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Sammanfattning 

Titel:   Bonusprogram för VD – Nyckeln till framgång? 

Författare:   Robert Sahlin och Mia Sakström 

Handledare:  Peter Gustavsson 

 

Bakgrund: Konflikterna mellan ägarnas och företagsledningens intressen har varit ett 

aktuellt ämne länge och vi befinner oss nu i en ny fas som kännetecknas av en tydlig 

betoning på att företaget i första hand måste drivas i ägarnas intresse. En effekt av detta 

är att utformningen av bonusprogram till högsta ledningen i företagen har fått stort 

utrymme i media och ifrågasatts under en längre tid men dock blivit mer påtaglig i 

början av 2009. Kritiska röster har höjts om utformningen av bonusprogrammen och 

vilka prestationer det egentligen är som belönas. 

 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva hur bonusprogrammen för verkställande 

direktörer i företag noterade på Stockholmsbörsen är utformade. Vi kommer även 

analysera om dessa program har skapat värde för aktieägarna i form av utdelning och 

aktievärde. Utifrån detta kommer vi lyfta fram de kriterier vi anser är viktigast för att 

skapa värde vid utformandet av bonusprogram för VD. 

 

Genomförande: För att uppfylla studiens syfte genomfördes undersökningen som en 

kvantitativ studie med hjälp av sekundärdata. Det empiriska materialet har sedan 

analyserat med hjälp av befintliga teorier inom styrning. 

 

Resultat: Största delen av företagen använder kombination av kortsiktiga och 

långsiktiga bonusprogram för att motivera, behålla och rekrytera en kompetent ledning. 

För att mäta prestationer används huvudsakligen redovisningsbaserade mått men även 

marknadsbaserade mått förekommer. Vår studie pekar på att det föreligger ett positivt 

samband mellan tilldelning av aktier, som belöning, och värdeskapande. 

 

Nyckelord: Bonusprogram, Värdeskapande, Aktieägarvärde, VD, OMXS30  



 

 

Abstract 

Title:   Incentive programs for CEO – Key to success? 

Authors:   Robert Sahlin and Mia Sakström 

Supervisor:   Peter Gustavsson 

 

Background: The conflicts between shareholders and managers interests have been a 

current topic for a long time and we are now in a new phase that are recognized by a 

clear emphasis that an organization have to be run in the shareholders interests. An 

effect of this is that the design of incentive programs for top management have gotten 

large space in media and has been questioned during a long time but has become more 

tangible in the beginning of 2009. Critical voices have been raised about the design of 

incentive programs and what types of performance actually are rewarded. 

 

Aim: The aim of this thesis is to describe how incentive programs for CEO in 

companies listed on Stockholm Stock Exchange are designed. We will also analyze if 

these programs has created value for shareholders in form of dividends and stock value. 

Based on this we will highlight what we consider are the most important criteria’s to 

create value when designing an incentive program for CEO. 

 

Implementation: To fulfill the thesis aim the survey was performed as a quantitative 

study based on secondary data. The empirical material has then been analyzed whit the 

help of existing theory’s within management. 

 

Result: Majority of the companies uses a combination between short-term and long-

term incentive programs to motivate, preserve and recruit a competent management. To 

measure performance accounting based measures are mainly used but market based 

measures are also used. Our study indicates that there are a positive connection between 

handing out stocks, as a reward, and value creation. 

 

Key words: Incentive program, Value Creation, shareholder value, CEO, OMXS30 
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Ordlista 

Aktieoptionsprogram – Program med optioner där den underliggande varan är aktier. 

Optionerna ger innehavaren rätten men ej skyldigheten att under vissa villkor angivna i 

optionen köpa eller sälja aktier. 

 

Aktierätter – Rätt till vederlagsfri tilldelning av aktier beroende på hur många aktier 

innehavaren äger. 

 

EBIT – (Earnings Before Interest and Taxes) mått på ett företags vinst (intäkter minus 

kostnader), före räntor och skatt. 

 

EBITDA – (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) mått på ett 

företags rörelseresultat före räntor, skatt, avskrivningar och goodwillavskrivningar. 

 

EVA – (Economic value added) Ekonomiskt lönsamhetsmått som uträknas genom 

skillnaden mellan rörelseresultat efter skatt och kapitalkostnaden för totalt kapital. 

 

Growth in sales – Ökning av omsättningen från ett år till ett annat. 

 

Köpoption – Ger innehavaren rätt att köpa befintliga aktier av aktieägare vid en senare 

tidpunkt till ett förutbestämt pris. 

 

OMXS30 – Index över de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. 

 

Optionsprogram – Ger innehavaren rättighet, men ej skyldighet, att köpa (sälja) något 

till ett i förväg bestämt pris vid en senare tidpunkt. 

 

Personaloption – En rättighet att under vissa förutsättningar vid en senare tidpunkt 

förvärva aktier till ett förutbestämt pris. 

 

ROCE – (Return on Capital Employed) Räntabilitet på sysselsatt kapital. Mått på hur 

effektivt ett företag använder sitt kapital för att generera intäkt. 



 

 

 

ROE – (Return on Equity) Räntabilitet på eget kapital. Mått på hur effektivt ett företag 

använder sina tillgångar för att skapa vinster. 

 

Syntetiska aktier – Varje syntetisk aktie ger rätt att efter en bestämd tidsperiod erhålla 

en utdelning av ett belopp som motsvarar börsvärdet vid utbetalningstillfället av en 

aktie i bolaget. 

 

Teckningsoption – Ger innehavaren rätt att köpa nyemitterade aktier vid en senare 

tidpunkt till ett förutbestämt pris. 

 

TSR – (Total Shareholder Return) Representerar förändringen i kapitalvärdet i 

börsnoterade företag över en period (typiskt 1 år eller längre).  
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1 Inledning 

Detta kapitel är en introduktion till uppsatsen som inleds med en bakgrund där 

problemet introduceras följt av en problemdiskussion. Kapitlet avslutas med att 

precisera uppsatsens syfte och problemfrågor, avgränsningar samt målgrupp. 

 

1.1 Bakgrund 

Redan innan den rådande finanskrisen, som sänt chockvågor världen över och skapat 

livliga debatter, har debatterna varit många och långa om ersättning till högsta 

ledningen i form av bonusprogram. Företagets styrning och frågan om belöningssystem 

berör många individer även utanför företag. Omkring två miljoner svenskar ägde i slutet 

av 2008 aktier direkt enligt euroclear.com (Värdepapperscentralen). Inkluderas även 

indirekt ägande såsom genom fonder och PPM
1
 är siffran betydligt högre.

2
 

 

Globalisering och de möjligheter som ny informationsteknik skapar har lett till att ett 

ökat intresse för aktiv ägarstyrning har vuxit fram. Konflikterna mellan ägarnas och 

företagsledningens intressen har varit ett aktuellt ämne länge och vi befinner oss nu i en 

ny fas som kännetecknas av en tydlig betoning på att företaget i första hand måste 

drivas i ägarnas intresse. En allt större andel av kapitalmarknadens aktörer är finansiella 

placerare, som pensionsstiftelser, där intresset främst är avkastningsorienterat. Dessa 

stora ägare har börjat uppvisa större engagemang i frågor om företagets skötsel och 

styrning och detta agerande har även fått spridning till andra ägarkategorier med följden 

att insikten har ökat om hur viktigt det är för företaget att möta investerarnas 

förväntningar. Om företaget inte lyckas generera god avkastning blir konsekvensen att 

många ägare snabbt lämnar företaget och placerar sitt kapital på annat sätt.
3
 

 

                                                 
1
 Premiepensionsmyndigheten 

2
 www.aktiefondtips.se 2009-02-02 

3
 Lindvall (2001), Verksamhetsstyrning, s. 19-20 
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Det ökade engagemanget från ägarnas sida har lett till fler diskussioner om företagets 

skötsel och styrning. En effekt av detta är att utformningen av bonusprogram till högsta 

ledningen i företagen har fått stort utrymme i media och ifrågasatts under en längre tid 

men dock blivit mer påtaglig i början av 2009. Kritiska röster har höjts om 

utformningen av bonusprogrammen och vilka prestationer det egentligen är som 

belönas. I början av 2006 publicerade Dagens Industri en artikel, ”Börsens 

bonusprogram missgynnar aktieägarna”
4
, som var kritisk mot utformningen av 

bonusprogram och de mått som ligger till grund för belöningarna. Enligt skribenten 

(Jörgen Österberg, Analytiker Redeye) är det dags att sluta koppla bonusar till mått som 

inte är direkt anknutna till aktieägarnas avkastning. Aktiespararna har publicerat många 

artiklar som tar upp fel i utformningen av bonusprogram och vikten av att de mått som 

används är kopplade till mål som gynnar aktieägarna. De publicerade 2008 en artikel, 

”Bonusprogrammen ofta ogenomtänkta”,
5
 där de kritiserar prestationskraven som ställs 

för att få bonus då de ofta är för låga, oklara eller opåverkbara. Artiklar som dessa som 

utpekar fel i utformningen av bonusprogram har lett till att allmänheten har informerats 

om problemet och detta har skapat ett ifrågasättande av bonusprogrammen och dess 

effekt. 

 

Kritiken har lett till att företagen har börjat agera och strukturerat om utformningen av 

bonusprogrammen. Dagens Nyheter publicerade i slutet av 2008 en artikel, ”Fler 

bonusprogram trots kris”
6
, som tar upp att det under våren av 2008 skapats fler nya 

bonusprogram till cheferna i företag än tidigare. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Effekterna av bonusprogrammen är tvetydiga, en del undersökningar visar på positiv 

effekt, en del på negativ och en del på ingen effekt alls. Till exempel 

samhällsprogrammet Agendas undersökning visar att företag med bonusprogram till VD 

och personer i ledande befattning går sämre än de motsvarande företagen utan 

                                                 
4
 www.di.se 2009-01-27 

5
 www.aktiespararna.se 2009-05-04 

6
 www.dn.se 2009-02-02 
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bonusprogram.
7
 Med tanke på detta finns det en risk att bonusprogrammen missgynnar 

aktieägarna istället för att skapa värde som är tanken. Experter inom området har svårt 

att se om det finns ett samband mellan bonusprogram och företagens resultat. Citatet 

nedan belyser dessa åsikter: 

 

”Bonusprogram [för de högsta cheferna] ger ingen som helst effekt. Man 

arbetar redan i dag så hårt och så intensivt att om man får några miljoner 

mer eller mindre så arbetar man inte mer… man kan inte arbeta mycket 

mer” 

Gunnar Ek, Aktiespararnas expert på bolagsfrågor
8
 

 

Målet för ett företag är att skapa största möjliga avkastning på ägarnas investerade 

kapital.
9
 Kritiken mot bonusprogrammen handlar till stora delar om att de missgynnar 

aktieägarna på grund av hur de är utformade. Risken med bonusprogram är att de kan 

leda till negativt och oönskat beteende från de anställda. Utformningen av 

bonusprogrammen och vad dessa i sin tur sänder för signaler om önskvärt beteende är 

av största vikt. Röster har hörts att bonusprogrammen skapar kortsiktigt tänkande och 

leder till att VD tar större risker i jakt på att uppnå sina bonusmål. Med tanke på detta är 

det viktigt att bonusprogrammen är utformade så att kravet för att uppnå bonus går i 

samma riktning som ägarnas intressen.
10

 

 

Om VD inte kan jobba mer än vad den gör, som Gunnar Ek påstår, är det viktigt att 

incitamenten kopplas till de mått som skapar värde för företaget och därmed för ägarna. 

Viktigt är också att de som utformar bonusprogrammen förstår tanken bakom och vad 

som vill åstadkommas med programmen. 

 

                                                 
7
 www.svt.se 2009-01-27 

8
 www.aktiespararna.se 2009-01-27 

9
 Merchant (2007) Management Control Systems 

10
 www.aktiespararna.se 2009-01-27 
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1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att beskriva hur bonusprogrammen för verkställande direktörer 

i företag noterade på Stockholmsbörsen är utformade. Vi kommer även analysera om 

dessa program har skapat värde för aktieägarna i form av utdelning och aktievärde. 

Utifrån detta kommer vi lyfta fram de kriterier vi anser är viktigast för att skapa värde 

vid utformandet av bonusprogram för VD. För att besvara detta syfte kommer vi att ta 

hjälp av följande frågeställningar: 

 

 Hur ser verkställande direktörers bonusprogram ut i stora börsnoterade företag? 

o Varför använder företag bonusprogrammen? 

 Finns det samband mellan bonusprogram och värdeskapande i företaget? 

o Hur ser sambandet i så fall ut? 

 

1.4 Avgränsningar 

Utifrån syftet har vi valt att avgränsa vår studie till de 30 mest omsatta aktierna på 

Stockholmsbörsen (OMXS30)
11

. Vi har valt att göra denna avgränsning då vi ansåg att 

tidsramen inte var tillräcklig för att genomföra undersökning på samtliga företag på 

Stockholmsbörsen. Vi valde OMXS30 då de företag som ryms inom listan alla är stora 

företag som nämns mycket i media. Ytterligare har vi valt att välja bort banker och 

investmentbolag som ingår i OMXS30 då dessa företag inte kan värderas på samma sätt 

som t.ex. ett tillverkande företag. OMXS30 bestod 2 januari 2009 av 28 företag.  Efter 

borttagandet av de fyra bankerna och investmentbolaget återstår 23 företag. 

 

Media har lagt mycket fokus på hur bonusprogrammen påverkar aktieägarna och det är 

denna påverkan som det är mest diskussioner om. Aktieägarna satsar kapital i företaget 

och löper risken att förlora kapitalet
12

. Bonusprogrammen innebär en kostnad för 

företaget och därmed en kostnad för aktieägarna. Därför har vi valt att fokusera på 

aktieägarperspektivet och frånse andra intressenter. Utifrån detta har vi valt fyra 

                                                 
11

 Se bilaga 1 – OMXS30 

12
 Bruzelius (2004) Integrerad organisationslära 
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ägarrelaterade mått för att mäta värdeskapande; räntabilitet på eget kapital (ROE), 

räntabilitet på sysselsatt kapital (ROCE), omsättningstillväxt (Growth in sales), total 

aktieägaravkastning (TSR).
13

 

 

Vi har valt bortse från bonusprogram som riktar sig till de anställda i stort och valt att 

enbart undersöka bonusprogram till verkställande direktörer då det är dessa som får 

störst utrymme i media. När det gäller ersättning kommer vi inte ta hänsyn till den fasta 

grundlönen, pensioner, sjukförsäkringar samt förmåner som t.ex. tjänstebil. Fokus 

kommer ligga på den rörliga prestationsbaserade delen av ersättningen, dvs. kort- och 

långtsiktiga bonusar. 

 

För att få en historisk bild över värdeskapande har vi valt att basera undersökningen på 

data från 2002 och framåt. 

