respektive intervall har 

vi placerat alla företag med ett värde på 0 % som icke hedgers, och därefter räknat ut 

medelvärdet av de resterande företagens procentandelar som en gräns mellan lite 

hedgingaktiviteter och mycket hedgingaktiviteter. Detta innebär att de företag som har 

ett värde som ligger mellan 0 % och medelvärdet anses hedga lite, medan de företag 

med ett värde som överstiger medelvärdet anses hedga mycket. 
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TOTALhedgeintervall * Aktieinnehav Crosstabulation 

   Aktieinnehav 

Total 

   Inget 

aktieinnehav Aktieinnehav 

TOTALhedgeinterval

l 

Ingen hedging Count 3 10 13 

Expected Count 1,3 11,7 13,0 

Hedgar lite Count 2 21 23 

Expected Count 2,3 20,7 23,0 

Hedgar mycket Count 0 15 15 

Expected Count 1,5 13,5 15,0 

Total Count 5 46 51 

Expected Count 5,0 46,0 51,0 

Tabell 20. Resultat av Chi-2 test på Hypotes 4 - Mått 3 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 4,252
a
 2 ,119 

Likelihood Ratio 5,081 2 ,079 

Linear-by-Linear 

Association 

4,056 1 ,044 

N of Valid Cases 51   

Tabell 21.Resultat av Chi-2 test på Hypotes 4 - Mått 3 

 

Genom att studera värdena i tabellerna ovanför kan vi se att testets P-värde är 0,119, 

d.v.s långt över 0,05. Vi kan därmed inte förkasta Nollhypotesen vilket gör att testet 

inte är statistiskt signifikant. Det finns alltså inget stöd för ett samband mellan ett 

aktieinnehav och att företagen utför mycket hedgingaktiviteter mätt med Mått 3. 

 

Eftersom vi även i detta fall har 

en cell med ett värde på 0, och 

då vi följer samma resonemang 

som i Hypotes 4 och Mått 2, har 

vi valt att komplettera detta test 

med en regressionsanalys: 

  

 

 

 

 

Figur 12. Spridning av observationer. 
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Figur 12 visar aktieinnehavet i procent av total kompensation på x-axeln och graden av 

hedgingintensitet på y-axeln. Hedging är även här mätt med samma mått som Chi-2 

testet ovan är utfört med, d.v.s totala derivat / totala tillgångar. Vi kan tydligt se att det 

inte finns ett utstickande mönster i spridningen av vår data, där majoriteten av 

observationerna ligger på ett lågt värde av hedgingaktiviteter. Detta stödjer alltså ett 

icke signifikant samband mellan hypotesens variabler. 

 

 Vi kan även i Tabell 22 nedan se att det inte existerar ett signifikant stöd mellan ett 

aktieinnehav och en ökad hedgingintensitet i den utförda regressionsanalysen nedan, 

och detta genom att det observerade P-värdet 0,178 är långt över signifikansnivån 0,05. 

Detta resultat är i enlighet med våra Chi-2 test och även Hypotes 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANOVA

b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,008 1 ,008 1,874 ,178
a
 

Residual ,189 44 ,004   

Total ,197 45    

Tabell 22. Resultat av regressionsanalys - Mått 3 
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6.1 Sammanfattning av resultat 
Denna uppsats undersökte ett mycket omdiskuterat ämne inom både akademiska kretsar 

men även populärmedierna, nämligen chefsbonusar och kompensationssystem. De 

senaste årens skandaler kombinerade med den omfattande finanskrisen har lett till att 

omvärlden har börjat uppmärksamma VD-bonusar i mycket större utsträckning än förr. 

Är bonusen rättvis och i aktieägarnas bästa intresse, eller är den orättfärdigad och rent 

av farlig för företaget? Detta är frågor som företagen, och ledningen, numera behöver ta 

hänsyn till. 
 

Våra empiriska test ämnade därför undersöka de statistiska relationerna mellan dessa 

bonussystem och hur företagets riskexponering påverkas till följd av deras utformning. 

Syftet med dessa test var att se om det existerar ett statistiskt signifikant samband 

mellan variablerna, och genom att koppla dessa resultat till studiens teoretiska 

förankring svara på uppsatsens huvudsakliga frågeställning: Hur påverkas 

oljeföretagens riskexponering av ledningens bonussystem? För att kunna besvara 

denna frågeställning har data samlats in om 51 företag verksamma inom oljebranschen, 

som sedan har testats via studiens fyra hypotesprövningar med fokus på de två 

vanligaste bonusarna, aktier och optioner. Den akademiska teorin talar här om att 

optioner värdesätter volatilitet och att det därmed kan finnas signifikanta samband 

mellan ett optionsinnehav och en minskad vilja att hedga företagets risker, samtidigt 

som aktier värdesätter mindre fluktuationer och därmed kan ha ett signifikant samband 

med en ökad vilja för hedging. 

Detta samband är mycket omdiskuterat och det finns teorier som både stödjer detta 

samband men även teorier som talar emot att det ska existera idag. Av denna anledning 

fann vi det av stort intresse att själva utföra statistiska test på ett urval som inte tidigare 

har studerats inom detta område, och genom dessa se vilka teorier som stämmer in på 

oljeindustrin år 2011. Vi lade därför ner mycket tid på att definiera hedging på ett 

korrekt sätt så att de utförda statistiska testen skulle bidra med ett säkrare resultat, och 

fokuserade väldigt mycket på att kunna utveckla kvantitativa mått som skulle 

möjliggöra det för oss att mäta intensiteten av hedging. Genom användandet av dessa 

variabler genererade studiens hypotesprövningar följande resultat: 

Hypotes 1 avsåg att undersöka om det existerade ett samband mellan ett optionsinnehav 

och om företagen utförde hedgingaktiviteter. Denna hypotes grundade sig i en 

grundläggande egenskap i en option, nämligen att en ökad volatilitet ökar värdet på 

optionen. Eftersom en option enbart är rätten att köpa eller sälja en underliggande vara 

har optionen en mycket begränsad nedsida, men en stor uppsida vilket gör att när 

volatiliteten ökar finns det möjlighet till större vinster medan nedsidan inte förändras. 

Eftersom en verkställande direktör dessutom har en mycket stor påverkan på hur 

företagets riskexponering ser ut har mycket forskning på senare år fokuserat på hur 

lämpliga stora optionsbonusar till ledningen är. Vår studie tog detta ett steg längre och 

applicerade relevant forskning och akademisk teori till en av de mest riskfyllda 

6. Slutsatser och diskussion 
I detta avsnitt kommer vi att analysera den empiriska data vi har fått fram och koppla den 

till den teoretiska grund vi har valt att utgå från. Vi kommer därefter dra slutsatser om de 

resultat vår hypotesprövning har genererat och besvara på studiens huvudsakliga 

frågeställning: Hur påverkas oljeföretagens riskexponering av ledningens bonussystem? 
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branscherna, för att på så sätt kunna studera om det faktiskt finns en signifikant 

koppling mellan optionsinnehav och riskexponering. De utförda testen visade dock ett 

väldigt svagt samband mellan variablerna och därmed inget stöd för att ett 

optionsinnehav skulle leda till att företag inte utför några hedgingaktiviteter. 