 

1.5 Målgrupp 

Vi anser att frågan om belöningssystem berör många som har anknytning till företag 

och därför menar vi att vår målgrupp består av så väl stora som små aktieägare och 

styrelser. Anställda i stort kan även vara intresserade av frågan för att få en ökad 

förståelse och kunskap om kraven som ställs för att få bonusarna och hur detta påverkar 

företaget. En annan tänkbar målgrupp kan vara konsulter som jobbar med frågor och 

utformningar av belöningssystem. Vidare anser vi att uppsatsen kan vara av intresse för 

studenter inom management/styrning inriktning då detta troligtvis kommer vara ett 

aktuellt ämne även i framtiden. 

                                                 
13

 Måtten presenteras mer i detalj senare i uppsatsen. 
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2 Metod 

Detta kapitel behandlar den metod som använts för att genomföra studien. Först 

redogörs övergripande tillvägagångssätt; vilken metod vi har använt och det 

angreppssätt vi har använt oss av. Efter detta följer praktiskt tillvägagångssätt där vi 

beskriver hur vi har genomfört undersökningen. Kapitlet avslutas med en diskussion 

kring uppsatsens trovärdighet och tillförlitlighet. 

 

2.1 Övergripande tillvägagångssätt 

2.1.1 Val av metod 

Syftet med uppsatsen är att beskriva hur bonusprogrammen för verkställande direktörer 

i företag noterade på Stockholmsbörsen är utformade. Vi kommer även analysera om 

dessa program har skapat värde för aktieägarna i form av utdelning och aktievärde. 

Målet är att skapa en djupare och mer fullständig förståelse för det eventuella 

värdeskapande bonusprogrammen ger. För att på bästa möjliga sätt uppnå detta mål har 

vi valt att genomföra undersökningen som en kvantitativ studie med hjälp av 

sekundärdata. Huvudpoängen med kvantitativ ansats bygger på att kategorisering och 

precisering av centrala begrepp måste göras innan den empiriska undersökningen kan 

genomföras.
14

 Eftersom syftet med uppsatsen är att beskriva hur bonusprogrammen är 

utformade samt om dessa leder till värdeskapande, definierade vi informationen som vi 

skulle samla in för att besvara frågeställningarna på förhand. I linje med kvantitativ 

metod bestämde vi först vilka mått vi skulle undersöka och titta på innan vi samlade in 

information. På så sätt fick vi in standardiserad data som kunde användas för att 

analysera många enheter samtidigt. 

 

Till följd av att forskaren kategoriserar och preciserar centrala begrepp innan 

undersökningen, är den kvantitativa metoden mer formaliserad, strukturerad och präglad 
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av kontroll från forskarens sida.
15

 Den definierar vilka förhållanden som är av särskilt 

intresse utifrån den frågeställning som valts, i vårt fall kopplingen mellan bonusprogram 

och värdeskapande. Uppläggningen och planeringen kännetecknas av selektivitet och 

avstånd i förhållande till informationskällan. Tack vare detta kunde vi genomföra 

formaliserade analyser och göra jämförelser.
16

 

 

2.1.2 Angreppssätt 

Varje konkret vetenskaplig undersökning är kopplad till teorin och detta väcker frågan 

om vilken roll denna teori spelar
17

. På grund av att vi först valde teorier så kommer 

dessa styra och påverka vår insamling och analys av datamaterialet. Vi utgår ifrån 

befintlig kunskap inom ett visst område och de teoretiska överväganden som rör detta 

område, sedan härleder eller deducerar vi en eller flera hypoteser som ska underkastas 

en empirisk granskning. Detta innebär att undersökningen är av deduktiv karaktär med 

syfte att besvara frågor som uppkommer eller styrs av teoretiska iakttaganden. En 

forskningsstrategi med denna utformning förknippas ofta med ett kvantitativt 

angreppssätt vilket vi även använder oss av i uppsatsen. Motsatsen till detta är om teorin 

betraktas som något som uppträder eller aktualiseras efter det att alla de data som hör 

ihop med ett konkret projekt samlats in och analyserats. Då handlar det om en induktiv 

undersökning.
18

 

 

2.1.3 Kunskapssyn 

En kunskapsteoretisk frågeställning, epistemologi, handlar om vad som är eller vad som 

ska betraktas som kunskap inom ett ämnesområde. Det finns i huvudsak två 

kunskapssyner; positivism och hermeneutik. De skiljer sig åt i sin uppfattning hur 

verkligheten kan studeras.
 19
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Hermeneutik rör ett synsätt som från början utformades för tolkning eller förståelse av 

texter och ligger till grund för den kvalitativa metodteorin. Den centrala idé som ligger 

till grund för hermeneutiken är att den forskare som analyserar en text ska försöka få 

fram textens mening utifrån det perspektiv som dess upphovsman haft.
20

 Eftersom att vi 

i vår undersökning vill analysera data hämtat från årsredovisningar och annan 

sekundärdata utifrån vårt syfte, och ge vår egen tolkning på denna, utgår vi inte från det 

hermeneutiska synsättet. Syftet med uppsatsen är inte att tolka det upphovsmännen 

skrev utifrån deras perspektiv, utan göra vår egen tolkning på text och data som står i 

årsredovisningarna. Om vi utgått från ett hermeneutiska synsätt hade vår undersökning 

varit av mer kvalitativ karaktär och inte generaliserbar på samma sätt. 

 

Ett positivistiskt synsätt betyder strävan efter absolut kunskap där vetenskapliga teorier 

kan bekräftas eller falsifieras utifrån ett empiriskt material.
21

 Inom positivism är teorins 

syfte att generera hypoteser som kan prövas utifrån ett antal premisser och på så sätt ta 

ställning till lagmässiga förklaringar (deduktion).
22

 I vår studie betyder detta att vi har 

samlat in datamaterial, huvudsakligen från årsredovisningar, som vi sammanställt och 

analyserat för att bekräfta eller falsifiera de teorier som legat till grund för den hypotes, 

att det finns ett samband mellan bonusprogram och värdeskapande i företag, vi utgått 

från i vårt arbete. Kunskap uppnås genom att samla in fakta för att härleda slutsatser 

utifrån lagmässiga erfarenheter (induktion). Enligt positivismen kan och ska vetenskap 

vara värderingsfri, det vill säga objektiv.
23

 Vi anser att vår studie har varit objektiv då vi 

utgått från de valda måtten som vi kommit fram till med hjälp av insatt lärare och sedan 

byggt analysen med hjälp av dessa. Dock ansåg vi att det borde finnas ett samband 

mellan bonusprogram tillväxt i företaget innan studien startade för att vi annars inte 

kunde se varför så många företag använde sig av dessa. Men vi tror inte att detta har 

påverkat studiens objektivitet. 
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2.2 Praktiskt tillvägagångssätt 

Ser man till det praktiska planet handlar kvantitativa undersökningar, som syftar till att 

förklara, främst om att testa hypoteser. Grovt sett kan kvantitativa undersökningar delas 

in i tre faser. I planeringsfasen formuleras hypoteser och undersökningen planeras. 

Därefter följer insamling av data och analysfasen.
24

 

 

 

Figur 1 Praktiskt tillvägagångssätt Källa: Egen illustration 

 

2.2.1 Planeringsfasen 

Det första steget i en kvantitativ undersökning är att precisera den eller de hypoteser 

som ska studeras. Utgångspunkten för en empirisk undersökning är i regel en fråga. 

Frågor följs av hypoteser som kan definieras som ett påstående om hur någonting 

förhåller sig. Hypotesen måste underkastas empirisk undersökning för att se om det kan 

förkastas eller inte.
25

 Hypotesen som vi utgår ifrån i vårt arbete är att det finns ett 

samband mellan bonusprogram och värdeskapande i företag. Detta antagande gör vi på 

grund av att vi inte annars kan se en anledning till att så många företag har 

bonusprogram om de inte gör någon nytta. Som hypotes anser vi denna vara 

tillfredställande eftersom det går att pröva om så är fallet eller inte. Med tanke på de 

vedertagna motivationsteorier som finns, anser vi att hypotesen är rimlig. 

 

Under nästa fas gjorde vi en avvägning mellan vad som var önskvärt att undersöka och 

vad som är praktiskt möjligt och tillgängligt. Av resursmässiga skäl är den ideala 

uppläggningen med många enheter och många variabler omöjlig. Vi valde att använda 

oss av en extensiv uppläggning, vilket innebär få variabler (mått) och många enheter 

(företag). Ju mer extensiv uppläggningen är desto mer generell blir den
26

, vilket vi anser 

passa vårt syfte då vi försöker beskriva utformningen av bonusprogram samt dess 
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värdeskapande ur ett generellt perspektiv. Utifrån tidsramen ansåg vi att endast 

börsnoterade företag skulle ingå i undersökningen på grund av tillgängligheten till 

material och information. Stora börsnoterade företag på Stockholmsbörsen berör många 

människor samt får störst utrymme i media och således leder till mest debatter. Utifrån 

detta valde vi att begränsa vår undersökning till de företag vars aktier var mest omsatta, 

dvs. de företag som i början av februari 2009 befann sig på OMXS30. 

 

Efter vi hade bestämt oss för vilka företag vi skulle undersöka, startade diskussionen om 

vad vi skulle undersöka. Eftersom vi ville undersöka om bonusprogrammen skapar 

värde för aktieägarna, behövde vi ta reda på vilka mått som kan användas för att mäta 

värdeskapande. Genom att läsa in oss på ämnet genom läroböcker och akademiska 

artiklar skapade vi oss en uppfattning om vilka mått som kan användas för att mäta 

värdeskapande. Ismail Erturk et al. anser i sin artikel ―Pay for Corporate Performance 

or Pay as Social Division?‖
27

 att TSR, ROCE och omsättningstillväxt är de bästa 

måtten för att mäta långsiktigt värdeskapande för aktieägarna. Vi utgick ifrån denna 

artikel för att bestämma vilka mått vi skulle använda och förde även en diskussion med 

en lärare insatt i ämnet som styrkte måttens relevans, till långsiktigt värdeskapande, 

samt även rekommenderade måttet ROE. På så sätt kom vi fram till de fyra måtten som 

vi ansåg bäst representera långsiktigt värdeskapande, eller ger förutsättningar för att de 

skall ske, för aktieägarna. För att samla in datamaterialet för dessa mått på ett 

strukturerat sätt gjorde vi upp en mall
28

 som användes vid insamlandet av data från de 

olika årsredovisningarna. 

 

Efter vi hade valt hypotesen samt vilka företag som vi skulle använda oss av i 

undersökningen, bestämde vi oss för att huvudkällan till datainsamling skulle vara 

årsredovisningar. Vi valde detta då informationen som vi var intresserade av skall finnas 

dokumenterad och tillgänglig i enlighet med t.ex. Aktiespararnas ägarstyrningspolicy 

som innefattar riktlinjer för bättre kontroll och insyn för ägarna i marknadsnoterade 

bolag. Policyn innebär att incitamentprogram skall redovisas i bolagets årsredovisning 
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samt information om nya incitamentprogram skall omedelbart lämnas till marknaden.
29

 

Bolag med säte utanför Sverige innefattas även de av bolagsstyrning och liknande 

riktlinjer som Aktiespararnas (t.ex. UK Combined Code on Coporate Governance, New 

York-börsens regler för bolagsstyrning)
30

. 

 

2.2.2 Datainsamlingsfasen 

När det kommer till datainsamling finns det två olika sorters data, primärdata och 

sekundärdata. Primärdata fås in genom metoder som intervjuer, observationer eller 

frågeformulär. Detta innebär att forskaren samlar in upplysningarna för första gången 

och går direkt till den primära informationskällan. Datainsamlingen är således 

skräddarsydd för en speciell problemställning.
31

 Tack vare detta betraktas dessa 

dokument som jämförelsevis exakta återgivningar av händelserna, både med tanke på 

författarens minne och närheten till det inträffade.
32

 

 

Med sekundärdata menas data som en forskare inte själv samlat in. Dessa data har 

ursprungligen samlats in till ett annat syfte än vad forskaren har.
33

 Det innebär att 

informationen har samlats in för ett annat ändamål, alltså en annan problemställning än 

den som forskaren vill belysa. Inom ekonomi används t.ex. existerande statistik, 

räkenskaper, årsredovisningar samt börsnoteringar. Vid användandet av sekundärdata är 

det viktigt att säkerställa materialets precision, validitet, reliabilitet och relevans i 

förhållande till studiens syfte och problemställning.
34

 

 

Som vi tidigare skrivit använde vi oss av information från årsredovisningar och 

databaser för att samla in det datamaterial som ligger till grund för uppsatsen. För att 

besvara frågan hur bonusprogrammen är utformade, valde vi att hämta denna 

information från årsredovisningarna. Inom den tidsram som förelåg ansåg vi inte det 
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vara rimligt att samla in informationen genom direktkontakt med vederbörande 

styrelser. 

Efter att vi hade bestämt vilka mått vi skulle använda oss av för att besvara vår andra 

fråga, om det finns samband mellan bonusprogram och värdeskapande, började vi 

arbetet med att samla in datamaterial. Vi startade genom att gå in på varje berört 

företags hemsida och leta fram finansiell information i form av årsredovisningar. Den 

information som vi hämtade från årsredovisningar för att kunna räkna fram ROCE, TSR 

samt omsättningstillväxt var EBIT, totala tillgångar, kortfristiga skulder, omsättning och 

utdelning. På grund av att alla företag inte hade med historisk data om aktiepriser i sina 

årsredovisningar valde vi att använda programmet Datastream för att hämta in historisk 

data om aktiepriset för företagen. Företagen hade använt olika sätt att räkna ut 

räntabilitet på eget kapital (ROE). För att säkerställa att ROE var uträknat på samma sätt 

valde vi att använda data från Reuters för samtliga företag. Vi valde att använda Reuters 

efter en diskussion med lärare insatt i ämnet, som ansåg att Reuters var det bästa 

programmet för att samla in datamaterial för ROE. 

 

2.2.3 Bearbetning och analys av data 

Bearbetning och analys av data indelas vanligen i ett beskrivande och ett analyserande 

moment. Beskrivningarna görs ofta med hjälp av frekvenstabell etc. och beräkningar 

görs av genomsnittsvärden (medelvärde, medianvärde, och typvärde) och 

spridningsvärde (variationsvidd, kvartilvärde och standardavvikelse). Syftet med 

analysmomentet är i första hand att klargöra om det empiriska materialet stöder den 

formulerade hypotesen.
35

 

 

Vi valde att beskriva det insamlade datamaterialet dels genom textbeskrivning för varje 

företag hur bonusprogrammen var utformade, samt med hjälp av grafer och tabeller 

redogöra för utvecklingen av de mått vi undersökt. Vid analyseringen av det 

datamaterial som vi samlat in valde vi att dela in denna efter utformningen av 

bonusprogrammen vad gäller kort- och långsikt. Eftersom en del av företagen använde 

bara kortsiktigt bonusprogram och en del en kombination av kort- och långsiktigt 
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bonusprogram, så ville vi se om och på vilket sätt detta påverkar värdeskapande. Vi 

analyserade även om tilldelning av aktier leder till värdeskapande samt om bonus är 

kopplat till aktien påverkar värdeskapande. 

 

2.2.4 Teoretisk referensram 

Då vi i tidigare kurs använt oss av Management Control Systems
36

 som lärobok, valde 

vi att använda oss av denna som grund och utgångspunkt i vårt sökande efter relevanta 

teorier. Med utgångspunkt från Management Control Systems har vi sedan sökt efter 

böcker inom likande genre för att få en bredare uppfattning om de teorier som fanns att 

tillgå inom ämnet. Utöver detta har vi använt oss av artikeldatabaser via Linköpings 

Universitets bibliotek, som t.ex. Business Source Premier. För att hitta relevanta 

vetenskapliga artiklar använde vi oss av bland annat sökord ‖performance 

management”, ‖incentive plans”, ‖shareholder value” och ‖financial performance 

measures”. Vid sökning på dessa sökord fick vi många träffar. För att välja de mest 

relevanta artiklarna av dessa, valde vi de artiklar som vi fann mest intressant och som 

även Merchant & Van der Stede refererat från, t.ex. artiklar från Journal of Financial 

Economics. Efter detta steg läste vi de artiklar som vi valt ut och lyfte ut de vi fann 

intressant. Utifrån detta mer smala område gjorde vi nya sökningar för att ytterligare 

verifiera de som skrivits och för att få in ytterligare aspekter och åsikter inom området. 

 

2.3 Uppsatsens tillförlitlighet 

2.3.1 Validitet 

Validitet är i flera avseenden det viktigaste forskningskriteriet. Validitet går ut på en 

bedömning av om de slutsatser som genererats från en undersökning hänger ihop med 

undersökningen eller inte. Man brukar skilja mellan två huvudsakliga slag av validitet; 

intern validitet och extern validitet.
37
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Intern validitet har oftast med frågor om kausalitet att göra, om det som mäts faktiskt 

var avsikten med mätningen.
38

 Vår avsikt var att mäta om det fanns samband mellan 

bonusprogram och värdeskapande i företag. Förutom att vi själva har granskat 

uppsatsen har vår handledare och opponentgruppen läst genom och gett synpunkter 

under uppsatsen gång. Vi har även diskuterat med en lärare insatt i ämnet vilka mått vi 

skulle använda för att mäta värdeskapande. Därför anser vi att studien har hög intern 

validitet. 

 

Extern validitet handlar om generaliserbarhet; om resultaten från en undersökning kan 

generaliseras utöver den specifika undersökningskontexten.
39

 Vi anser att vårt resultat 

kan generaliseras till samtliga stora bolag på Stockholmsbörsen (Large Cap), och tack 

vare detta anser vi att studien har en hög extern validitet. Dock har vi bara studerat stora 

företag och kan därför inte säga att resultat är generaliserbar för även mindre företag. 

Största delen av de företagen som vi har studerat är svenska och på grund av detta kan 

vi inte heller säga att resultatet kan generaliseras till samtliga stora bolag världen över. 

 

2.3.2 Reliabilitet 

Med reliabilitet menas att undersökningsresultaten skall vara tillförlitliga. Två 

undersökningar med samma syfte och med samma metoder skall ge samma resultat om 

ingenting förändras i en population. Om samma resultat uppnås innebär detta hög 

tillförlitlighet för studien.
40

 

 

Insamlandet av empirin har främst skett genom årsredovisningar. Tillförlitligheten kan 

därmed ha påverkats om några av företagens siffror är felräknade eller felredovisade. 

De årsredovisningar som vi använt för att samla in datamaterialet är utgivna av 

företagen själv och kan därmed vara vinklade. Dock tror vi inte att detta påverkar vår 

studie, då externa revisorer granskar årsredovisningarna. Vi anser därmed att 

reliabiliteten är hög för vår uppsats. 
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2.3.3 Metodkritik 

Merparten av det datamaterial vi använt oss av är hämtat från årsredovisningar. En risk 

vi kan se med detta är att årsredovisningar inte med säkerhet är objektiva. Om vi istället 

hade valt oss av att intervjua varje företag för att få fram finansiell information tror vi 

inte att vi hade fått andra siffror, då de siffror som står i årsredovisningarna är de som 

finns. Det handlar inte om subjektivitet där den som intervjuas kan påverka svaret av 

t.ex. omsättningen i företaget. 

 

Däremot tror vi att vi kunde fått djupare information om utformningen av 

bonusprogrammen om vi valt att genomföra intervjuer på varje företag. Detta då 

bonusprogrammen inte redovisas lika genomgående och djupt hos alla bolag. Det finns 

principer att utformningen av bonusprogrammen skall finnas med i årsredovisningen, 

men inte hur omfattande detta skall redovisas. En del företag redovisar väldigt tydligt 

och omfattande utformningen av sina bonusprogram medan andra företag skriver t.ex. 

att de har ett bonusprogram där finansiella mått ligger som grund för belöningen, men 

inte specifikt vilka finansiella mått. Trots detta valde att inte intervjua dessa företag som 

mindre tydligt redovisade utformningen av sina bonusprogram utan använde oss av den 

information som fanns tillgänglig. Vi anser att det hade varit orättvist att intervjua bara 

en del av företagen och utesluta möjligheten för alla att mer ingående berätta om 

utformningen av de bonusprogram som företagen använder. 

 

2.3.4 Källkritik av sekundärdata 

Vid användande av sekundärdata bör man vara kritisk vid urvalet av källor. Frågor som 

bör ställas är; var kommer uppgifterna ifrån, vem har samlat in dem samt till vilket syfte 

är de insamlade. Speciellt måste man lägga vikt på hur trovärdiga källorna är och vilka 

eventuella fel de kan innehålla.
41

 

 

Då uppsatsen delvis bygger på artiklar är det viktigt att undersöka och analysera dessa 

källor och deras trovärdighet. Artiklarna som vi har använt oss av kommer från t.ex. 

Dagens Industri, Dagens Nyheter, Aktiespararna eller Sveriges Television. Vi är 
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medvetna att artiklarna kan innehålla subjektiva tolkningar och åsikter, men då vi endast 

använt dem som underlag till vår problemdiskussion anser vi att dessa åsikter inte har 

påverkat resultatet av uppsatsen. 

 

För att säkerställa att ROE är uträknat på samma sätt för alla företagen valde vi att 

samla in dessa data från Reuters. Vi uppfattar att en risk med detta kan vara att vi 

kommer att steg längre bort från original källan. Vi anser dock att fördelarna med att få 

en samlad källa överväger dessa nackdelar. 

 

Företag kan använda sig av olika redovisningsprinciper och därmed påverka utfallet 

ROE och ROCE. Vi anser inte att detta är ett stort problem då siffror från 

årsredovisningen ligger till grund för analyser i allmänhet. Vi har i undersökningen tagit 

de siffror som företagen redovisar i sina årsredovisningar. Många företag i 

undersökningen har under tiden fram till 2005 ändrat redovisningsprinciper till IFRS
42

. 

Vi kunde se en påverkan på de företag som bytt till IFRS under undersökningsperioden 

genom att ROCE inte blev lika för samma år före och efter omräkning till IFRS. I den 

grad det har funnits omräknade siffror till IFRS har vi valt att använda dessa för att få en 

rättvisande bild av utvecklingen. 

 

Vid tidpunkten vi samlade in datamaterialet fanns för alla utom ett företag bara ROE till 

och med 2007 i Reuters. Alla de andra tre måtten presenteras till och med 2008. Vi är 

medvetna om att detta kan har en påverkan på studiens resultat vad gäller utvecklingen 

av ROE då det sista året inte finns med. Men då vi valt att frånse från 2008 för alla 

företag anser vi inte att det kommer påverka studiens resultat på ett märkbart vis. 
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3 Referensram 

Detta kapitel innehåller de teorier som ligger till grund för uppsatsen. Kapitlet inleds 

med behandling av generella modeller kring organisationen och dess intressenter. 

Kapitlet fortsätter med en beskrivning av utformningen och meningen med 

belöningssystem. Kapitlet avslutas med beskrivning av finansiella prestationsmått och 

de mått vi valde för att mäta värdeskapande samt en sammanfattande bild av 

referensramen. 

 

3.1 Intressentmodellen 

Intressentmodellen syftar till att belysa vilka aktörer som har intresse av ett företag eller 

en organisation. Intressenterna och organisationen befinner sig i ett beroendeförhållande 

till varandra, där organisationen är beroende av att intressenterna är villiga att medverka 

i verksamheten, och intressenterna är mer eller mindre beroende av organisationen för 

att få sina behov tillfredställda.
43

 Bilden nedan illustrerar ett sådant förhållande mellan 

intressenter och ett företag. 

 

Figur 2 Intressentmodellen Källa: Bruzelius (2004) Integrerad organisationslära, s. 74 

 

Ägarna bidrar till verksamheten genom att satsa kapital i företaget och löper därmed 

risken att förlora kapitalet. De önskar därför att företaget ska gå med vinst och ge rimlig 
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avkastning på det investerade kapitalet t.ex. i form av positiv kursutveckling samt 

utdelning av vinsten. De ställer sålunda krav på att kapitalet och de materiella resurserna 

förvaltas och utvecklas väl.
44

 

 

De anställda bidrar med sitt arbete och vill naturligtvis ha ersättning för denna insats. 

De vill arbeta i en god arbetsmiljö, känna trygghet i arbetet, ha en jämn sysselsättning 

och tillfredställande lön. Arbetsuppgifterna ska vara meningsfyllda och ge tillfälle till en 

personlig utveckling och arbetstillfredsställande.
45

 

 

Företagsledningen bidrar med sina arbetsinsatser och vill naturligtvis också ha en god 

lön för denna insats. Samtidigt kan företagsledandet i sig, känslan av att leda ett företags 

verksamhet, utgöra en viktig belöning för företagsledningen. Beroende på vilket 

perspektiv man ser det utifrån, kan företagsledningen vara en del av mittenringen med 

företaget, på grund av att de är delaktiga i beslutsfattandet när det kommer till de 

anställda.
46

 

 

3.1.1 Konflikter mellan intressenternas krav 

De olika intressenterna har olika krav och således är målet för deras medverkan i 

organisationen inte alltid förenliga. Tvärtom är de i många avseende konkurrerande, 

vilket kan ge upphov till konflikter och spänningar mellan de olika 

intressentkategorierna.  Dessa kan bestå av t.ex. spänningar mellan ägarna och 

företagsledningen. Ägarna kan ha en viss uttalad strategi och målsättning med 

ägandeskapet medans företagsledningen har en annan om hur företagets operativa 

verksamhet skall bedrivas.
47

 

 

För att lösa problem av detta slag måste någon uttolka de olika intressenternas krav och 

få dem att ändra på kraven, så att en balans mellan bidrag och belöning uppstår. På kort 
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sikt brukar ledningen inrikta sina ansträngningar på att få intressenterna att ändra på 

sina krav, så att verksamheten inte äventyras. På lång sikt försöker ledningen framför 

allt att öka organisationens totala belöningsförmåga. Detta på grund av att om 

belöningsförmågan ökar finns det ett större utrymme för ökad belöning till fler 

intressenter, vilket medför att om man ökar belöningen till en intressent måste inte detta 

innebära en sänkning av belöningen till en annan. Ofta antas det att en ökning av 

vinsten i ett företag är vägen till att öka företagets belöningsförmåga.
48

 

 

3.2 Aktieägarperspektiv och aktieägarvärde 

Aktieägarperspektivet ser organisationen i första hand som instrument av dess ägare och 

anser att det primära målet för vinstdrivande organisationer är att maximera 

aktieägarvärdet. För den delen ignorerar de inte andra externa intressenter så som 

samhället men de anser att genom att maximera aktieägarvärdet maximeras även nyttan 

för samhället i stort. Organisationens framgång kan mätas genom aktiepris, utdelning 

och ekonomisk vinst.
49

 Ivestopedia.com definierar aktieägarvärde enligt följande: 

 

“The value delivered to shareholders because of management's ability to 

grow earnings, dividends and share price. In other words, shareholder 

value is the sum of all strategic decisions that affect the firm's ability to 

efficiently increase the amount of free cash flow over time.”
50

 

 

De två viktigaste faktorerna som påverkar aktieägarvärdet är att göra kloka 

investeringar och generera en god avkastning för investerat kapital. Genom dessa 

faktorer kan företaget öka aktieägarvärdet. Negativ påverkan sker genom dåliga beslut 

och försök att göra vinst på bekostnad av omgivningen.
51
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Genom att mäta och belöna aktiviteter som skapar aktieägarvärde kommer aktieägarnas 

förmögenhet till slut öka enligt aktieägarperspektivbaserad prestationsmättning.
 52

 

 

3.3 Principal- agentteorin 

“The directors of such [joint-stock] companies, however, being the 

managers rather of other people’s money than of their own, it cannot well 

be expected, that they should watch over it with the same anxious vigilance 

with which the partners in a private copartnery frequently watch over their 

own.”
53

 

Adam Smith (1776) 

 

Redan på 1700-talet funderade Adam Smith kring problematiken att motivera den som 

jobbar för någon annans räkning.
54

 Detta visar att problemet som är en faktor än idag 

har varit i tankarna under en lång tid och inte är något nytt fenomen. 