Hypotes 2 avsåg också att undersöka om det existerade ett samband mellan ett 

optionsinnehav och om företagen utförde hedgingaktiviteter, men där fokus låg på 

sambandet mellan ett optionsinnehav och graden av hedging. Hedging mättes därför här 

i olika intervall om inget, lite eller mycket hedgingaktiviteter. Att gradera hedging i 

dessa intervall var problematiskt eftersom det inte existerar ett allmänt vedertaget sätt 

att kvantifiera hedging och vi baserade därför våra formler på aktuell forskning inom 

området och eget resonemang. Vi ville med dessa test undersöka om en ledning med 

omfattande optionsinnehav kunde empiriskt bevisas hedga mindre än övriga företag i 

vår urvalsgrupp, men kunde även här inte finna ett statistikt signifikant stöd för att ett 

sådant samband. Genom Hypotes 1 och Hypotes 2 fann vi alltså inget stöd för varken ett 

optionsinnehav och utförda hedgingaktiviteter, eller ett optionsinnehav och graden av 

hedging. 

Hypotes 3 avsåg att undersöka om det existerade ett samband mellan ett aktieinnehav 

och om företagen utförde hedgingaktiviteter. Denna hypotes grundade sig i den 

teoretiska förankring vi har funnit kring ett innehav av aktier och hur detta kan leda till 

en minskad riskexponering och därmed ökade hedgingaktiviteter. Detta beror på aktiers 

linjära avkastning, där en ökning i aktiepriset leder till en avkastning för innehavaren, 

men där en minskning i priset leder till en förlust. Riskaversa chefer med aktier som en 

kompensation vill därför undvika stora fluktuationer i aktiepriset och utför därmed mer 

hedgingaktiviteter. Vi fann dock inget statistiskt signifikant stöd för att detta samband 

existerar i studiens urval, och att företag med ett aktieinnehav utför några 

hedgingaktiviteter. 

Hypotes 4 avsåg också att undersöka om det existerade ett samband mellan ett 

aktieinnehav och om företagen utförde hedgingaktiviteter, med fokus på graden av 

hedging som utfördes. Vi mätte även här hedging i form av intervaller om inget, lite 

eller mycket hedgingaktiviteter för att få en uppfattning om företagens 

hedgingintensitet. Denna hypotes utvecklades från samma teoretiska grund som 

Hypotes 3, men med skillnaden i hur variabeln hedging mättes, och tidigare forskning 

påstår här att företag med ett aktieinnehav bör utföra mer hedgingaktiviteter än de med 

optioner. Vi fann dock inget statistiskt signifikant stöd för ett sådant innehav och 

företagens hedgingintensitet. 

 

Studiens fyra hypoteser är som ovan visat kopplade till varandra i den mån att de mäter 

hur olika bonussystem i form av aktier och optioner påverkar hedgingen, där 

hedgingvariabeln har använts i alla test men skiljt sig i hur vi definierat den. I de test där 

vi enbart var intresserade av ett binärt svar i form av ett ja eller ett nej på frågan ”Om 

företaget hedgar” har vi främst använt företagens egna årsredovisningar för att besvara 

detta, men även kompletterat med Mått 2 (Nettoposition i derivat/ Eget kapital). Detta 

var tänkt att eliminera eventuella problem med definitionen av hedging, men efter att 

noggrant analyserat samtliga 51 företags årsredovisningar blev det mycket tydligt att 

informationskravet inte är tillräckligt för att kunna identifiera hedgingaktiviteter på ett 

objektivt sätt inom alla företag. Vi använde därför två kvantitativa mått, som är väldigt 

populära inom den akademiska forskningen kring detta område, för att kunna fylla i de 

hål som informationsbristen orsakade. Vi har i och med detta både testat om ett 
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optionsinnehav och/eller aktieinnehav har någon påverkan på hedging, genom att både 

använda två kvalitativa tillvägagångssätt men även kompletterat detta med kvantitativa 

analyser och formler. Vi bedömer därför att våra slutsatser är riktiga och att 

sanningshalten i våra resultat är 

höga.  

I Tabell 23 har vi gjort en 

summering av de statistiska test 

vi har utfört, och här kan vi 

tydligt se att alla testen 

genererade samma slutsats, 

d.v.s. inget av de studerade 

sambanden fick ett signifikant 

stöd av hypotesprövningen. En 

övergripande analys av alla våra 

resultat indikerar alltså att 

bonussystemen i form av aktier 

och optioner inom företagen 

INTE påvisas ha en statistiskt 

signifikant koppling till 

företagens riskexponering inom 

oljebranschen.  

6.2 Resultatens teoretiska förankring 
Då denna studie främst bygger på två centrala teorier, Agentteorin och 

Stewardshipteorin, vilka motsätter varandra i åsikter kring incitaments inverkan på 

hedgingaktiviteter, har vi haft dessa som utgångspunkt när vi har försökt tolka de 

redovisade resultaten. Agentteorin argumenterar för att incitament i högsta grad 

påverkar företagens riskexponering och att VD'n av ett företag arbetar utefter sitt eget 

bästa och därmed inte efter aktieägarnas intresse. Det är på grund av denna syn på VD'n 

som utformningen av kompensationspaket är så viktig i Agentteorin och även anses 

vara den faktor som styr hur dessa arbetar och presterar. Stewardshipteorin å andra 

sidan menar att VD'n faktiskt arbetar efter företagets bästa och aktieägarnas intresse. De 

är motiverade av att utföra ett bra arbete och drivs av ett behov av att prestera och att bli 

erkända av sina kollegor. Denna teori menar alltså att VD’ns prestationer inte påverkas 

av finansiella incitament utan att det är icke finansiella faktorer som verkar som 

motivationshöjande för ledningen.  

Då våra resultat inte visar ett signifikant stöd för att det finns ett samband mellan ett 

kompensationspaket i form av optioner och/eller aktier och ett ökat eller minskat 

risktagande, kan vi inte koppla vår studies urval och deras hedgingaktiviteter till 

Agentteorin. Vi anser därmed att dessa resultat istället kan relateras till 

Stewardshipteorin, och att de företag vi har undersökt därför inte arbetar efter 

utformningen av deras kompensationer. Vi tror att det icke signifikanta samband som 

visat sig i vår hypotesprövning indikerar att VD'n istället arbetar efter företagets bästa 

och motiveras att prestera bra av andra faktorer än aktier och optioner.  

En av dessa faktorer som kan användas i motiverande syfte är enligt Stewardshipteorin 

VD'ns roll(er) i företaget. Som presenterats i de empiriska resultaten, hade majoriteten 

av företagen (59 %) en VD som även satt i styrelsen. Om vi hade följt Agentteorin hade 

denna sagt att en siffra på 59 % hade visat att det förmodligen hade existerat ett starkare 
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samband mellan dessa företag och följande relationer mellan kompensationspaketen och 

riskexponeringen. Då vi inte fann ett samband mellan dessa måste vi dock även utesluta 

att ledningens roll har någon inverkan på företagens utförda hedgingaktiviteter, och 

finner det istället mer logiskt att dessa roller följer Stewardshipsteorins argumentation 

som en motivationshöjande faktor. Donaldson & Davis (1991) menar att de företag vars 

VD även sitter i styrelsen istället blir mer motiverade att arbeta för företagets bästa då 

de inte känner att deras roll i företaget utmanas och på grund av den ökade kontrollen 

och översynen de har i företaget. Vi ser därmed att den stora andel företag med en VD 

som även sitter i styrelsen enligt Stewardshipteorin kan förklara varför aktier och 

optioner som incitament inte ledde till att dessa företag valde hedgingaktiviteter som 

gynnade deras kompensationer, och att denna roll istället kan ha motiverat VD'n att 

prestera efter företagets och akiteägarnas bästa och därmed isidosätta sitt eget intresse. 

Vidare tror vi att finanskrisen är en av de största faktorerna bakom vår studies 

avvikande resultat. Genom att studera tidigare studier inom bonussystem har vi sett att 

en av konsekvenserna till finanskrisen är en nedåtgående trend av aktier och optioner 

som kompensationer. Denna trend har förklarats som en kombination av allmänhetens 

reaktioner på de skyhöga bonusar som delats ut under denna period och hur detta ledde 

till striktare redovisningregler från finansinspektionen för publika företag på den 

amerikanska börsen. 