 

Principal- agentteorin utvecklades ursprungligen för att analysera relationen mellan 

ägare och företagsledare. Vid ett senare skede analyserades relationen mellan två 

aktörer där den ene (principalen) vill få ett arbete utfört och den andre (agenten) är villig 

att utföra arbetet.
55

  Teorin kan liknas med Merchant & Van der Stedes definition av 

målkongruens i styrsystem, vilket betonar vikten av att de anställdas mål går i samma 

riktning som företagets.
56

 

 

3.3.1 Målkonflikter 

Inom teorin görs två antaganden när det kommer till att beslutsfattandet överlåts från 

principalen till agenten. Första antagandet är att alla individer väljer den handling som 

maximerar den egna nyttan och det andra är att individen är rationell och kompetent att 
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se sambandet mellan sitt beteende och hur detta påverkar sin egen förmögenhet. Dessa 

två antaganden leder till att om inte agentens egenintresse sammanfaller med 

principalens, uppkommer problem då principalen inte vet tillräckligt om huruvida 

agenten kommer bete sig optimalt utifrån principalens mål. Intressekonflikten, som 

detta innebär, kan motverkas genom att principalen konstruerar incitament för agenten 

och på så sätt övervaka denna.
57

 

 

3.3.2 Agentkostnader 

I ett aktiebolag förväntar sig aktieägarna att VD förverkligar projekt när den förväntade 

avkastningen överstiger de förväntade kostnaderna. Det finns en risk att en VD låter de 

personliga vinningarna gå över företagets och tänker på den avkastning denna kan få 

personligen i besluten vilka projekt som skall genomföras eller ej. I dessa fall uppstår så 

kallade agentkostnader. Agentkostnader härrör således från den merkostnad som 

uppstår då agenten utför beslutsfattandet gentemot om principalerna själva hade fattat 

besluten.
58

 Enligt Jensen och Meckling (1976) kan agentkostnader inordnas i tre 

kategorier: övervakningskostnader, bindningskostnader och residualförluster.
59

 

Övervakningskostnader uppkommer till följd av att det finns en informationsasymmetri 

i förhållandet mellan principalen och agenten. Agenten har fördel informationsmässigt 

mot principalen och på grund av detta vidtar principalen åtgärder för att försöka 

eliminera detta underläge. Dessa åtgärder kan bland annat ske genom att principalen kan 

utforma formella kontrollsystem och granskar redovisning som begränsar möjligheterna 

för agenten att skapa ett beteende som inte går i linje med principalens vilja.
60

 

Bindningskostnader är de kostnader som uppstår då agenten får ekonomisk ersättning av 

principalen för att säkerställa en viss garanti om att agentens intressen ligger i linje med 

dennes. Bindningskostnader är enligt Jensen och Meckling mer eller mindre 

oundvikliga, då det är nästan omöjligt att få agenten att ta beslut som ur principalens 
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perspektiv är optimala till ingen eller väldigt låg kostnad. Exempel på 

bindningskostnader är bonusprogram där ledningen ger incitament till anställda att 

handla i den riktning om som de önskar.
61

 

Trots de kostnader som uppstår för principalen på grund av övervaknings- och 

bindningskostnader, kommer de sannolikt finnas kvar en skillnad mellan de beslut som 

agenten tar och de beslut som skulle maximera principalens välstånd. Skillnaden mellan 

de optimala beslutens utgång och de faktiska beslutens utgång utgör residualförlusten.
62

 

 

3.3.3 Kontrollmekanismer 

För att minimera ovan beskrivna agentkostnader måste principalen hitta metoder att 

kunna övervaka sina agenter. Genom incitamentprogram kan man enligt agentteorin 

försäkra sig mot de negativa effekterna genom att styra de anställdas beteende. Detta 

sker då personalen har tillräckligt stora incitament så att deras egna intressen går i 

samma rikting och sammanfaller med ägarnas. Ägarna i ett företag vill ha så hög 

avkastning och aktiekurs som möjligt. Vid angörande av anställningskontrakt finns det 

möjlighet att individanpassa incitamenten. Om personalen får t.ex. optioner 

sammanfaller deras egna intressen mer med ägarnas, då personalen får ett större tillskott 

till sin egen förmögenhet ju bättre företaget går. På detta sätt går både ägarnas och 

personalens handlingar mot samma mål. Det är således viktigt att länken mellan 

prestation och kompensation är tydlig. Genom att personalens intressen går mot samma 

mål som ägarnas, minskar kostnaden för principalen, och därigenom minimeras 

principalagentproblematiken.
63
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3.4 Belöningssystem 

3.4.1 Meningen med belöningssystem 

Målet med ett belöningssystem är att implementera (översätta) företagets strategi. Vid 

utformandet av ett sådant system krävs att företaget väljer de mått som är bäst kopplade 

till företagets strategi. Dessa mått kan ses som nuvarande eller framtida kritiska 

framgångsfaktorer; om förbättring av dessa mått har skett har företaget implementerat 

sin strategi. Belöningssystem är en mekanism som visar att organisationen vill 

implementera sin strategi framgångsrikt.
64

 

 

Belöningssystem ger den kraft som behövs för att se till att den anställdes egenintressen 

och organisationens intressen går åt samma håll. Vid användning av belöningssystemen 

uppkommer tre olika kontrollfördelar: information, motivation, personalrelaterad.
65

 

 

Informationen uppkommer då belöningssystemen understryker för de anställda vilka 

åtgärder och vilka områden som är viktiga att prioritera över andra. Genom att belöna 

de områden ledningen anser viktigast får de också mest uppmärksamhet från de 

anställda.
66

 

 

En del anställda behöver incitament och belöningar för att få den motivation som 

efterfrågas för att utföra arbetet så väl som ledningen önskar. Genom att locka med 

belöningar om arbetet utförs på en tillfredställande nivå säkerställer ledningen sig om att 

de anställda lägger större möda och energi i sitt arbete för att visa resultat.
67

 

 

Belöningssystem används även ofta som ett verktyg att locka till sig och behålla en viss 

sorts anställda. Om den anställda får en större del av lönen i rörlig form t.ex. provision, 
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lockar detta mer entreprenöriella och riskbenägna individer som tror på sin egen 

förmåga att skapa resultat än om lönen hade bestått helt av fast del.
 68

 

 

3.4.2 Kortsiktiga belöningar 

Kortsiktiga belöningar består av monetära bonusar baserade på prestationer över 

perioder om ett år eller kortare. Den vanligaste bedömningsgrunden vad gäller 

kortsiktiga belöningen är finansiella, som t.ex. försäljning, nettovinst och omsättning. 

Studier visar att kortsiktiga belöningar riktar sig större del till chefer än anställda, samt 

relativt till sina grundlöner får chefer en högre bonus än de anställda. Kortsiktiga 

belöningar har fördelen att belöningen utbetalas inom en relativt kort tidsaspekt efter det 

att prestationen utförts, vilket på ett effektivt sätt kopplar belöning till prestation för 

mottagaren av den kortsiktiga belöningen.
69

 

 

3.4.3 Långsiktiga belöningar 

Långsiktiga belöningar är baserade på prestationer utfördra under perioder över ett år. 

Huvudsyftet är att belöna anställda för deras roll i maximeringen av företagets 

långsiktiga värde. Utöver att motivera de anställda till långsiktighet i sitt agerande, 

syftar även långsiktiga belöningar att locka till sig och hålla kvar viktiga anställda inom 

företaget, detta genom att skapa delägande. Långsiktiga belöningar riktar sig oftast till 

de anställda högst upp i företaget, då dessa mer motiveras av och kan påverka det 

långsiktiga värdet i företaget än de anställda i stort. Långsiktiga belöningar kan 

utbetalas i form av t.ex. aktier och optioner.
70

  

 

3.4.3.1 Aktier 

Aktiespararna anser att ägande av aktier i det egna bolaget utgör ett bra incitament för 

att etablera långsiktigt engagemang hos personal och ledning. Tack vare att de anställda 

får ta del av värdetillväxten ökar viljan att arbeta för bolaget, samt att det ger de 
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anställda och aktieägarna ett gemensamt intresse.
71

 Detta tankesätt sammanfaller med 

pilotskolan. Enligt den så kallade pilotskolan bör företagsledningen äga aktier i det 

företag som de är verksamma i. Genom detta tar de del av både de möjligheter och de 

risker som aktieägandet medför. Enligt pilotskolan borde detta förhållande öka 

ledningens motivation att skapa maximalt värde för företaget och i sin tur sin egen del.
72

 

 

Pilotskolan som begrepp introducerades under 70-talet, där en av de främsta 

företrädarna är Warren Buffet, och bygger på resonemanger att företagsledare som 

investerat egna pengar i företaget blir mer långsiktiga i sitt tänkande och agerande. 

Företrädare hävdar att om ledningen istället enbart får bonusar för verksamhetsåret är 

det inte säkert att ledningen agerar med den långsiktighet som eftersträvas. På senaste 

tiden har en annorlunda tolkning gjorts av pilotskolan, då vissa anser att den i första 

hand motiverar ledningen att arbeta för att skapa så hög avkastning som möjligt på 

aktierna. Detta agerande gynnar dem då de har innehav av aktier i företaget. Den 

ursprungliga tolkningen manade till försiktighet medan den nyare tolkningen mer 

skapar ett intresse för större risker och sträva efter snabb avkastning.
73

 

 

3.4.3.2 Optioner 

Att införa ett optionsprogram är inte alltid utan ekonomiska risker. Beroende på valet av 

optionstyp tvingas arbetsgivarbolaget acceptera en utspädning av företagets aktie 

(teckningsoptioner) alternativt en negativ resultatpåverkan (köpoptioner och syntetiska 

optioner). En utspädning av företagets aktie påverkar aktieägarna direkt, såväl 

ekonomiskt som vad gäller röstetal på bolagsstämman. En negativ resultatpåverkan 

påverkar bolaget direkt och följaktligen aktieägarna indirekt.
74

 Nedan beskrivs de mesta 

använda optionstyperna i de företag vi har undersökt. 
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Köpoption 

En köpoption ger rätten att vid en bestämd tidpunkt och till ett bestämt pris köpa 

befintliga aktier i ett aktiebolag.
75

 

 

Teckningsoption 

En teckningsoption ger rätten att under en angiven tidsperiod och till ett bestämt pris 

teckna nyemitterade aktier i det bolag som gett ut optionen.
76

 

 

Syntetisk option 

Denna form av option ger inte rätten till en aktie utan mottagaren erhåller istället en 

kontant betalning vid en förutbestämd tidpunkt. Summan för utbetalningen grundar sig 

på hur mycket marknadsvärdet på den underliggande aktien överstiger det fastställda 

lösenpriset.
77

 

 

Personaloption 

En personaloption erhålls genom anställning eller uppdrag och är konstruerad som en 

köpoption. Personaloptionen ger rätten att i framtiden köpa aktier till i förväg bestämt 

pris. Optionssorten utmärks av att den har ett inskränkande villkor som knyter den 

anställde till just sin anställning, det vill säga att den anställde måste vara kvarvarande 

som anställd under en viss tid för att kunna erhålla optionen.
78
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3.5 Finansiella prestationsmått 

Som nämnt tidigare är en organisations viktigaste mål att maximera aktieägarvärdet. På 

så sätt kan sägas att ett optimalt prestationsmätningssystem ska belöna individers 

beteenden som skapar värde för företaget. Dock betyder inte optimering av kortsiktig 

lönsamhet nödvändigtvis bästa möjliga avkastning för aktieägarna eftersom 

aktieägarvärdet representerar nettonuvärdet av de förväntade framtida kassaflödena
79

. 

Syftet med ett prestationsmätningssystem är alltså att signalera vilka faktorer som är 

viktiga, och bidra till att styra organisationen i önskad riktning.
80

 

Vi kommer att ta upp två olika finansiella prestationsmått – marknadsbaserade 

prestationsmått och redovisningsmått – och gå igenom vilka för- och nackdelar dessa 

mått för med sig. Marknads- och redovisningsbaserade mått har vi valt därför att största 

delen av organisationer använder dessa mått för att mäta hur bra högsta ledningen i 

företaget har presterat.
 81

 

 

3.5.1 Marknadsbaserade prestationsmått 

Ett sätt att mäta värdeförändringar är att använda marknadsbaserade prestationsmått 

vilka grundar sig i företagets marknadsvärde eller aktieägaravkastningen ifall 

utdelningen tas med. Om prestationsmätningssystemet är kopplat till dessa parametrar 

borde prestationsmåttet gå upp när värde har skapats för företaget och tvärtom.
82

 Med 

hjälp av marknadsbaserade mått kan det mätas direkt hur mycket värde som har skapats 

eller destruerats och det är därför som t.ex. Bacidore (1997) skrev i sin artikel ”The 

Search for the Best Financial Performance Measure” att alla finansiella prestationsmått 

som används för att mäta högsta ledningens prestation ska ha en hög korrelation med 

förändringar i aktieägarvärdet.
83
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Det finns många fördelar med marknadsbaserade prestationsmått. För börsnoterade 

företag är marknadsvärdet tillgänglig och uppdaterad hela tiden. Förutom det så är dessa 

mått precisa och exakta. Måtten är också objektiva och inte manipulerade av högsta 

ledningen vars prestation mäts med hjälp av dessa mått. Marknadsbaserade mått är lätta 

att förstå och kostnadseffektiva eftersom ingen mätningskostnad krävs från företaget.
84

 

 

Det finns således många fördelar med marknadsbaserade mått men det finns nackdelar 

också. Dessa mått ger en bra indikation om företagsledningens prestation men även för 

högsta ledningen kan dessa mått vara okontrollerbara. Aktiemarknadens värderingar 

påverkas av många faktorer som ledningen inte kan kontrollera. Sådana faktorer är till 

exempel makroekonomiska aktiviteter, räntor, valutakurser och konkurrenternas 

handlingar. Detta kan leda till att dessa mått upplevs som mindre informativa och inte 

ger en bra indikation om ledningens prestation. Detta problem kan lösas med hjälp av 

relativvärdering; man jämför företaget med konkurrenter. Ledningen kan exempelvis 

vara ansvarig för att generera större vinst än konkurrenterna.
85

 

 

Ett annat problem med dessa mått är att de inte alltid reflekterar genomförd prestation 

utan istället kan vara påverkade av framtida förväntningar. Marknaden är inte alltid väl 

informerad om företagets plan och framtida kassaflöden vilket leder till att marknaden 

inte kan reflektera information som inte är tillgänglig. På liknande sätt kan marknaden 

också överreagera för en viss information.
86

 

 

3.5.2 Redovisningsbaserade resultatmått 

Traditionellt har många organisationer baserat prestationsmätnings- och 

belöningssystemet på traditionella redovisningsbaserade resultatmått, även kallad 

sammanfattande finansiella mått. Det är framför allt företagsledningens prestationer 

som har värderats med hjälp av dessa mått. Redovisningsbaserade mått har några 
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signifikanta fördelar och de tillfredsställer många mätningskriterier som 

organisationerna efterfrågar.
87

 

 

Redovisningsbaserade mått är förhållandevis precisa och objektiva om man mäter dessa 

i kortare perioder. Att mått är precisa, objektiva och mätts i korta mellanrum är alla 

viktiga kriterier om man tänker på individers motivation. Kortsiktigt prestationstryck 

hjälper till att få ledningen att anstränga sig och göra det som behövs. 

Redovisningsbaserade mått är tämligen lätta att förstå och det finns en förväntan att 

ledningen vet vad olika mått betyder och hur de kan påverka dessa mått. En relativ bra 

kongruens med en organisations mål är också en fördel som dessa mått har och många 

studier har visat en positiv korrelation mellan företagets vinst och aktiepris. 