Allmänhetens reaktioner visade sig tydligt i och med krisen genom de många 

demonstrationer som utfördes, och även genom den uppmärksamhet orättvisa bonusar 

fick i media. Här lades det även fram hur vanligt det var med orättvist stora bonusar i 

förhållande till företagens prestation, vilket belystes ännu mer av den ökade forskning 

som startade kring ämnet. Vi tror att denna ökade negativa fokus kring bonusar till följd 

av krisen kan vara en av de största orsakerna till varför vi inte fann något signifikant 

samband i våra test. Detta kan även förklara varför alla tidigare studier vi har funnit som 

har visat ett samband mellan dessa variabler har varit utförda innan finanskrisen, och de 

studier vi har funnit som beskriver den förändring som har skett inom utformningen av 

kompensationer har gjorts efter krisen. Det kan alltså mycket väl vara så att ledningen i 

ett företag har en tendens att agera efter deras kompensationer, men att det har minskat 

drastiskt efter finanskrisen. Företagen kan idag istället vara mer rädda om deras rykte 

bland allmänheten och för att potentiella investerare ska bli avrådda att investera i 

företaget till följd av en negativ uppmärksamhet, vilket i sin tur kan leda till att 

företagen har minskat andelen aktier och optioner som ges som kompensationer och 

fokuserat på att sträva efter andra motiverande faktorer istället. De kan också påverkas 

av svårigheten att rättfärdiga kompensationerna som ges inom företaget inför 

allmänheten, vid vilket ett misslyckande kan få stora konsekvenser för ledningens 

förtroende och företagets rykte, vilket i sin tur kan avskräcka många företag när de 

beslutar kring storleken och formen av kompensationer. 

Vi tror vidare att det kan finnas ett samband mellan rädslan för allmänhetens reaktioner 

och den trend av ett större aktieinnehav än optionsinnehav som existerar hos många av 

de studerade företagen i vår studie. I Groot & Qin's (2011) studie om hur storleken av 

bonusar påverkades under och efter finanskrisen kan man inte bara se en tydlig 

minskning av de totala kompensationspaketen, utan också hur det blir vanligare med ett 

större aktieinnehav än optionsinnehav under åren 2007, 2008 och 2009 (se Figur 7). 

Detta baserar sig i grundläggande akademisk teori om att länka samman ledningens mål 

med aktieägarnas, och det har länge menats att detta görs bäst med ett aktieinnehav. Då 

vi även i vårt urval har sett en tydlig trend med ett större aktieinnehav (90 % av urvalet) 
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och färre företag som hade ett optionsinnehav (53 % av urvalet), verkar det ha varit en 

trend som har hängt kvar. Detta tror vi mycket väl kan bero på att företag har svårt att 

rättfärdiga varför de vill byta bonussystem och även motivera varför de skulle utsätta 

företagen för mer risk i en redan känslig ekonomi. Om det är så att ett större 

optionsinnehav leder till att innehavaren värdesätter ett större risktagande och en högre 

volatilitet, kan detta vara svårt att rättfärdiga när allmänheten redan är uppmärksamma 

på de konsekvenser dessa risker kan medföra. Detta kan i sin tur leda till att företagen 

nöjer sig med ett aktieinnehav som kompensation, och därför istället fokuserar på att 

prestera bra för företaget.  

Till följd av den uppmärksamhet bonussystemet tillgavs under finanskrisen har den 

Amerikanska finansinspektionen, SEC, även utformat striktare redovisningsregler 

gällande information om kompensationspaket. Det var under 2006 denna lag senast 

reviderades där SEC krävde att publika företag hade mer transparens i sin 

årsredovisning, och där information rörande storlek och typ av kompensationer behövde 

redovisas. Vidare krävde de nu att företagen skulle ha en summerande tabell över hur 

kompensationen ser ut för VD'n och tre andra högt uppsatta i ledningen, där de bland 

annat behöver ha med den totala kompensationen och dess olika delkomponenter. De 

kräver dessutom att företagen måste redovisa information om hur bestämandet av 

kompensationerna har sett ut och hur de är kopplade till företagets prestation. Vi anser 

här att åtstramningen av denna redovisningsstandard är en bidragande faktor till den 

förändring vi kan se i utformningen av kompensationer sedan 2006. Det var just åren 

efter 2006 fram till 2009 som Groot & Qin (2011) såg att den nedåtgående trenden av 

kompensationer påbörjades, och vi tror alltså att kravet på ökad redovisning kring dessa 

kan få många företag att minska storleken av kompensationspaketen. Att dessa krav 

dessutom uppstod i samband med finanskrisen tror vi har lett till en ökad rädsla för höga 

kompensationer då företagen bland annat var tvungna att redovisa hur beslutet bakom 

kompensationerna har tagits och motivera varför just det valda kompensationspaketet är 

det bästa för aktieägarna. Detta är självklart ett stort problem när företag har dåliga 

resultat som de måste redovisa för sina aktieägare, och när de måste rättfärdiga ett stort 

bonuspaket till en verkställande direktör när företaget gör en brakförlust.  

SEC beslutade också att i slutet på finanskrisen, 2008, kräva en striktare redovisning av 

företagens användande av derivatinstrument. Kraven innebar en mer detaljerad 

redovisning av de derivat som företagen använde och i vilken omfattning dessa 

instrument nyttjades. En av de viktigaste anledningarna bakom uppdateringen av lagen 

var att bidra med ett bättre underlag för investerare när de skulle fatta beslut om 

investeringar. Vi anser att denna lag, och framförallt implementeringen av lag Nr. 161 

med de nya kraven, också kan ha haft en stor inverkan på de icke signifikanta resultat 

våra test har genererat. I och med att investerare nu kunde få en ännu bättre överblick av 

företagens riskexponering samt hur de arbetade för att minska denna exponering, tror vi 

har lett till att ledningen har blivit mer medvetna om att fatta bra beslut för företaget. 

Eftersom investerare nu har mer information som underlag för eventuella investeringar, 

är företagen med största sannolikhet mer rädda för att skrämma iväg framtida 

investerare. Om de redovisar en dålig riskhantering där företagets finansiella situation 

sätts på spel, kan många investerare istället välja att lägga sina pengar någon 

annanstans. Vi anser därmed att reglerna om ökad transparens, båda av användandet av 

derivatinstrument och vilka kompensationspaket som ges ut till ledningen, har en stor 

inverkan på varför dessa företag inte väljer en hedgingpolicy efter deras 

kompensationer, utan snarare för att göra aktieägare nöjda och fokusera på företagets 

bästa. 
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Det anses vidare vara den moraliska risken hos företag i främst USA som ligger 

bakom uppkomsten av finanskrisen. När företag inte kan kontrollera den moraliska risk 

som existerar hos många ledningar kommer detta att leda till ett överdrivet risktagande 

hos dessa. Denna risk kombinerat med de många möjligheter att ta stora risker utan att 

ta konsekvenserna av dem som uppstod med uppkomsten av subprimelån, anses vara en 

av de största bidragande faktorerna till finanskrisen. Detta tror vi har lett till att båda 

företag och allmänheten är mer medvetna om denna risk och vilka konsekvenser den 

kan bidra till. Om företag därmed beslutar om kompensationer som gynnar deras eget 

bästa och inte aktieägarnas, kommer det vara väldigt tydligt att det rör sig om moralisk 

risk hos ledningen. Detta kan i sin tur sedan leda till både uppror och ett minskat 

förtoende hos företaget då det genom ovanstående beskrivna redovisningsregler är 

väldigt svårt för företag att dölja och motivera sådana beslut. Vi tror därför att 

uppkomsten av moralisk risk har blivit mer uppmärksammad och något som aktieägare 

och företag efter finanskrisen försöker undvika, och därför inte väljer beslut angående 

företagets riskexponering efter ledningens bästa. 

Utöver de ovan beskrivna faktorerna kan VD'ns syn på risk ligga bakom vissa av 

hypotesprövningarnas resultat, närmare bestämt Hypotes 3 och Hypotes 4. Då bland 

annat Tufano (1996) och Rogers (2002) påstår att ett aktieinnehav påverkar 

utsträckningen av hedgingaktiviteter, där aktier som kompensation ska leda till en 

minskad riskexponering, talar de om chefer som är riskaversa. Det är alltså på grund av 

deras syn på risk, där denna syn visar en motvilja att ta risker, som leder till deras 

påstådda handlingar av en större hedgingintensitet. Vi anser därmed att detta faktum kan 

ha haft en inverkan på dessa hypotesprövningars resultat, och att en anledning bakom 

varför dessa hypoteser inte fick ett statistiskt signifikant stöd kan vara på grund av att 

deras VD's inte är riskaversa. Vi tror dock att risken att majoriteten av de 46 företag 

som hade ett aktieinnehav vill ta stora risker är liten, och att detta inte bör vara en 

bidragande faktor i vårt urval. Detta tror vi speciellt då företagen redan är utsatta för 

stora risker i och med att de verkar inom oljeindustrin, och att de därmed inte borde vara 

för att utsätta företaget för ytterligare risker genom en bristande hedgingpolicy.  

Vi tror avslutningsvis att branschen denna studie fokuserat på, nämligen oljebranschen, 

har en stor betydelse i analysen av våra empiriska resultat. Eftersom dessa påvisar att 

incitamentstrukturen inom dessa företag inte har ett statistiskt signifikant samband med 

riskexponering är det alltså andra faktorer som bestämmer riskviljan och 

hedgingpolicyn. Vår bedömning är att riskprofilen av oljebranschen är av central 

betydelse för att förklara detta. Denna bransch har länge varit ansedd som en av de mest 

riskfyllda branscherna, eftersom det finns många olika variabler som har en enorm 

påverkan på företaget men som de har minimal, eller ingen, kontroll över. Detta är 

främst prisrisken som följer av fluktuationer på världsmarknadspriset på olja och dess 

biprodukter. Eftersom denna bransch av sin natur har en högre risk än många andra 

branscher så tror vi att företagen inom denna bransch, och dess ägare, har ett mycket 

större fokus på riskhantering. Detta gör att riskhanteringsprocessen har en avgörande 

roll för företagets långsiktiga överlevnad och oavsett om företaget har en aktiv 

hedgingpolicy eller inte, så är motiveringen av deras valda riskhanteringsprocess väldigt 

viktig i årsredovisningarna. Detta har även märkts tydligt vid genomgången av samtliga 

urvalsföretagens årsredovisningar. Vår bedömning är därför att dessa företag helt enkelt 

inte har råd att låta deras riskhanteringsprocess påverkas av variabler som 

kompensationssystem och bonusstruktur. Om det hade varit tydligt att ett företags 

riskhanteringsprocess påverkas av ledningens bonus tror vi att detta hade 

uppmärksammats mycket snabbare av deras ägare, än i övriga branscher.  
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Utifrån studiens resultat har vi alltså dragit samma slutsatser, vilket är att ett innehav av 

aktier eller optioner inte påverkar i vilken utsträckning företagen hedgar. Av dessa 

slutsatser har vi sedan kopplat samtliga resultat till samma ovan beskrivna teorier, 

närmare bestämt Stewardshipteorin, finanskrisen, nya striktare redovisningsregler, 

moralisk risk, ledningens syn på risk samt vilken branch företagen verkar inom. Vi har 

därmed uteslutit alla teorier som påstår att det ska finnas något samband mellan de 

testade variablerna, och utifrån de resterande teorierna som stödjer detta icke 

signifikanta samband försökt förklara varför resultaten ser ut som de gör. Med denna 

information kan vi sedan besvara uppsatsens huvudsakliga frågeställning "Hur 

påverkas oljeföretagens riskexponering av ledningens bonussystem?" som följer:  

Vi finner inga signifikanta stöd för att oljeföretagens riskexponering påverkas av 

ledningens bonussystem.  

6.3 Studiens teoretiska och praktiska bidrag 
Studiens resultat och tillvägagångssätt har lett till att vi har kunnat visa att risknivån för 

företag verksamma inom oljebranschen inte påverkas av individuella bonussystem. 

Detta har gjorts i enlighet med aktuell forskning kring företagsstyrning och 

kompensationsstrukturer men med ett unikt fokus på en av de mest riskfyllda 

branscherna. Vi har även visat att typen av kompensation inte påverkar 

hedgingaktiviteterna inom företagen. I analysen av våra data har vi dessutom kunnat 

påvisa en tydlig brist i informationskravet enligt amerikanska redovisningsregler 

gällande hedgingaktiviteter för företag verksamma i denna marknad. Vår objektiva 

analys av våra urvalsföretag har bidragit till en ökad förståelse i vilka brister som finns 

och kan därför stå som grund i fortsatt forskning om hur redovisningsregler kan 

förändras för att ge en ökad kontinuitet i redovisningen av hedgingvariabler.  

Studien har även lett till praktiska bidrag för både individuella och institutionella 

investerare gällande företagsledningens påverkan på företagets övergripande riskprofil 

och ger tydliga indikationer på att en investerare inte behöver inkludera ytterligare 

riskpremier som tar hänsyn till den moraliska risk som kan tänkas finnas för anställda i 

ledande befattning i sina investeringsbeslut.   

Vidare har studien bidragit med en praktisk grund för kvantifiering av hedgingintensitet 

genom att kombinera två olika metoder för att komma fram till samma slutsats och har 

därmed kunnat påvisa att, även om dessa två metoder resonerar olika kring 

balansposterna rörande derivatinstrument, så leder båda till samma övergripande slutsats 

när det gäller bestämmandet av företagets hedgingaktiviteter. Vi kan därför med stor 

säkerhet styrka vår slutsats.  

 

6.4 Förslag på fortsatt forskning 
Vid utförandet av denna studie såg vi ganska snabbt att detta område är i behov av 

ytterligare forskning. Inledningsvis upptäckte vi ett behov av en ordentlig empirisk 

studie som slår fast om hedging har visat sig vara lönsammast historiskt sett. Vår 

bedömning är att en sådan studie är mycket viktig eftersom det råder delade åsikter om 

huruvida en aktiv hedgingprocess faktiskt minskar volatiliteten på företagets resultat 

över tid. Eftersom vi har upptäckt stora skillnader mellan hedgingaktiviteterna i våra 

urvalsföretag, där marknadsledande Exxon inte hedgar överhuvudtaget och många andra 

företag hedgar en stor del av sin prisriskexponering är det tydligt att det finns oklarheter 

kring dessa aktiviteter som bör studeras närmre.  
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Vi fann även mycket forskning kring kompensationspaket, där de flesta fokuserade på 

aktier och optioner, och även många studier som behandlade hedgingaktiviteter. Det var 

dock begränsat med forskning om sambandet mellan dessa variabler, och de flesta av de 

få studier vi hittade mellan dessa var utförda år 2002 och tidigare. Vi såg alltså ganska 

snabbt att det behövs mer forskning inom detta område och hur kompensationspaket har 

påverkat företags hedgingaktiviteter på senare år. Här finner vi det extra intressant att 

fortsatta studier forskar kring finanskrisen och hur den eventuellt kan ha påverkat detta 

samband, samt jämföra hur trenden har sett ut innan, under och efter denna period. Vi 

har sett att det finns studier som undersöker hur enbart kompensationspaket och totala 

kompensationer har förändrats under finanskrisen, men inte om detta även har påverkat 

företags hedgingpolicy. Vi ser därmed ytterligare möjligheter för analysen av 

sambandet mellan ledningens kompensation och riskexponering med en studie som tar 

hänsyn till förändringen de senaste åren, genom att möjligtvis jämföra om strukturen av 

kompensationssystemen förändrats och söka korrelationer till hur riskexponeringen har 

förändrats. En sådan studie skulle kunna ge viktiga nyanser i den roll som finanskrisen 

haft för hur företag sköter bonustilldelningen. 