Traditionella resultatmått kan i betydande del kontrolleras av chefer och dessa mått 

innehåller inte sådana okontrollerbara faktorer som aktiepriset. Ytterligare en fördel är 

att redovisningsbaserade mått är billiga eftersom företaget redan mäter och rapporterar 

finansiella resultat till olika användare som t.ex. aktieägare och långivare.
88

 

 

En fördel med belöningssystem som är kopplade till resultatet är att det finns en 

korrelation mellan de belöningar som betalas ut och företagets resultat. När det går 

sämre för företaget minskar belöningarna och företaget sparar då in pengar, medan det i 

det motsatta betalas ut mer när företaget går bra. Denna korrelation kan vara fördelaktig 

då företaget har mer pengar när det går bra än om det går dåligt och på så sätt fördelas 

kostnaderna till när de passar bäst ekonomiskt.
89

 

 

Men redovisningsbaserade mått är inte perfekta och kan således orsaka betydande 

problem. Även om många forskare har bevisat en positiv korrelation mellan företagets 

årliga vinster och aktiepris så är denna svag vilket leder till att dessa mått inte är 

perfekta indikatorer vad gäller företagets värde och värdeförändringar. På grund av att 

det finns många resultatmått kan detta leda till att ledningen fokuserar på de mått som är 

lätta att mäta och inte på de mått som är viktigast. Ytterligare en nackdel är att måtten är 
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känsliga för vilken mätmetod som används samt att måtten är baserade på historiska 

värden och ändras inte i samma takt som verksamheten förändras.
90

 

 

Det som oftast nämns som mest problematisk med redovisningsbaserade mått är att de 

kan skapa oönskat beteende hos företagsledningen. Kortsiktighet, myopia, är det 

vanligaste negativa beteende som dessa mått orsakar. Vid utvärdering av ledningens 

prestationer med redovisningsmått så tenderar ledningen att tänka kortsiktigt och 

försöker maximera kortsiktig vinst för att själv få ut så stor bonus som möjligt.
91

 Detta 

beteende kan undvikas genom att mäta prestationen med hjälp av aktieägarvärdet istället 

för redovisningsmått. I så fall måste det säkerställas att ledningen förstår hur 

aktiemarknaden reagerar för olika information. Aktiemarknaden tänker långsiktigt och 

belönar långsiktigt initiativ som till exempel investeringar, och det är förväntat 

kassaflöde som är avgörande.
92

 Ett annat sätt att hålla sig borta från kortsiktighet är att 

minska pressen för kortsiktig vinstgenerering eller att förlänga 

prestationsmätningsperioden. Ju längre mätningsperiod desto mer kongruenta blir 

redovisningsbaserade prestationsmått med förändringar i aktieägarvärdet. Att minska 

pressen för kortsiktig vinstgenerering ger ledningen möjlighet att göra långsiktiga 

investeringar och minskar således deras behov av kortsiktiga åtgärder som resulterar till 

långsiktiga kostnader.
93

 

 

3.6 Mått för att mäta värdeskapande 

Vi har valt fyra mått som presenterar långsiktigt värdeskapande och som är viktiga ur 

aktieägarnas synvinkel. Två av dessa mått är lönsamhetsmått; räntabilitet på eget kapital 

(ROE) och räntabilitet på sysselsatt kapital (ROCE). Lönsamheten kan sägas mäta ett 

företags effektivitet och därför tilldrar sig lönsamhetsmått ett mycket stort intresse. 

Lönsamhetsmått har resultat i täljaren och nämnaren kan t.ex. vara en resurs som 
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används för att generera detta resultat.
94

 I vårt fall är nämnaren aktieägarnas investerade 

kapital i ROE. Lönsamhetsmått som har ett kapitalmått i nämnaren kallas 

räntabilitetsmått eller avkastningsmått eftersom de mäter förräntning av kapital på ett 

eller annat sätt.
95

 

 

3.6.1 Aktiepris och utdelning – Total shareholder return (TSR) 

När en investerare köper aktier förväntar han eller hon generellt två typer av 

kassaflöden; utdelning under den perioden denne behåller aktierna och förväntat pris i 

slutet av ägandeperioden.
96

 På aktiemarknaden mäts årsresultatet för en aktieägare av en 

aktieplacering som summan av erhållen utdelning och förändringen av aktiernas 

marknadsvärde under året. Avkastningen mäts genom att detta årsresultat sätts i relation 

till marknadsvärdet vid årets början.
97

 Formeln vissas nedan. 

 

BeginBeginEnd /PriceDividends)PricePrice(TSR 
 

 

3.6.2 Räntabilitet på eget kapital – ROE 

Räntabilitet (avkastning) på eget kapital (ROE) är ett vanligt ägarrelaterad mått som 

visar ägarnas förräntning av sitt insatta kapital.
98

 Sett ur aktieägarnas synvinkel är 

räntabilitet på eget kapital det viktigaste lönsamhetsmåttet eftersom det visar 

förräntningen på det riskkapital de satsat dvs. hur effektivt ett företag använder sina 

tillgångar för att skapa vinster.
99

 Det är detta kapital som aktieägarna har haft bundet i 

företaget under ett år och önskar få avkastning på.
100

 Eftersom det innebär en risk att 

satsa pengar i ett företag bör avkastningen inte bara vara högre än bankräntan utan även 
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täcka in en riskpremie. ROE har också en stor betydelse för företagets 

självfinansieringsförmåga.
101

 Nedan visas Reuters beräkning av ROE. 

 

equity rsShareholde

leattributabNet 
(ROE) kapitaleget  pået Räntabilit 

 

 

3.6.3 Räntabilitet på sysselsatt kapital – ROCE 

Räntabilitet (avkastning) på sysselsatt kapital (ROCE) betyder avkastning på eget och 

lånat kapital som företaget måste ‖förränta‖ genom att generera vinster som kan 

användas till att ge aktieutdelning eller betala ränta.
102

 Med sysselsatt kapital menas allt 

kapital minus räntefria skulder.
103

 ROCE indikerar alltså prestationsförmågan och 

lönsamheten på kapitalsatsningarna i ett företag – hur bra ett företag använder sitt 

kapital för att generera intäkt. ROCE bör alltid vara större än låneräntan ifrån företaget, 

annars kommer ökning på låneskulden minska aktieägarnas avkastning.
104
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3.6.4 Omsättningstillväxt – Growth in sales 

Med omsättning avses försäljningsintäkter från den huvudsakliga affärsidén 

(nettoomsättning). Tillväxt i omsättningen visas genom att man jämför årets omsättning 

med föregående år.
105

 Omsättningstillväxt visar på hur ett företag eller en affärsenhet 

har expanderat och växt när det gäller försäljning. När det gäller marknadens 

bedömning av börsaktier är tillväxt viktigt. För börsbolagen handlar det därför om att 

övertyga marknaden om att man kan växa och generera framtida vinster. Stabil 

omsättningstillväxt likasom ökning i intäkter är livsviktiga faktorer för publika företag 
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för att hålla sig attraktiv för investerare. Omsättning används som en indikator för 

inkomst kvalitén.
106

 

 

3.7 Sammanfattande bild 

Nedan presenteras en sammanfattande bild över referensramen och hur de olika delerna 

hänger ihop. 

 

 

Först gick vi igenom teorier som tar upp vilka 

intressenter företag har samt vilka konflikter 

som kan uppstå mellan de olika 

intressenterna. Fokus ligger på relationen 

mellan ägare och företagsledare. 

 

För att få företagsledningens intressen att 

sammanfalla med aktieägarnas (ägarnas) 

används belöningssystem. Ledningens 

prestationer kan mätas både kort- och 

långsiktigt. 

 

Ledningens prestationer mäts oftast med 

hjälp av finansiella prestationsmått. Vi har 

valt fyra mått som är viktiga ur aktieägarnas 

synvinkel och presenterar långsiktigt 

värdeskapande. 

Figur 3 Sammanfattande bild av teorin Källa: Egen illustration  
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4 Empiri 

Vår empiriska studie syftar till att ge en bild över utformningen av bonusprogrammen 

för chefer vid börsnoterade företag samt om dessa är värdeskapande eller inte. 

Inledningsvis under varje företag ges en beskrivning av utformningen av 

bonusprogrammen. Diagrammen som följer under denna beskrivning visar utvecklingen 

av de mått (ROE, ROCE, Growth in Sales och TSR) som vi valt att använda oss av för 

att se utveckling av värdeskapande för aktieägarna mellan 2003 och 2008. 

Datamaterialet som använts som underlag för uträkningarna av måtten presenteras mer 

i detalj i bilaga 2. Kapitlet avslutas med en sammanfattning. 

 

ABB 

ABB använder sig av ett ersättningsprogram som innehåller ett kortsiktigt och ett 

långsiktigt bonusprogram. De kortsiktiga bonusprogrammen utgörs av årliga bonusar. 

För att koppla prestationskraven till ABB:s utveckling, skall minst 50 procent av dessa 

bonusar baseras på utfallet av ABB:s affärsverksamhet under föregående räkenskapsår. 

VD kan erhålla högst 150 procent av grundlönen i bonus. För att koppla VD:s 

prestationer och intressen till koncernens affärsmål och ekonomiska resultat på längre 

sikt, erbjuds denne att delta i ett långsiktigt program, Long-term Incentive Plan (LTIP). 

LTIP innebär årliga, villkorade tilldelningar av ABB-aktier. Det faktiska antalet aktier 

som erhålles utan kostnad vid ett framtida datum beror på kursutvecklingen för ABB 

Ltd -aktien under en definierad period jämförd med kursutvecklingen för en utvald 

jämförelsegrupp bestående av offentligt listade multinationella bolag, VD:s 

anställningstid under utvärderingsperioden. Det faktiska antalet erhållna aktier efter 

utvärderingsperiodens slut kan inte överstiga 100 procent av den villkorade 

tilldelningen. För att aktier skall kunna intjänas måste ABB:s utfall under 

utvärderingsperioden vara positivt och lika med eller bättre än utfallet för hälften av den 

definierade jämförelsegruppen.
107

 Sedan 2005 har ABB använt sig av aktieägarprogram, 

tidigare använde de sig av ett optionsprogram. 
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Diagram 1 ABB 

 

Alfa Laval 

Alfa Lavals ersättningsprogram innehåller en individuell årlig rörlig ersättning som 

även kan kompletteras av ett långsiktigt incitamentprogram. Detta för att bolaget ska 

kunna attrahera och behålla en kompetent företagsledning. Den individuella årliga 

rörliga ersättningen kan maximalt utgöra 60 procent av den fasta ersättningen. Utfallet 

beror på graden av uppfyllelse av framförallt uppsatta finansiella mål och i begränsad 

omfattning även kvalitativa mål.
108

 

 

Styrelsen införde under 2008 ett långsiktigt incitamentprogram, innan dess har företaget 

inte haft ett långsiktigt bonusprogram. Det långsiktiga incitamentprogrammet är ett 

kontantbaserat program vilket styrs av bolagets vinst per aktie och löper över tre år. 

Programmet kan varje år generera maximalt 16,67 procent av VD:s individuella årliga 

rörliga ersättning, förutsatt att det av styrelsen fastställda årliga målet för bolagets vinst 

per aktie överträffats. Utbetalning i programmet sker efter år tre och endast under 

förutsättning att VD fortfarande är anställda vid utbetalningstidpunkten.
109
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Diagram 2 Alfa Laval 

 

Assa Abloy 

Assa Abloy använder bara ett kortsiktigt incitamentprogram för att kunna attrahera och 

behålla kompetenta ledande befattningshavare. VD kan erhålla rörlig ersättning, vilken 

skall vara baserad på utfallet i förhållande till resultatmål, och i vissa fall andra 

nyckeltal, inom det individuella ansvarsområdet. Den rörliga ersättningen för VD skall 

vara maximerad till 75 procent av grundlönen.
110

 Innan 2006 baserades den rörliga 

lönen för VD dels på förbättring av vinst per aktie jämfört med föregående år (75 

procent), dels på organisk tillväxt (25 procent).
111
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Diagram 3 Assa Abloy 

 

AstraZeneca 

För att motivera de anställda och sammanfläta medarbetarnas intressen med 

aktieägarnas bestod, VD:s rörliga ersättning under 2008 av en kortsiktig bonus och ett 

långsiktigt incitamentprogram. VD är berättigad att ta del av en rad olika komponenter 

av rörlig ersättning.
112

 

 

Med kortsiktig bonus menas en engångsbetalning relaterad till uppnådda prestationsmål 

för koncernen, funktionerna och medarbetarna, vilka mäts över ett år enligt specifika 

program. Koncernens resultatmål härleds från den årliga budgeten, med hänsyn tagen 

även till omvärldens förväntningar på bolagets utveckling. Den årliga bonusen baseras 

på prestationsrelaterade kriterier som är kopplade till följande mål: 50 procent beror på 

vinsten per aktie; 25 procent beror på de mått och initiativ som är relevant för 

individens funktionella ansvar (eller, i fallet med koncernchefen, genomsnittet av dessa 

individuella prestationer) samt 25 procent beror på en viktning av kvalitativa och 

kvantitativa mål som mått på den övergripande verksamhetsutvecklingen. En viss andel 

av en eventuell korttidsbonus ska skjutas upp och investeras i aktier i bolaget. Dessa ska 

förvärvas på den öppna marknaden till rådande marknadspris och deponeras i VD:s 

namn av bolaget under tre år räknat från förvärvsdatumet.
113
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VD kan även beviljas aktieoptioner enligt AstraZenecas optionsprogram, samt 

tilldelningar enligt AstraZenecas prestationsrelaterade aktieprogram (PSP) . PSP 

godkändes av aktieägarna vid årsstämman 2005 och för alla tilldelningar som gjorts 

hittills, är prestationsmålet bolagets totala aktieavkastning under en treårsperiod jämfört 

med den totala aktieavkastningen för en utvald grupp med jämförbara 

läkemedelsföretag under samma period. Under ett räkenskapsår får det maximala 

marknadsvärdet av de aktier som kan tilldelas en individuell anställd uppgå till 500 

procent av den anställdes grundlön.
114

 

 

AstraZenecas har även ett annat aktieoptionsprogram som godkändes av aktieägarna vid 

årsstämman 2000. För att tilldelningarna ska falla ut måste koncernens vinst per aktie 

öka minst i linje med detaljhandelsprisindex i Storbritannien plus 5 % per år i 

genomsnitt under en treårsperiod, där utgångsvärdet är vinsten per aktie för 

räkenskapsåret före året för beviljandet.
115

 

 

 
Diagram 4 AstraZeneca 
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Atlas Copco 

För att attrahera och behålla de bästa medarbetarna erbjuder Atlas Copco en ersättning 

till VD, som består av rörlig lön samt möjliga långsiktiga incitament i form av 

personaloptioner. Den rörliga lönen kan uppgå till högst 70 procent av grundlönen, 

uppdelat på högst 50 procent baserat på Gruppens EVA (Economic Value Added) och 

högst 20 procent för olika projekt. Enligt avtal har VD möjlighet att välja mellan att 

erhålla den rörliga ersättningen i form av kontantutbetalning eller pensionsförsäkring.
116

 

 

Atlas Copco har haft personaloptionsprogram mellan åren 2000-2003. Det fattades inga 

beslut om personaloptionsprogram 2004 och 2005. På årsstämmorna 2006-2008 beslöts 

att införa resultatbaserade personaloptionsprogram för respektive år. Antalet optioner 

var beroende av värdetillväxten i Gruppen, uttryckt som EVA (Economic Value 

Added), under respektive år som programmen tilldelades.
117

 

 

 
Diagram 5 Atlas Copco 

 

Boliden 

Boliden använder ett bonusprogram som innehåller en årlig bonus. För att mäta 

prestation använder företaget olika redovisningsbaserade mått. För verkställande 

direktören är den rörliga ersättningen maximerad till 50 procent av grundlönen och 
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baserades för 2008 på koncernens resultat avseende avkastning på eget kapital och 

kostnadsutveckling. Under 1997 infördes en personaloptionsplan i Boliden Limited 

(Stock Option Plan of Boliden Limited). Sedan 2001 har inga personaloptioner 

utfärdats.
118

 

 

 

Diagram 6 Boliden 

 

Electrolux 

Electrolux ersättningsstrategi grundar sig på principer som både överensstämmer med 

aktieägarnas intressen och engagerar en talangfull och internationell grupp av ledande 

befattningshavare. Koncernens bonusprogram består av rörlig lön, baserat på årliga mål, 

samt långsiktiga aktierelaterade program. Den rörliga lönen ska utgöra en betydande del 

av den totala ersättningen för VD och maximal utbetalning är 110 procent av den årliga 

grundlönen. Rörlig lön kan erbjudas både med kortsiktiga prestationsmål för upp till ett 

år och med långsiktiga prestationsmål för tre år eller längre. Ersättningen ska i huvudsak 

baseras på finansiella mål men kan även mätas mot icke-finansiella mål. De finansiella 

målen ska bestå av värdeskapande på koncernnivå, såväl som andra finansiella mått. De 

icke-finansiella ska vara specifika, tydliga, mätbara och tidsbundna och ska beslutas av 

styrelsen årligen.
119
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Electrolux har flera långsiktiga incitamentprogram kopplade till företagets aktiekurs. 