 

Vidare är de flesta studier vi har funnit utförda på amerikanska företag eller företag 

verksamma på den amerikanska börsen, och vi kan därför finna det intressant att forska 

kring hur detta samband ser ut på andra börser eller i andra länder. Vi har även funnit att 

det är dessa företag som har uppmärksammats mest i medier om orättvisa bonusar, och 

att det kan bidra med en intressant vinkel att studera eventuella skillnader i dessa 

bonussystem eller riskpolicyn. Även om den amerikanska börsen förmodligen är den 

viktigaste för den globala ekonomin hade en studie som jämför företagskulturen mellan 

olika länder kunna bidra med intressanta slutsatser om oförtjänta bonusar och 

incitament till ökat risktagande är ett globalt fenomen eller om den är begränsad till den 

amerikanska börsen. Här kan det också vara intressant att jämföra två stora brancher 

som till exempel oljebranschen, på grund av dess riskfyllda natur, och bank- och 

finanssektorn där mängden risker är många och dessa risker ofta är kopplade till många 

delar av den globala ekonomin. 
 

Vi har dessutom inte funnit någon tidigare forskning kring kompensationspaket och 

dess inverkan på hedgingaktiviteter inom oljebranschen. Vi skulle här föreslå att 

ytterligare forskning sker inom denna branch då den är väldigt utsatt för risker och 

därmed kan bidra med tänkvärd information. Även fast vår studie studerar detta 

samband inom oljebranchen hade vi önskat att den utfördes på ett mycket större urval 

för att minska risken för slumpmässiga faktorer som påverkar resultaten. Om vi hade 

haft möjligheten att studera alla oljebolag på den amerikanska börsen hade vi möjligen 

kunnat konstruera resultat med bredare generaliserbarhet till övriga sektorer. Vidare 

hade vi föreslagit att man i en sådan studie undersöker kompensationen till hela 

ledningen och inte enbart till VD'n, och på så sätt undersöker om detta skulle bidra med 

ett annorlunda resultat. Detta anser vi skulle vara ett intressant tillvägagångssätt då vi 

har sett vetenskapliga artiklar som behandlar kompensationer till en hel ledning istället 

för bara en individ, och som därmed skulle kunna bidra till en djupare analys av dessa 

variabler. 

Under studiens gång har vi också stött på problem med kvantifieringen av 

hedgingaktiviteterna inom våra företag. Dessa problem har, till största del, berott på en 

brist på redovisningsregler och praxis som tvingar företag att redovisa deras 

hedgingpolicy, framförallt hur stor del av sin produktion som företag hedgar årligen i 
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sin årsredovisning. Detta är information som företagen själva besitter men som inte alla 

väljer att delge sig av till allmänheten och enligt vår bedömning leder detta till 

informationsasymmetri då olika mått konstrueras, där inget av måtten kan sägas vara det 

optimala, och därmed kan olika investerare få vitt skilda uppfattningar gällande 

omfattningen av företagets hedgingaktiviteter. Vi ser alltså ett mycket stort värde i 

forskning kring hur de olika finansinspektionerna kan införa stringenta regler om 

hedgingredovisning. Även om redovisningen av hedgingaktiviteter, 

riskhanteringsprocess och kompensationernas utformning har blivit mycket bättre på 

senare år finns det fortfarande utrymme för både förbättring och förenkling. Eftersom de 

rådande redovisningsreglerna tillåter företag att paketera in sina derivatpositioner i 

balansposter som ”övriga tillgångar” och ”övriga skulder” är det ett besvärligt arbete att 

gå igenom noterna till samtliga balansposter för att identifiera derivatpositionernas 

riktning, storlek och syfte.  

Vi vill även nämna att det finns en rad etiska aspekter vi hade önskat att vi hade kunnat 

fördjupa oss i och som blir uppenbara vid en studie som behandlar oförtjäna bonusar. Vi 

vill därför föreslå vidare forskning kring bonusstrukturens inverkan på samhället i 

allmänhet. Eftersom dessa bonusstrukturer ger incitament till högt risktagande finns det 

ett flertal teorier om hur detta risktagande kan ha systematiska effekter på hela 

samhället. Detta är alltså något som, enligt vår bedömning, tåls att forskas vidare om.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

74 
 

REFERENSER 
 

Allayannis, G. & Ofek, E. (2001) Exchange rate exposure, hedging, and the use of 

foreign currency derivatives, Journal of International Money and Finance, 20 (2), 273-

296. 

 

Bacon, R. & Kojima, M. (2008). Coping with Oil Price Volatility. ESMAP.  

<http://www.esmap.org/sites/esmap.org/files/8142008101202_coping_oil_price.pdf> 

[Hämtad 2013-02-28]. 

 

Basher, S & Sadorsky, P. (2006). Oil price risk and emerging stock markets. Global 

Finance Journal. 17, 224-251. 

 

Bebchuk, L. & Fried, J. (2003). Executive compensation as an agency problem. SSRN. 

17 (421), 71-92. 

 

Berkshire Hathaway (2002). Årsredovisning 2002. [elektronisk] 

Tillgänglig via: http://www.berkshirehathaway.com/2002ar/2002ar.pdf [Hämtad 2013-

03-08] 

 

Bianco, D. (2013) Disclosure Laws and Regulations. Reference for Business. 

<http://www.referenceforbusiness.com/encyclopedia/Dev-Eco/Disclosure-Laws-and-

Regulations.html#b> [Hämtad 2013-04-01]. 

 

Bodnar, G., Jong, A. & Macrae, V. (2003) The impact of institutional differences on 

derivatives usage: A comparative study of US and Dutch firms.  European Financial 

Management. 9, 271-297. 

 

Brealey, R. & Myers, S. (2002). Principles of corporate finance. 7. uppl. The McGraw-

Hill Companies. 

 

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

(Originalarbete publicerat 2003). 

 

Cook, F. (2008). Moral Hazard and Executive Compensation. 1-4. 

 

Dittman, I. & Maug, E. (2005). Lower salaries and no options? On the optimal structure 

of executive pay. Journal of Finance. 62 (1), 303-343. 

 

Dolde, W. & Mishra, D. (2002) Firm complexity and FX derivatives use, Working 

Paper. 2-24. 

 

Donaldson, L. & Davis, J. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO 

Governance and Shareholder Returns. Australian Journal of Finance. 16 (1), 49-65. 

 

Dowd, K. (2009). Moral Hazard and the Financial Crisis. Cato Journal. 29 (1), 141-

166. 

 

Economic Glossary (2008) Economic defintion of incentive. 

http://www.esmap.org/sites/esmap.org/files/8142008101202_coping_oil_price.pdf
http://www.berkshirehathaway.com/2002ar/2002ar.pdf


 

75 
 

<http://glossary.econguru.com/economic-term/incentive> [Hämtad 2013-03-15]. 

 

Eiteman, D, K., Moffett, M, H., Stonehill, A, I., (2004), Multinational Business 

Finance. 10. uppl, Pearson Education. 

 

FASB (Financial Accounting Standards Board) (2013) Facts about FASB. 

<http://www.fasb.org/jsp/FASB/Page/SectionPage&cid=1176154526495> [Hämtad 

2013-03-27]. 

 

FASB (Financial Accounting  Standards Board) (2008) News release. 

<http://www.fasb.org/jsp/FASB/FASBContent_C/NewsPage&cid=900000004071> 

[Hämtad 2013-03-27]. 

FASB (Financial Accounting Standards Board) (2008) Statement of Financial 

Accounting Standards No. 161. 

<http://www.fasb.org/cs/BlobServer?blobkey=id&blobnocache=true&blobwhere=1175

820919544&blobheader=application%2Fpdf&blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs

> [Hämtad 2013-03-23]. 

FASB (Financial Accounting Standards Board) (2013) Summary of Statement No. 133. 

<http://www.fasb.org/summary/stsum133.shtml> [Hämtad 2013-03-27]. 

 

Fincad (2013) Glossary. 

<http://www.fincad.com/derivatives-resources/glossary/deferred-swap.aspx> [Hämtad 

2013-04-02]. 

 

Gao (2008). Optimal Compensation Contract When Managers Can Hedge. 1-52. 

 

Gayle, G. & Miller, R. (2005). Has Moral Hazard Become a More Important Factor in 

Managerial Compensation?.  American Economic Review. 99 (5), 1-23. 

 

Gerardi, Lehnert A., Sherland, S. & Willen, P. (2009). Making sense of the subprime 

crisis. SSRN. (2009-2), 1-74. 

 

Graham, J. & Rogers, D. (2002). Do firms hedge in response to tax incentives?. Journal 

of Finance. 57, 815-839. 

 

Groot, A. & Qin, B. (2011). Changes in CEO compensation in the US financial sector 

during the credit crisis. 

 

Hartman, J. (2009). Vetenskapligt tänkande-från kunskapsteori till metodteori. 2. uppl. 

Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Haushalter, D. (2000). Financing Policy, Basis risk, and corporate hedging: Evidence 

from Oil and Gas producers. The Journal of Finance. LV(1). 107-152. 

 

Hull, J. (2012). Risk Management and Financial Institutions. 3. uppl. New Jersey: John 

Wiley & Sons, Inc. 

 

http://glossary.econguru.com/economic-term/incentive


 

76 
 

IMF (International Monetary Fund) (2012) Financial Derivatives. 

<http://www.imf.org/external/np/sta/fd/index.htm> [Hämtad 2013-03-05]. 
 

Infomine (2013) Historical Crude Oil Prices and Price Chart. 

<http://www.infomine.com/investment/metal-prices/crude-oil/all/> [Hämtad 2013-04-

14] 

 

Investopedia (2013) Defintion of "Bonus". 

< http://www.investopedia.com/terms/b/bonus.asp> [Hämtad 2013-03-15]. 
 

James S. (2011). Rewarding C.E.O.'s Who fail. New York Times.[Online] 30 September 

Tillgänglig via; http://www.nytimes.com/2011/10/01/business/lets-stop-rewarding-

failed-ceos-common-sense.html?pagewanted=all&_r=0 [Hämtad: 4 April 2013]. 

 

Jalilvand, A. (1999) Why firms use derivatives: evidence from Canada, Canadian 

Journal of Administrative Sciences, 16 (3), 213-228. 

 

Johnson, M., Porter, S. & Schakell, M. (1997). Stakeholder Pressure and the Structure 

of Executive Compensation. SSRN. 1-52. 

[Hämtad 2013-03-14] 

 

Lel, U. (2004) Currency risk management, corporate governance, and financial market 

development. Working Paper. 2-44. 

 

Long, D. (2000). Oil Trading Manual, 3:e uppl.Woodhead Publishing Ltd. 

Mercatus Energy Advisors (2009) Crude Oil & Natural Gas Hedging. 

<http://www.slideshare.net/mercatusenergy/crude-oil-natural-gas-hedging-study> 

[Hämtad 2013-03-02]. 

Mian, S. (1996). Evidence on corporate hedging policy. The Journal of Finance and 

Quantitative Analysis. 31 (3), 419-439. 

Occupy Wall Street (2013) About.  

< http://occupywallst.org/about/> [Hämtad 2013-03-11] 

 

Patel, R.& Davidson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder. 3. uppl. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board) (2013) About the PCAOB. 

<http://pcaobus.org/About/Pages/default.aspx> [Hämtad 2013-04-08]. 

 

Perfect, S., Wiles, K., & Howton, S. (2000). Managerial compensation and optimal 

corporate hedging. Journal of Finance and Strategic decisions. 13(2), 45-56. 

 

Rajgopal, S. & Shevlin, T. (2001). Empirical Evidence on the Relation Between Stock 

Option Compensation and Risk Taking. SSRN. 1-37. 

 

Ramirez, J. (2007). Accounting for derivatives, 1. Uppl. Wiley & Sons Ltd. 

 

http://www.imf.org/external/np/sta/fd/index.htm
http://www.infomine.com/investment/metal-prices/crude-oil/all/
http://www.investopedia.com/terms/b/bonus.asp
http://www.nytimes.com/2011/10/01/business/lets-stop-rewarding-failed-ceos-common-sense.html?pagewanted=all&_r=0
http://www.nytimes.com/2011/10/01/business/lets-stop-rewarding-failed-ceos-common-sense.html?pagewanted=all&_r=0
http://pcaobus.org/About/Pages/default.aspx


 

77 
 

Rogers, D. (2002) Does Executive Portfolio Structure Affect Risk Management? CEO 

Risktaking Incentives and Corporate Derivatives Usage. SSRN. 1-37. 

 

SEC (U.S Securities and Exchange Commission) (2013) Executive Compensation. 

<http://www.sec.gov/answers/execomp.htm> [Hämtad 2013-03-22]. 

SEC (U.S Securities and Exchange Commission) (2013) The Investor's Advocate: How 

the SEC Protects Investors , Maintains Market Integrity, and Facilitates Capital 

Formation. 

<http://www.sec.gov/about/whatwedo.shtml#create> [Hämtad 2013-03-22]. 

 

Spängs, T. (2013). Toppcheferna får mer bonus än lön. Dagens Nyheter. 28 Mars, 

Sektion: Ekonomi, s. 18. 

 

Thomas, R. & Martin, K. (1999). The effect of Shareholder proposals on executive 

compensation. SSRN. 67, 1021-1081. 

 

Tribbett, C. (2012). Splitting The CEO And Chairman Roles - Yes Or No?. Vanguard 

Publications. XXX111 (197). 3-7. 

 

Triki, T. (2005). Research on Corporate Hedging Theories: A critical review of the 

evidence to date. HEC Montreal Working Paper (SSRN). (05-04), 1-56. 

 

Tufano, P. (1996).  Who Manages Risk? An Empirical Examination of Risk 

Management Practices in the Gold Mining Industry. Jstor. 51 (4), 1097-1137. 

 

Ultra Petroleum Corporation (2011). Årsredovisning 2011. [elektronisk] 

Tillgänglig via: http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=62256&p=irol-

reportsannual [Hämtad 2013-03-15] 

 

Widerberg, K. (2002). Kvalitativ forskning i praktiken. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Yan, M. (2012). Crude Oil Pricing: The Role of Speculation in the Futures Market. 

University of Texas Library. 1-52. 
 