Programmen är utformade så att chefernas incitament överensstämmer med 

aktieägarnas intressen. Programmen baseras på av styrelsen fastställda mål för 

koncernens värdeskapande och innebär att tilldelning av aktier sker om målen efter en 

treårsperiod uppnåtts eller överskridits. I 2008 års program är tilldelningen kopplad till 

den genomsnittliga årliga ökningen av vinsten per aktie. Tilldelningen av aktier sker 

efter treårsperioden utan kostnad för deltagarna och måste behållas i två år. Tidigare, 

mellan 2001-2003, hade Electrolux ett optionsprogram.
120

 

 

 

Diagram 7 Electrolux 

 

Eniro 

Syftet med Eniros belöningsstrategi är att stödja utvecklingen av kvalitets-, 

produktivitets- och resultattänkande. Den ska vara ett verktyg för att kunna rekrytera, 

behålla och utveckla kunniga, kreativa och ansvarstagande medarbetare. Eniros 

ersättningsprogram består av rörlig lön, baserad på prestationsmål, och långsiktiga 

incitamentprogram. Den rörliga ersättningen baseras på ett så kallat styrkort, där 

intäkter och EBITDA bestämmer utfall till 70 procent, samt utvecklingen av 

marknadskapital, humankapital och strategiska initiativ (som utgör individuella mål) till 

30 procent. För VD utgör den rörliga lönen maximalt 35–70 procent av den fasta lönen. 

Av den rörliga lönen utbetalas maximalt 15–50 procentenheter i kontant ersättning. Den 
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resterande rörliga lönen (maximalt 20 procentenheter) omvandlas till syntetiska aktier 

med en löptid på två år, enligt det aktiekursrelaterade incitamentprogram som föreslogs 

och godkändes av årsstämman i april 2006.
121

 

 

Anställda i Enirokoncernen erbjöds 2005 att delta i ett aktiesparprogram, som innebär 

att de under 2005-2008 kan spara upp till 7,5 procent av bruttolönen för att köpa aktier i 

Eniro över Stockholmsbörsen. Förutsatt att sparaktier innehas under tre år från 

respektive förvärvstillfälle, och att den anställde kvarstår i anställning i Enirokoncernen 

under sparperioden, berättigar därefter varje sparaktie till erhållande av 0,5 aktier i 

Eniro (matchningsaktie). Ledande befattningshavare ska därutöver kunna erhålla 2–8 

prestationsbaserade matchningsaktier för varje sparaktie beroende på befattning och 

utvecklingen av koncernens resultat under en tre års period.
122

 

 

 

Diagram 8 Eniro 

 

Ericsson 

Ericsson använder sig av ett rörligt ersättningsprogram som belönar prestation och ser 

till att medarbetarnas intressen sammanfaller med aktieägarnas. Syftet är i första hand 

att se till att medarbetarna är inriktade på tydliga och relevanta mål, men även att 

möjliggöra flexibla lönekostnader och understryka sambandet mellan prestation och lön. 
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Ersättningsprogrammet består av kortsiktig och långsiktig rörlig ersättning. Målnivån 

för den årliga rörliga lönedelen för VD i Sverige är för närvarande 30–40 procent av den 

fasta lönen. Den långsiktiga lönedelen är konstruerad för att uppnå en målnivå omkring 

30 procent av den fasta lönen. I båda fallen är utfallet relaterat till uppfyllelse av 

specifika verksamhetsmål.
123

 

 

Den årliga rörliga lönen är kontantbaserad och relaterad till direkta verksamhetsmål 

med utgångspunkt från den årliga affärsplanen. Målen varierar med hänsyn till 

befattning men kan inkludera finansiella mål, antingen på koncernnivå eller på 

enhetsnivå, operativa mål samt mål för medarbetarmotivation och kundnöjdhet.
124

 

 

Den första Aktiesparplanen infördes 2002. Under planen kan verkställande direktören 

spara upp till 9 procent av fast bruttolön för köp av B-aktier till marknadspris under 

sparperioden om tolv månader. Om de inköpta sparaktierna behålls av VD under tre år 

efter investeringen, och anställningen inom Ericssonkoncernen fortsätter under den 

tiden, kommer VD att tilldelas ett motsvarande antal B-aktier vederlagsfritt.
125

 

 

Resultataktieplanen infördes 2004, vilken är utformad för att fokusera högre chefer på 

lönsamhet. Under programmet har högre chefer, inklusive koncernledningen, valts ut 

för att tilldelas upp till fyra eller sex extra aktier (resultatmatchningsaktier), utöver den 

ordinarie matchningsaktien för varje sparaktie inköpt under Aktiesparplanen under en 

tolvmånadersperiod. Från och med 2006 års plan får verkställande direktören investera 

upp till 9 procent av den fasta lönen i aktier och kan tilldelas upp till åtta 

resultatmatchningsaktier utöver den ordinarie matchningsaktien. Resultatmatchningen 

är beroende av uppfyllandet av ett resultatmål, baserat på genomsnittlig årlig ökning av 

vinst per aktie.
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Diagram 9 Ericsson 

 

Hennes & Mauritz 

För att kunna rekrytera och behålla ledande befattningshavare strävar Hennes & Mauritz 

efter att erbjuda marknadsmässig kompensation. VD omfattas av ett bonussystem där 

bonusens storlek grundar sig på 0,1 procent av den av årsstämman beslutade ökningen 

av utdelningen samt måluppfyllelsen inom respektive ansvarsområde. Den maximala 

bonusen VD kan få är 0,3 procent av utdelningsökningen, dock maximalt 900 000 SEK 

efter skatt. De utbetalade bonusbeloppen ska i sin helhet investeras i aktier i bolaget, 

vilka ska behållas i minst fem år.
127

 

 

 

                                                 
127

 Hennes & Mauritz, Bolagsstyrning, www.hm.com , 2009-03-24 

-60 %

-40 %

-20 %

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

120 %

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Ericsson

ROE

ROCE

Growth in Sales

TSR



 

45 

 

 

Diagram 10 Hennes & Mauritz 

 

Lundin Petroleum 

Ersättning till ledande befattningshavare inom Lundin Petroleum består av rörlig lön 

och långsiktigt incitamentprogram (LTI). Koncernen har en ersättningspolicy som 

säkerställer att det finns en samordning med aktieägarnas intressen. Belöningsgrunderna 

avser insats i att uppnå bolagets strategiska mål om tillväxt, samt öka aktieägarvärde via 

värdeökning av aktien genom ökning av reserver, produktion, kassaflöde och vinst. 

Enligt riktlinjerna ska utbetalningarna ligga mellan en till tio månadslöner. Det finns 

ingen policy för en garanterad årlig bonus. Bolaget har ett incitamentprogram där 

teckningsoptioner ges ut till VD och ger denne möjligheten att köpa aktier i bolaget. 

Teckningsoptionerna är giltiga i tre år men kan inte utnyttjas under det första året av 

dess löptid.
128

 

 

Under årsmötet 2007 godkände Lundin Petroleums aktieägare införandet av en Long-

Term Incentive Plan (LTI) bestående av en aktieoptionsplan och en 

prestationsaktieplan. VD hade valet att välja mellan aktieoptionsplanen och 

prestationsaktieplanen eller en 50/50 fördelning mellan de båda. Aktieoptionsplanen 

inkluderar en villkorlig utgivning av optioner med en intjänandetid om 18 månader 

bundna till att prestationsvillkor vilket mäter Total Shareholder Return (TSR) gentemot 

en grupp av jämförbara bolag. Teckningsoptionerna gavs ut till genomsnittspriset för en 
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aktie i Lundin Petroleum för de tio nästkommande handelsdagarna efter årsstämman 

plus en premie om 10 %. VD kommer att erhålla mellan 0 och 100 procent av 

optionerna beroende på bolagets prestation beräknat genom användandet av en relativ 

TSR.
129

 

 

Prestationsaktieplanen inkluderar en villkorlig belöning av Lundin Petroleum aktier 

med en intjänandeperiod om tre år och är bunden till att ett prestationsvillkor relativt till 

TSR uppnås. Antalet aktier belönade under prestationsaktieplanen är baserat på 

optionernas värde under aktieoptionsplanen. VD erhåller mellan 50 och 100 procent på 

aktiernas värde beroende på bolagens prestation beräknat utifrån ett relativt TSR.
130

 

 

Ett nytt program (Långsiktig rörlig lön) godkändes vid årsstämman 2008. Det nya 

programmet är kopplat till bolagets aktiekurs och kommer att betalas över en period om 

tre år från tilldelning.
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Diagram 11 Lundin Petroleum 
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Nokia 

Nokia använder sig av ersättningsprogram för att kunna attrahera och motivera 

kompetent personal och se till att medarbetarnas intressen sammanfaller med 

aktieägarnas, men även för att möjliggöra flexibla lönekostnader och understryka 

sambandet mellan prestation och lön.  Ersättningen till verkställande direktören i Nokia 

består av möjlighet till rörlig lön samt aktierelaterad ersättning. Den rörliga ersättningen 

består av tre delar och kan maximalt uppgå till 300 procent av den fasta lönen. Den 

största delen av den rörliga ersättningen i förhållande till fast lön (225 procent) är 

beroende av finansiella mått så som nettoförsäljning, rörelseresultat och operativt 

kassaflöde. Totalavkastning för aktieägarna i förhållande till konkurrenter, samt viktiga 

strategiska mål uppgår var för sig till 37,5 procent av den fasta lönen. Den 

aktierelaterade ersättningen består av tre olika optionssorter; Köpoptioner med en löptid 

på fem år vilka inte är överlåtelsebara och med ett förutbestämt pris. Målrelaterade 

optioner vilka bedöms under en mätningsperiod om tre år och vars kriterier för 

erhållning består av Nokias årliga genomsnittliga ökning av nettoförsäljningen samt 

vinst per aktie under mätningsperioden. Begränsade optioner vars nytta ligger i att 

rekrytera, hålla kvar, belöna och motivera viktiga anställda. Dessa begränsade optioner 

erhålls endast av ledningen och andra anställda på kritiska positioner.
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Diagram 12 Nokia 
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Sandvik 

Sandvik använder sig av ersättningsprogram för att kunna attrahera, behålla och 

motivera de kvalificerade medarbetare. Ersättningen avses återspegla individens 

prestationer, ansvar och koncernens resultatutveckling. Ersättningen till verkställande 

direktören i Sandvik består av årlig variabel lön samt långsiktig variabel lön. För 

erhållande av den årliga variabla lönen, som maximalt kan uppgå till 75 procent av den 

fasta lönen, krävs uppfyllelse av årligen fastställda mål. Dessa mål är relaterade till 

företagets resultat och till mätbara mål inom individens ansvarsområde. Syftet med den 

långsiktiga variabla lönen, vilken infördes 2006 och som maximalt kan uppgå till 50 

procent av den fasta lönen, är att långsiktigt öka företagets värde. För att erhålla denna 

krävs uppfyllelse av mätbara mål avseende nyckeltal som skapar aktieägarvärde kopplat 

till bolagets tillväxt, samt lönsamhet och kapitaleffektivitet under en period om tre år. 

Mellan 2000-2004 använde Sandvik sig av ett aktierelaterat optionsprogram med löptid 

över fem år med rätt till utnyttjande efter tre år.
133

 

 

 

Diagram 13 Sandvik 

 

SCA 

Ersättningen till verkställande direktören i SCA består av rörlig lön. Den rörliga 

ersättningen baseras på utfallet av uppsatta mål och ska vara kopplad till den 

värdeutveckling för SCA-aktien som kommer aktieägarna till del. Den rörliga 
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ersättningen, vilken är relaterad och maximerad till den fasta lönen, består av två delar, 

en resultatrelaterad och en aktierelaterad. Den resultatrelaterade delen, på maximalt 50 

procent av fasta lönen, är kopplad till resultatet och baseras på en intjänandeperiod om 

ett år. Utfallet av denna ersättning är beroende av om i förväg uppställda mål uppnås. 30 

procent av målmätningen går mot vinst per aktie och resterande 70 procent mäts mot 

resultat före skatt. Eventuellt utfall utbetalas kontant efter respektive intjänandeårs slut. 