 

 

 

 

 

 

http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=62256&p=irol-reportsannual
http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=62256&p=irol-reportsannual


 

78 
 

Bilagor 
Bilaga A: Procentuella mått på hedging (Mått 2), aktier och 
optioner 

Företag Net Derivat i % av Eget kapital Aktier/ Total lön Optioner/Total lön 

Anadarko Petroleum Corporation -2,829% 36% 25% 

Atwood Oceanics -0,098% 30% 30% 

Bill Barrett Corporation 6,132% 29% 28% 

Berry Petroleum Corporation -1,695% 44% 15% 

Chesapeake Energy Corporation -9,359% 76% 0% 

Continental Resources, Inc -4,779% 63% 0% 

Cobalt International Energy, Inc. 0,000% 34% 36% 

Cabot Oil & Gas Corporation 9,271% 53% 12% 

ConocoPhillips 0,560% 27% 23% 

Comstock Resources Inc. 0,044% 55% 0% 

Carrizo Oil & Gas Inc 1,884% 64% 20% 

Chevron Corporation 0,087% 20% 29% 

Concho Resources, Inc -1,829% 57% 0% 

Denbury Resources Inc 0,434% 41% 0% 

Devon Energy Corporation 2,790% 42% 19% 

Energen Corporation -0,148% 0% 51% 

EOG Resources, Inc. 3,410% 82% 0% 

EQT Corporation 10,820% 48% 16% 

Forest Oil Corporation -1,552% 80% 0% 

Gulfport Energy Corp. 0,253% 0% 0% 

Hess Corporation 71,332% 24% 24% 

HollyFrontier Corporation 2,980% 9% 0% 

Kodiak Oil & Gas Corp. -2,609% 51% 0% 

McMoRan Exploration Co 0,000% 0% 100% 

Marathon Petroleum Corporation 1,147% 42% 12% 

Marathon Oil Corporation 0,029% 0% 0% 

Murphy Oil Corporation -0,100% 25% 24% 

Noble Energy, Inc. -0,496% 30% 25% 

Nabors Industries Ltd. 1,969% 0% 0% 

Noble Corp. 0,702% 49% 12% 

Newfield Exploration Co. 3,495% 64% 0% 

Oasis Petroleum Inc. -0,796% 58% 0% 

Occidental Petroleum Corporation 0,029% 57% 0% 

Pioneer Natural Resources Co. 6,620% 55% 16% 

Plains Exploration & Production Company 1,598% 64% 0% 

QEP Resources, Inc. 11,811% 38% 19% 

Rosetta Resources, Inc. 0,579% 53% 0% 

Range Resources Corporation 10,505% 37% 31% 

SandRidge Energy, Inc. -5,282% 82% 0% 

SM Energy Company 0,889% 69% 0% 

Southwestern Energy Company 17,757% 24% 24% 

Tesoro Corporation 0,930% 50% 0% 

Unit Corporation 1,504% 54% 0% 

Ultra Petroleum Corp 14,456% 53% 0% 

Valero Energy Corporation 0,055% 35% 6% 

Whiting Petroleum Corp. -3,371% 38% 13% 

Williams Companies, Inc. 0,000% 41% 7% 

WPX Energy, Inc. 6,199% 38% 9% 

EXCO Resources Inc 11,117% 68% 0% 

Cimarex Energy Co.         -0,008%             66%             9%     

Exxon Mobil Corporation     0%         51%         0% 
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Bilaga B: Totala tillgångar, skulder och eget kapital 

 
Företag Totala tillgångar Totala skulder Eget kapital 

Anadarko Petroleum Corporation       51 779 000 000           32 796 000 000           18 983 000 000     

Atwood Oceanics         2 375 391 000                722 604 000             1 652 787 000     

Bill Barrett Corporation         2 687 930 000             1 469 092 000             1 218 838 000     

Berry Petroleum Corporation         2 734 950 000             1 894 221 000                840 729 000     

Chesapeake Energy Corporation       41 835 000 000           23 874 000 000           17 961 000 000     

Continental Resources, Inc         5 646 086 000             3 337 960 000             2 308 126 000     

Cobalt International Energy, Inc.         2 527 944 000                449 030 000             2 078 914 000     

Cabot Oil & Gas Corporation         4 311 493 000             2 206 725 000             2 104 768 000     

ConocoPhillips     153 230 000 000           87 481 000 000           65 749 000 000     

Comstock Resources Inc.         2 639 884 000             1 602 259 000             1 037 625 000     

Carrizo Oil & Gas Inc         1 527 680 000             1 017 825 000                509 855 000     

Chevron Corporation     209 474 000 000           87 293 000 000         122 181 000 000     

Concho Resources, Inc         6 849 576 000             3 868 837 000             2 980 739 000     

Denbury Resources Inc       10 184 424 000             5 377 926 000             4 806 498 000     

Devon Energy Corporation       41 117 000 000           19 687 000 000           21 430 000 000     

Energen Corporation         5 237 416 000             2 805 253 000             2 432 163 000     

EOG Resources, Inc.       24 838 797 000           12 197 893 000           12 640 904 000     

EQT Corporation         8 772 719 000             5 178 889 000             3 593 830 000     

Forest Oil Corporation         3 381 151 000             2 188 038 000             1 193 113 000     

Gulfport Energy Corp.            691 158 000                  58 808 000                632 350 000     

Hess Corporation       39 136 000 000           20 544 000 000           18 592 000 000     

HollyFrontier Corporation       10 314 621 000             4 478 721 000             5 835 900 000     

Kodiak Oil & Gas Corp.         1 699 477 000                859 797 000                839 680 000     

McMoRan Exploration Co         2 939 214 000             1 166 250 000             1 772 964 000     

Marathon Petroleum Corporation       25 745 000 000           16 240 000 000             9 505 000 000     

Marathon Oil Corporation       31 371 000 000           14 212 000 000           17 159 000 000     

Murphy Oil Corporation       14 138 138 000             5 359 741 000             8 778 397 000     

Noble Energy, Inc.       16 444 000 000             9 179 000 000             7 265 000 000     

Nabors Industries Ltd.       12 912 140 000             7 310 923 000             5 601 217 000     

Noble Corp.       13 495 159 000             5 397 307 000             8 097 852 000     

Newfield Exploration Co.         8 991 000 000             5 071 000 000             3 920 000 000     

Oasis Petroleum Inc.         1 727 382 000             1 093 144 000                634 238 000     

Occidental Petroleum Corporation       60 044 000 000           22 424 000 000           37 620 000 000     

Pioneer Natural Resources Co.       11 524 161 000             5 873 023 000             5 651 138 000     

Plains Exploration & Production 
Company         9 791 472 000             6 096 240 000             3 695 232 000     

QEP Resources, Inc.         7 442 700 000             4 090 600 000             3 352 100 000     

Rosetta Resources, Inc.         1 065 345 000                432 509 000                632 836 000     

Range Resources Corporation         5 845 470 000             3 453 050 000             2 392 420 000     

SandRidge Energy, Inc.         6 219 609 000             3 670 659 000             2 548 950 000     

SM Energy Company         3 798 980 000             2 336 040 000             1 462 940 000     

Southwestern Energy Company         7 902 897 000             3 933 593 000             3 969 304 000     

Tesoro Corporation         9 892 000 000             5 914 000 000             3 978 000 000     

Unit Corporation         3 256 720 000             1 309 703 000             1 947 017 000     

Ultra Petroleum Corp         4 869 705 000             3 275 996 000             1 593 709 000     

Valero Energy Corporation       44 477 000 000           26 382 000 000           18 095 000 000     

Whiting Petroleum Corp.         6 045 609 000             3 016 478 000             3 029 131 000     

Williams Companies, Inc.              16 502 000                  13 419 000                    3 083 000     

WPX Energy, Inc.       10 432 000 000             4 673 000 000             5 759 000 000     

EXCO Resources Inc         3 791 587 000             2 233 255 000             1 558 332 000     