Den aktierelaterade delen, vilken tillkom 2006, baseras på en intjänandeperiod om tre 

år. Utfallet är beroende på hur värdet på SCA:s B-aktie utvecklas under en treårsperiod i 

förhållande till värdeutvecklingen hos SCA:s konkurrenter. Det maximala utfallet kan 

uppgå till 35 procent under förutsättning att mottagaren investerar minst halva utfallet 

(efter skatt) i SCA-aktier, i annat fall maximalt 25 procent. Totalt kan rörlig ersättning 

på maximalt 85 % av den fasta lönen erhållas.
134

 

 

 

Diagram 14 SCA 

 

Scania 

Syftet med Scanias ersättningsprogram är att erbjuda ett marknadsrelaterat 

ersättningspaket som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och 

behållas. Ersättningen till verkställande direktören i Scania består av en rörlig 

resultatberoende del. Den rörliga lönen, som är beroende på Scanias resultat, utgörs av 

ett kortsiktigt och ett långsiktigt incitamentprogram. Utfallet beräknas på verksamhetens 
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avkastning definierad som Scaniagruppens nettovinst efter avdrag för kostnader för eget 

kapital, RNI (residual net income). Ersättningen från det kortsiktiga 

incitamentprogrammet, som maximalt kan uppgå till 150 procent av den fasta lönen, är 

relaterad till den faktiska avkastningsförmågan för ett aktuellt år. Ersättningen från det 

långsiktiga programmet, som maximalt kan uppgå till 75 procent av den fasta lönen, är 

relaterad till Scanias förmåga att från ett år till ett annat öka RNI. Totalt kan rörlig 

ersättning om maximalt 225 procent av den fasta lönen erhållas. 60 procent av den 

totala rörliga ersättningen betalas ut kontant. Resterande 40 procent, efter avdrag av 

tillämplig skatt, används av den anställde för köp av B-aktier i Scania AB till 

marknadsvärde över Stockholmsbörsen. Aktierna inlåses i depå på två år.
135

 

 

 

Diagram 15 Scania 

 

Securitas 

Securitas använder sig av ersättningsprogram för att säkerställa att koncernen ska kunna 

attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare. Ersättningen till 

verkställande direktören i Securitas består av rörlig ersättning vilken maximalt kan 

uppgå till 50 procent av den fasta lönen. Den rörliga ersättningen baseras på utfallet i 

förhållande till resultat- och tillväxtmål inom det individuella ansvarsområdet och ska 

sammanfalla med aktieägarnas intressen.
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Diagram 16 Securitas 

 

Skanska 

Ersättningen till verkställande direktören i Skanska består av en eventuell rörlig 

ersättning som ska reflektera prestationer. Den rörliga ersättningen skall baseras på 

utfallet i förhållande till uppsatta mål och sammanfalla med aktieägarnas intressen. Den 

eventuella rörliga ersättningen består både av en kortsiktig bonus samt tilldelning av 

aktier. Det kortsiktiga bonusprogrammet, som maximalt kan uppgå till 50 procent av 

den fasta lönen, baseras på mål baserade på koncernens rörelseresultat. Det långsiktiga 

aktieincitamentprogrammet kan maximalt uppgå till 30 procent av den fasta lönen och 

har en mätperiod om tre år. Programmet baseras på förutom finansiella mål, även mål 

för säker arbetsmiljö, miljöpåverkan, affärsetik samt färre förlustprojekt. För att erhålla 

aktierna krävs fortsatt anställning tre år efter mätperiodens slut. Totalt kan en rörlig 

ersättning på maximalt 80 procent av den fasta lönen erhållas. Skanska hade två olika 

personaloptionsprogram mellan 2000-2005 samt 2001-2006.
137

 

 

                                                 
137

 Skanska Årsredovisning 2008 

-15 %

-10 %

-5 %

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Securitas

ROE

ROCE

Growth in Sales

TSR



 

52 

 

 

Diagram 17 Skanska 

 

SKF 

SKF använder sig av ersättningsprogram som avser att säkerställa att SKF ska kunna 

attrahera och behålla marknadens bästa arbetskraft för att därigenom stödja SKF:s 

affärsidé och strategi. Ersättning till medlem i koncernledningen skall utformas efter 

marknadsmässiga villkor och samtidigt stödja aktieägarintresset. Ersättning till 

verkställande direktör i SKF består av kortsiktig rörlig ersättning och långsiktiga 

prestationsaktier. Den rörliga lönen för VD baseras på ett prestationsrelaterat program. 

Programmet syftar till att motivera och belöna värdeskapande insatser för att stödja 

operationella och finansiella mål. Den kortsiktiga rörliga ersättning, som maximalt kan 

uppgå till 70 procent av den fasta lönen, baseras huvudsakligen på SKF-koncernens 

kortsiktiga resultat, fastställt enligt SKF:s finansiella styrmodell, TVA (Total Value 

Added). TVA är en förenklad så kallad economic value-added -modell, vilken syftar till 

att motivera och belöna värdeskapande insatser för att stödja operationella och 

finansiella mål. SKF skriver att utvecklingen av TVA-resultaten för koncernen 

korrelerar väl med aktiekursens utveckling över en längre tidsperiod.
138

 

 

2008 införde SKF ett prestationsbaserat aktieprogram. Programmet innebär möjlighet 

till vederlagsfri tilldelning av B-aktier i SKF för ledande befattningshavare och 

nyckelpersoner inom SKF-koncernen. Antal aktier som kan tilldelas skall vara relaterat 
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till graden av uppfyllelse av finansiella mål som styrelsen uppställt i enlighet med 

koncernens styrmodell TVA och avse perioden 2009-2011. VD kan maximalt erhålla 

20 000 aktier inom ramen för programmet. SKF hade ett personaloptionsprogram 

mellan 2001-2003.
139

 

 

 

Diagram 18 SKF 

 

SSAB 

Ersättning till verkställande direktör i SSAB består av rörlig ersättning. Den rörliga 

ersättning, som maximalt kan uppgå till 50 procent av den fasta lönen, relateras till 

koncernens avkastning på eget kapital.
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Diagram 19 SSAB 

 

Swedish Match 

Ersättningen till verkställande direktör i Swedish Match består av årlig rörlig lön samt 

ett långsiktigt köpoptionsprogram. Syfte med ersättningsprogrammet är att åstadkomma 

att bolaget kan rekrytera och behålla medarbetare med lämpligt kompetens och 

kvalifikationer. Ersättningsformerna skall motivera medarbetare att göra sitt yttersta för 

att säkerställa aktieägarnas intressen. Tilldelningen av den årliga rörliga ersättning, som 

maximalt kan uppgå till 35 procent av den fasta lönen, skall baseras på utfallet av två av 

varandra oberoende kriterier: dels den årliga genomsnittliga förbättringen av koncernens 

vinst per aktie under en treårsperiod, dels utfallet av den genomsnittliga avkastningen 

efter skatt på operativt kapital justerat för ackumulerade avskrivningar på immateriella 

tillgångar under en treårsperiod. 

 

Det långsiktiga optionsprogrammet, som kan ge tilldelning av köpoptioner i Swedish 

Match AB, har en löptid om fem år och inlösen kan ske under det fjärde och femte åren. 

Värdet på de optioner som tilldelas är maximalt 65 procent av den fasta lönen och 

beräknas på utfallet av två ömsesidigt oberoende kriterier uppfylls: förbättring av 

rullande treårigt genomsnitt för koncernens resultat per aktie och resultatet av 

avkastningen efter skatt på operativt justerat kapital, jämfört med genomsnittet för de tre 

föregående åren.
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Diagram 20 Swedish Match 

 

Tele2 

Tele2 använder ersättningsprogram för att kunna attrahera, motivera och behålla 

nyckelpersoner. Syftet är att skapa ett incitament för bolagsledningen att verkställa 

strategiska planer och leverera framstående resultat samt att likrikta bolagsledningens 

incitament med aktieägarnas intresse. Ersättningen till verkställande direktör i Tele2 

består av kortsiktig rörlig ersättning samt långsiktiga incitamentprogram. Den 

kortsiktiga rörliga ersättningen, som maximalt kan uppgå till 100 procent av den fasta 

lönen, skall baseras på prestation i förhållande till fastställda nivåer, vilka är kopplade 

till företagets resultat och individuella resultatmål. Vid exceptionella prestationer kan 

ytterligare en bonus utbetalas utöver den normala bonusen, vilket maximalt kan uppgå 

till 20 procent av den fasta lönen.
142

 

 

Det långsiktiga incitamentprogrammet består av tre optionsprogram. Det första löper 

mellan 2006-2011 och innebär ett erbjudande om teckningsoption där varje förvärv av 

teckningsoption leder till erbjudande om två personaloptioner vederlagsfritt, som 

vardera berättigar till förvärv av en B-aktie i bolaget.  Det andra är ett prestationsbaserat 

optionsprogram som löper mellan 2007-2012. Deltagare i programmet har tilldelats 

personaloptioner utan vederlag, vars utnyttjande är beroende av vissa prestationsvillkor 

och att deltagaren är fortsatt anställd vid utnyttjandeperiodens början. 

                                                 
142

 Tele2 Årsredovisning 2008 

-50 %

0 %

50 %

100 %

150 %

200 %

250 %

300 %

350 %

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Swedish Match

ROE

ROCE

Growth in Sales

TSR



 

56 

 

Prestationsvillkoren mäts under en period om 3 år och baseras på bolagets 

genomsnittliga normaliserade avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) samt bolagets 

totalavkastning jämfört med en referensgrupp.
 143

 

 

Det tredje som löper mellan 2008-2011 innebär en vederlagsfri tilldelning av 

målbaserade respektive prestationsbaserade aktierätter med förutsättning att deltagaren 

äger Tele2-aktier. För varje aktie den anställde innehar kommer Tele2 att tilldela 

målbaserade respektive prestationsbaserade aktierätter. Under förutsättning att vissa mål 

respektive prestationsbaserade villkor för perioden 1 april 2008–31 mars 2011 

(mätperioden) har uppfyllts, att innehavaren fortfarande är anställd i Tele2-koncernen, 

samt att innehavaren har bibehållit de innehavda aktierna, berättigar varje målbaserad 

respektive prestationsbaserad aktierätt till erhållande av en B-aktie i bolaget.
144

 

 

 

Diagram 21 Tele2 

 

TeliaSonera 

Med hjälp av ett ersättningsprogram vill TeliaSonera säkerställa att företaget kan 

attrahera och behålla kvalificerade befattningshavare. Ersättningen till verkställande 

direktör i TeliaSonera består av en årlig variabel lön. Den årliga variabla lönen, som 

maximalt kan uppgå till 50 procent av den fasta lönen, ska definieras i en plan för en 

                                                 
143

 Tele2 Årsredovisning 2008 

144
 Ibid 

-60 %

-40 %

-20 %

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Tele2

ROE

ROCE

Growth in Sales

TSR



 

57 

 

angiven period med exakta fastställda mål som främjar TeliaSoneras affärsmål. Den 

rörliga ersättningen baseras på koncernens finansiella resultat, det egna ansvarsområdets 

finansiella resultat och individuellt uppsatta mål.
145

 

 

 

Diagram 22 TeliaSonera 

 

Volvo 

Syfte med Volvos ersättningsprogram är att attrahera och behålla kompetenta personer i 

koncernledningen. Ersättningen till verkställande direktör i Volvo består av en rörlig 

lön. Den rörliga lönedelen, som maximalt kan uppgå till 65 procent av den fasta lönen, 

baseras på koncernens rörelseresultat och kassaflöde. Från och med 2008 beslutades att 

införa ett aktierelaterat incitamentprogram, som innefattar bland annat verkställande 

direktören. Tidigare har beslutats om ett aktierelaterat program med tilldelning 

2004/2005 samt ett personaloptionsprogram med inlösen 2006-2008.
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Diagram 23 Volvo 
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4.1 Sammanfattning av empirin 
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ABB X 150% X 
 

X X 

Alfa Laval X 60% X 3 
  Assa Abloy X 75% 

    Astra Zeneca X 
 

X 
 

X X 

Atlas Copco X 70% X 
   Boliden X 50% 

    Electrolux X 110% X 3 X X 

Eniro X 70% X 3 X X 

Ericsson X 40% X 
   Hennes & Mauritz X 

   
X 

 Lundin Petroleum X 83% X 
 

X X 

Nokia X 300% 
   

X 

Sandvik X 75% X 3 
  SCA X 50% X 3 
 

X 

Scania X 150% X 1 X 
 Securitas X 50% 

    Skanska X 50% X 3 X 
 SKF X 70% X 3 X 
 SSAB X 50% 

    Swedish Match X 35% X 3 
  Tele2 X 100% X 3 
  TeliaSonera X 50% 

    Volvo Group X 65% X 1 X 
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5 Analys 

Detta kapitel avser att behandla och analysera det empiriska materialet med hjälp av 

den teoretiska referensramen. Vi börjar kapitlet med en analys av syftet med 

bonusprogrammen. Därefter följer en analys av utformningen av bonusprogram och 

kapitlet avslutas med en analys av värdeskapande.  

 

5.1 Syftet med bonusprogrammen 

Fokus för denna studie är två olika intressentgrupper; ägare och företagsledningen. 

Enligt intressentmodellen har ett företag olika intressenter, som i sin tur ställer olika 

krav på företaget, vilket kan leda till att målet för deras medverkan i organisationen inte 

alltid är förenliga med varandra
147

. För att styra VD:s beteende, och se till att dennes 

egenintressen och ägarnas intressen går åt samma mål, behövs belöningssystem
148

. Att 

företagen ansåg att de behöver belöningssystem för att styra VD:s beteende var 

återkommande när vi läste årsredovisningarna. Några företag skrev att det är viktigt att 

medarbetarna är inriktade på tydliga och relevanta mål, eller att företaget ville med hjälp 

av belöningssystem stödja t.ex. utvecklingen av kvalitets-, produktivitets- och 

resultattänkande. Vi kunde även se att vissa företag ville stödja sin affärsidé och strategi 

med hjälp av belöningssystem. De faktorer som företagen anser vara syftet med sina 

belöningssystem visar tydligt för VD vilken strategi som företaget vill använda sig 

av
149

. 

 

Att implementera strategin och understryka viktiga framgångsfaktorer var dock inte det 

enda syftet. Företagen ville också uppnå olika kontrollfördelar som belöningssystem för 

med sig. Med hjälp av belöningssystem kan företag motivera sina anställda samt locka 

till sig eller ha kvar en viss sorts anställda
150

. Av de 23 företagen som vi har studerat, 
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uppgav 15 företag att deras syfte med belöningssystemet är att attrahera, behålla eller 

rekrytera en viss sorts medarbetare samt att motivera de anställda. En majoritet 

använder alltså belöningssystem för att säkerställa att personalen stannar kvar och rätt 

ny personal rekryteras. Att de använder belöningssystem för att rekrytera en viss sorts 

anställda anser vi är ett försök av företagen att använda belöningssystem för att anställa 

personal som går i enlighet med företagets strategi. Av de 8 företagen som inte främst 

motiverar sitt belöningssystem med att behålla eller rekrytera personal var det en del 

som ville understryka sambandet mellan prestation och lön, vilket kan ses som ett sätt 

för dessa att motivera de anställda och understryka vilka åtgärder som är viktiga att 

prioritera över de andra.  

 

Vi har utgått från att organisationens viktigaste mål är att maximera aktieägarvärdet. 

Därför kan man säga att ett optimalt belöningssystem ska belöna individers beteende 

som skapar värde för företaget. Mått ska således vara kopplade till saker som skapar 

värde för företaget och aktieägarna. Syftet med ett prestationsmätningssystem är alltså 

att signalera vilka faktorer som är viktiga, och bidra till att styra organisationen i önskad 

riktning. Detta tankesätt var inte helt främmande för de företag som vi studerade. 

Sammanlagt 11 företag skrev att deras syfte med belöningssystem är att stödja eller 

säkerställa aktieägarnas intressen, långsiktigt öka företagets värde eller ekonomiska 

resultat på längre sikt samt att koppla ledningens intressen till koncernens affärsmål och 

ekonomiska resultat på längre sikt. Även om det var 12 företag som inte angav specifikt 

att deras syfte med belöningssystem är enligt ovan, kan det tänkas att de flesta om inte 

alla företag har dessa faktorer i tankarna när de utformar belöningssystemet då det som 

vi tidigare skrivit är organisationens viktigaste mål att maximera aktieägarvärdet. 