Cimarex Energy Co.         5 357 377 000             2 226 764 000             3 130 613 000     

Exxon Mobil Corporation     331 052 000 000         170 308 000 000         160 744 000 000     
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Bilaga C: Värden av derivatpositioner 

Företag Net Derivatives Derivattillgångar Derivatskulder 

Anadarko Petroleum Corporation -       537 000 000              1 080 000 000          1 617 000 000     

Atwood Oceanics -           1 619 000                                  -                   1 619 000     

Bill Barrett Corporation            74 737 000                   77 280 000                 2 543 000     

Berry Petroleum Corporation -         14 248 000                     6 117 000               20 365 000     

Chesapeake Energy Corporation -    1 681 000 000                   55 000 000          1 736 000 000     

Continental Resources, Inc -       110 316 000                     6 669 000             116 985 000     

Cobalt International Energy, Inc.                          -                                    -                               -       

Cabot Oil & Gas Corporation          195 127 000                 198 638 000                 3 511 000     

ConocoPhillips          368 000 000                 814 000 000             446 000 000     

Comstock Resources Inc.                 459 000                        459 000                             -       

Carrizo Oil & Gas Inc              9 608 000                     9 617 000                        9 000     

Chevron Corporation          106 000 000                 208 000 000             102 000 000     

Concho Resources, Inc -         54 520 000                     1 698 000               56 218 000     

Denbury Resources Inc            20 879 000                   47 402 000               26 523 000     

Devon Energy Corporation          598 000 000                 680 000 000               82 000 000     

Energen Corporation -           3 607 000                   31 056 000               34 663 000     

EOG Resources, Inc.          431 000 000                 486 000 000               55 000 000     

EQT Corporation          388 855 000                 512 161 000             123 306 000     

Forest Oil Corporation -         18 522 000                   10 422 000               28 944 000     

Gulfport Energy Corp.              1 601 000                     1 601 000                             -       

Hess Corporation     13 262 000 000            15 270 000 000          2 008 000 000     

HollyFrontier Corporation          173 882 000                 175 654 000                 1 772 000     

Kodiak Oil & Gas Corp. -         21 906 000                                  -                 21 906 000     

McMoRan Exploration Co                          -                                    -                               -       

Marathon Petroleum Corporation          109 000 000                 155 000 000               46 000 000     

Marathon Oil Corporation              5 000 000                     5 000 000                             -       

Murphy Oil Corporation -           8 751 000                        197 000                 8 948 000     

Noble Energy, Inc. -         36 000 000                   47 000 000               83 000 000     

Nabors Industries Ltd.          110 293 000                 133 773 000               23 480 000     

Noble Corp. -           3 061 000                                  -                   3 061 000     

Newfield Exploration Co.          137 000 000                 190 000 000               53 000 000     

Oasis Petroleum Inc. -           5 050 000                     4 362 000                 9 412 000     

Occidental Petroleum Corporation            11 000 000                 195 000 000             184 000 000     

Pioneer Natural Resources Co.          374 099 000                 482 075 000             107 976 000     

Plains Exploration & Production Company            59 058 000                   63 642 000                 4 584 000     

QEP Resources, Inc.          395 900 000                 397 200 000                 1 300 000     

Rosetta Resources, Inc.              3 665 000                   11 804 000                 8 139 000     

Range Resources Corporation          251 327 000                 251 500 000                    173 000     

SandRidge Energy, Inc. -       134 648 000                   30 481 000             165 129 000     

SM Energy Company            13 007 000                   55 813 000               42 806 000     

Southwestern Energy Company          704 830 000                 717 343 000               12 513 000     

Tesoro Corporation            37 000 000                   39 000 000                 2 000 000     

Unit Corporation            29 281 000                   31 938 000                 2 657 000     

Ultra Petroleum Corp          230 385 000                 230 385 000                             -       

Valero Energy Corporation            10 000 000              1 980 000 000          1 970 000 000     

Whiting Petroleum Corp. -       102 104 000                   19 306 000             121 410 000     

Williams Companies, Inc.                          -                                    -                               -       

WPX Energy, Inc.          357 000 000                 516 000 000             159 000 000     

EXCO Resources Inc          173 236 000                 175 036 000                 1 800 000     

Cimarex Energy Co. -              245 000     0                245 000     

Exxon Mobil Corporation 0 0 0 
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Bilaga D: Hedging (Mått 3), Totala derivat och VDns roller 
 
Företag Totala derivat Totala derivat/tillgångar Roll 

Anadarko Petroleum Corporation 2697000000 5% CEO & Chairman 

Atwood Oceanics 1619000 0% CEO 

Bill Barrett Corporation 79823000 3% CEO & Chairman 

Berry Petroleum Corporation 26482000 1% CEO  

Chesapeake Energy Corporation 1791000000 4% CEO & Chairman 

Continental Resources, Inc 123654000 2% CEO & Chairman 

Cobalt International Energy, Inc. 0 0% CEO & Chairman 

Cabot Oil & Gas Corporation 202149000 5% CEO & Chairman 

ConocoPhillips 1260000000 1% CEO & Chairman 

Comstock Resources Inc. 459000 0% CEO  

Carrizo Oil & Gas Inc 9626000 1% CEO  

Chevron Corporation 310000000 0% CEO & Chairman  

Concho Resources, Inc 57916000 1% CEO & Chairman  

Denbury Resources Inc 73925000 1% CEO  

Devon Energy Corporation 762000000 2% CEO 

Energen Corporation 65719000 1% CEO & Chairman  

EOG Resources, Inc. 541000000 2% CEO & Chairman 

EQT Corporation 635467000 7% CEO & Chairman 

Forest Oil Corporation 128987000 4% CEO  

Gulfport Energy Corp. 1601000 0% CEO 

Hess Corporation 17278000000 44% CEO & Chairman 

HollyFrontier Corporation 177426000 2% CEO 

Kodiak Oil & Gas Corp. 21906000 1% CEO  

McMoRan Exploration Co 0 0% CEO & Chairman 

Marathon Petroleum Corporation 201000000 1% CEO 

Marathon Oil Corporation 5000000 0% CEO & Chairman 

Murphy Oil Corporation 9145000 0% CEO 

Noble Energy, Inc. 130000000 1% CEO & Chairman 

Nabors Industries Ltd. 157253000 1% CEO & Chairman 

Noble Corp. 3061000 0% CEO & Chairman 

Newfield Exploration Co. 243000000 3% CEO & Chairman 

Oasis Petroleum Inc. 13774000 1% CEO & Chairman 

Occidental Petroleum Corporation 379000000 1%  CEO 

Pioneer Natural Resources Co. 590051000 5% CEO & Chairman 

Plains Exploration & Production Company 68226000 1% CEO & Chairman 

QEP Resources, Inc. 398500000 5% CEO 

Rosetta Resources, Inc. 19943000 2% CEO & Chairman 

Range Resources Corporation 251673000 4% CEO & Chairman 

SandRidge Energy, Inc. 195610000 3% CEO & Chairman 

SM Energy Company 98619000 3% CEO 

Southwestern Energy Company 729856000 9% CEO  

Tesoro Corporation 41000000 0%  CEO  

Unit Corporation 34595000 1%  CEO  

Ultra Petroleum Corp 230385000 5% CEO & Chairman 

Valero Energy Corporation 3950000000 9% CEO & Chairman 

Whiting Petroleum Corp. 140716000 2% CEO & Chairman 

Williams Companies, Inc. 0 0% CEO 

WPX Energy, Inc. 675000000 6%  CEO  

EXCO Resources Inc 176836000 5% CEO & Chairman 

Cimarex Energy Co. 245000 0% CEO  

Exxon Mobil Corporation 0 0% CEO & Chairman 

 