Således torde det vara dumt att utforma belöningssystem som helt eller delvis har detta 

som mål. 

 

Sju företag hade mer än ett syfte med sitt belöningssystem, som t.ex. attrahera, behålla, 

rekrytera, motivera samt säkerställa aktieägarnas intressen. Att företagen har mer än ett 

syfte tolkar vi som att de vill påverka den anställde på så många områden som möjligt 

med belöningssystemet. Risken med detta är att det kan bli svårt för den anställde, i vårt 

fall VD, att veta vilket syfte som är det viktigaste och således vad som mest bör strävas 
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mot i arbetet. Av de 23 företagen som var med i studien redovisade 20 företag vad syftet 

med deras bonusprogram är vilket vi tolkar som att företagen anser det vara viktigt att 

förmedla syftet till externa intressenter. Det var bara tre företag (Boliden, SCA och 

SSAB) som inte redovisade vad syftet med deras bonusprogram är. Detta kan tolkas att 

antingen är syftet med bonusprogrammen oklara för dessa företag eller så anser de att 

det inte är så viktigt att informera om syftet. Vi kan endast spekulera om ifall företagen 

internt meddelar VD vilket syfte belöningssystemet har, men om de inte gör detta finns 

risken att belöningssystemet inte får den effekt på motivationen som är tänk då VD inte 

säkert förstår vad meningen med belöningssystemet är och således blir det svårt om inte 

omöjligt för VD att arbeta mot det tänkta syftet. Genom att belöna de områden som 

anses viktigast får de också mest uppmärksamhet från VD
151

. 

 

5.2 Hur ser bonusprogrammen ut? 

Företag använder sig av både kortsiktiga och långsiktiga bonusprogram. Eftersom 

tanken bakom bonusprogrammen skiljer sig åt presenteras analysen av dessa var för sig. 

 

5.2.1 Kortsiktigt bonusprogram 

Kortsiktiga belöningar består av monetära bonusar baserade på prestationer över 

perioder om ett år eller kortare. Eftersom målet med belöningssystem är att 

implementera företagets strategi, så krävs det att företaget vid utformandet av ett 

bonussystem väljer de mått som är bäst kopplade till företagets strategi. Vanligen 

kopplas kortsiktiga belöningar till redovisningsbaserade resultatmått, men också 

marknadsbaserade mått kan användas.
152

 

 

Alla 23 företag använder ett kortsiktigt prestationsmätningssystem för att mäta 

verkställande direktörens prestationer. En anledning till detta anser vi kunna vara att 

kortsiktigt prestationstryck hjälper till att få VD att anstränga sig och göra det som 

behövs för stunden. Majoriteten av de 23 företagen kopplar belöningarna från dessa 
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kortsiktiga prestationsmätningssystem till finansiella mått, mestadels 

redovisningsbaserade resultatmått. Marknadsbaserade mått förekommer också, men 

ingen av företagen använder bara marknadsbaserade mått för att mäta kortsiktiga 

prestationer. Vi kan se en anledning till detta då marknadsbaserade prestationsmått 

grundar sig i företagets marknadsvärde eller aktieägaravkastningen, vilket kan vara 

svårt att mäta för en period under ett år. Eftersom aktieägarvärdet representerar 

nettonuvärdet av de förväntade framtida kassaflödena
153

 betyder således inte en 

optimering av kortsiktig lönsamhet nödvändigtvis till bästa möjliga avkastning för 

aktieägarna. Det är därför svårt att mäta marknadsbaserade prestationsmått med en 

löptid under ett år. 

 

Även om marknadsbaserade mått är lättillgängliga, uppdaterade och kostnadseffektiva, 

använder alltså inte många företag dessa mått för att mäta kortsiktiga prestationer.  Ifall 

marknadsbaserade mått används, kombineras dessa med redovisningsbaserade mått. Ett 

exempel är Nokia som använder en kombination av olika mått. Mått som Nokia 

använder är nettoförsäljning, rörelseresultat och operativt kassaflöde, totalavkastning för 

aktieägarna i förhållande till konkurrenter, årlig genomsnittlig ökning av 

nettoförsäljningen samt vinst per aktie. Ser vi till Nokias utformning av sitt kortsiktiga 

prestationsmätningssystem använder de sig av många olika mått där vi tolkar att t.ex. 

nettoförsäljning, rörelseresultat och operativt kassaflöde ligger till grund för utgången 

av det marknadsbaserade måttet. Det marknadsbaserade måttet är således beroende av 

de redovisningsbaserade och vi tror därmed att VD fokuserar mer på de 

redovisningsbaserade när det gäller kort mätperiod. 

 

Att marknadsbaserade mått inte enbart används som bedömningsgrund för kortsiktig 

prestation anser vi inte är så konstigt, eftersom dessa mått kan vara okontrollerbara även 

för VD.  Marknaden har inte alltid all information som behövs, vilket leder till att 

marknaden inte kan reflektera över informationen som inte är tillgängligt, samt att 

bristen på informationen kan leda till att marknaden överreagerar. På grund av att 

marknadsbaserade mått är svåra att kontrollera på kort sikt, är dessa mått inte en bra 

indikation om VD:s prestation. En anledning till att företag använder marknadsbaserade 
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mått tillsammans med redovisningsbaserade mått anser vi kan vara att företaget försöker 

minska kortsiktigt tänkande, myopia, som användning av redovisningsbasera mått kan 

orsaka hos ledningen. 

 

Många företag baserar prestationsmätnings- och belöningssystemen på traditionella 

redovisningsbaserade resultatmått
154

. Detta var något vi också kunde konstatera i vår 

undersökning. Samtliga företagen vi studerade använder redovisningsbaserade 

resultatmått för att mäta VD:s kortsiktiga prestation, och även om företag använder 

kombination av olika mått, så läggs största vikt på redovisningsbaserade mått. En 

förklaring till detta anser vi kan vara att dessa mått är relativt precisa och objektiva om 

man mäter dessa i kortare perioder. Att mått är precisa, objektiva och mätts i korta 

mellanrum är alla viktiga kriterier om man tänker på individers motivation. Detta stärks 

av att det var en del företag som skrev att syftet med deras belöningssystem är att just 

motivera de anställda. 

 

Att redovisningsbaserade mått får större vikt jämfört med marknadsbaserade mått när 

man mäter kortsiktiga prestationer anser vi är ganska naturligt. Redovisningsbaserade 

mått är lättare att förstå och det finns en allmän förväntan att VD vet vad de olika 

måtten betyder och hur dessa kan påverkas. Det antas alltså att VD kan kontrollera 

dessa mått bättre än marknadsbaserade mått. De måtten som användes mest av 

företagen i vår studie var resultat, rörelseresultat, avkastning, lönsamhetsmått (EVA), 

kassaflöde samt vinst per aktie. En stor fördel som vi kan se med att resultat används 

som ett prestationsmått är att det då uppnås korrelation mellan de belöningar som 

betalas ut och företagets resultat; sämre resultat leder till minskade belöningar och 

tvärtom. 

 

En förklaring till att redovisningsbaserade mått används så flitigt anser vi vara att dessa 

mått är billiga. Användning av dessa mått, i likhet med marknadsbaserade mått, för inte 

med sig någon extra kostnad för företaget. Eftersom företaget redan mäter och 

rapporterar finansiella resultat till olika intressenter så är dessa mått inte bara billaga 

utan även lättillgängliga. 
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Den kortsiktiga rörliga bonusen var oftast kontantbaserad och storleken varierade 

mycket mellan olika företag. Den lägsta årliga bonusen var 35 procent av årslönen 

(Swedish Match) och den högsta var 300 procent av årslönen (Nokia). Några av 

företagen ville att en del av den årliga bonusen investeras i aktier i bolaget (t.ex. Astra 

Zeneca och Eniro). Det var bara ett företag (Hennes & Mauritz) som krävde att de 

utbetalade bonusbeloppen ska i sin helhet investeras i aktier i bolaget. Vi kunde se i 

studien att eventuellt bonusbelopp skiljde stort mellan företagen. Vad detta får för 

effekter av utfallet kan vi endast spekulera om, men vad vi kan säga är att vi inte kunde 

se någon märkbar, iögonfallande, skillnad mellan de företagen med stora bonusar och de 

företagen med relativt små bonusar. 

 

5.2.2 Långsiktigt bonusprogram 

Huvudsyftet med långsiktiga bonusprogram är att belöna VD för dennes roll i 

maximeringen av företagets långsiktiga värde. I dagsläget är det vanligt med långsiktiga 

bonusprogram för VD i svenska börsnoterade företag. På grund av att individer, enligt 

principal- agentteorin
155

, försöker maximera den egna nyttan anser vi användandet av 

långsiktiga bonusprogram vara ett verktyg, som företagen använder för att få VD:s mål 

att gå i samma riktning som företagets. 

 

Av de 23 företag vi valde att undersöka var det 16 stycken som hade någon form av 

långsiktigt bonusprogram. En av de förklaringar vi kan se till att använda långsiktiga 

bonusprogram är att motivera VD till långsiktighet genom att skapa delägande. Om VD 

får incitament till delägande, eller belöningar vars bedömningsperiod är över flera år, 

anser vi att detta skapar incitament för VD att ta de beslut som skapar mest värde för 

företaget i längden. Om VD tänker maximera sin egen vinning sker detta i så fall genom 

utbetalning på belöningssystemet vilket leder till att företaget får erhålla del av det 

eventuella värdeskapande som sker. 
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Majoriteten (12 stycken) av de företag som använde sig av långsiktiga bonusprogram 

kopplade dessa till redovisningsbaserade mått. Det var endast fyra företag som bara 

använde sig av marknadsbaserade mått som grund för belöningarna. De mått som 

användes mest av företag med långsiktiga bonusprogram var resultat per aktie, vinst per 

aktie, räntabilitetsmått samt TSR. Trots fördelarna med marknadsbaserade 

prestationsmått, att de är tillgängliga och uppdaterade hela tiden samt objektiva, är det 

få som använder sig av dessa mått som belöningsgrund. En anledning vi kan se till detta 

är att dessa mått kan upplevas som okontrollerbara även för VD. Detta då 

aktiemarknadens värdering påverkas av många faktorer som VD inte kan kontrollera, 

vilket leder till att måtten blir mindre informativa och speglar därmed inte utförd 

prestation. Samtliga av de fyra företag som endast använde marknadsbaserade mått 

använde sig av dessa mått i jämförelse mot konkurrenter (relativvärdering). Eftersom 

marknadsbaserade mått kan upplevas som okontrollerbara, kan det anses vara mer 

motiverande för VD att dennes prestationer mäts med hjälp av relativvärdering. På så 

sätt blir måtten mer informativa och ger en bättre indikation av VD:s prestationer. Vi 

anser att företag genom att mäta i relation till andra företag försöker ta bort osäkerheten 

kring marknadsbaserade mått. Genom att jämföra mot konkurrenter anser vi att de får en 

bättre bild hur de åtgärder VD gör skapar värde eller ej. Detta tack vare att om företagen 

är inom samma bransch försvagas påverkan av makroekonomiska faktorer då företagen 

torde drabbas på ett liknande sätt. Det går således fortfarande att göra bättre än 

konkurrenterna även om marknaden är svag vilket vi anser ökar motivationen. 

 

Anledningen till att bara 25 procent av företagen med långsiktiga bonusprogram 

använder marknadsbaserade anser vi vara att de marknadsbaserade måtten inte alltid 

reflekterar genomförd prestationen, utan istället kan påverkas av framtida förväntningar. 

På grund av detta, kan de prestationer som belönas inte nödvändigtvis vara de som har 

utförts, utan de som marknaden tror kommer genomföras i framtiden. 

 

De marknadsbaserade mått som företagen använder för att mäta prestationer långsiktigt 

är kursutveckling eller den totala aktieägaravkastningen (TSR). Vi anser att anledningen 

till att företagen har kopplat bonus till aktien är att den eventuella bonusen, till VD, 

kopplas samman med värdeskapande för ägarna. Med hjälp av marknadsbaserade mått 
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kan det direkt mätas hur mycket värde som har skapats eller destruerats för 

aktieägarna
156

.  

 

Majoriteten (sex stycken) av de företag som har bonus kopplat till aktien använder sig 

av detta i långsiktig form, löptid över ett år. En förklaring till detta anser vi vara att det 

kan vara svårt att mäta de mått som är kopplade till aktien på mätperioder under ett år. 

Detta på grund av att marknaden värderar aktiekursen efter nettonuvärdet av det 

framtida kassaflödet, vilket innebär att det på kort sikt kan vara svårt att påverka 

aktiekursen lika mycket som på lång sikt. Det var bara ett företag som använde sig av 

bonusprogram kopplade till aktiekursutvecklingen i kombination med mätperiod under 

ett år. Aktiekursutvecklingen reflekterar inte alltid genomförd prestation utan kan vara 

påverkad av framtida förväntningar
157

. I och med att det kan vara svårt för VD att göra 

snabba förändringar som påverkar aktiekursutvecklingen anser vi detta vara svårigheten 

och en förklaring till varför det bara är ett företag som använder sig av kombinationen 

kortsiktig bonus och bonus kopplat till aktiekursutvecklingen. På grund av marknaden 

inte alltid är väl informerad om företagets plan och framtida kassaflöden
158

 får detta till 

följd att de åtgärder som VD vidtar kanske först märks på längre sikt. Därmed förloras 

en stor del av motivationsfaktorn om aktiekursutvecklingen mäts med på kort sikt. 

 

Anledningen till att 75 procent av företagen med långsiktiga bonusprogram använder 

sig av redovisningsbaserade mått anser vi vara att de kan kontrolleras av chefer på ett 

annat sätt än de marknadsbaserade. Det finns också en tydligare korrelation mellan 

resultatet och de belöningar som betalas ut vid användandet av redovisningsbaserade 

mått än med marknadsbaserade då VD får större bonus om företaget går bra och mindre 

om det går mindre bra. 

 

Vi har utgått från aktieägarperspektivet, att företagets viktigaste mål är att maximera 

aktieägarvärdet. På grund av att det endast finns en svag korrelation mellan företagets 

årliga vinster och aktiepriset, så indikerar redovisningsbaserade mått inte företagets 
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värde och värdeförändring på ett fullständigt sätt
159

. Det uppkommer således problem 

vid användandet av redovisningsbaserade mått på lång sikt. Detta bland annat på grund 

av att det finns många resultatmått som kan leda till att VD fokuserar på de mått som är 

lätta att mäta och inte de mått som är viktigast för att skapa värde. Ytterligare problem 

är att måtten är baserade på historiska värden och ändras inte i samma takt som 

verksamheten förändras.
160

 Genom att minska pressen på kortsiktig vinstgenerering 

eller att förlänga prestationsmätningsperioden anser vi att företagen kan motverka de 

negativa effekterna av redovisningsbaserade mått. Detta tack vare att ju längre 

mätningsperiod desto mer kongruenta blir redovisningsbaserade prestationsmått med 

förändringar i aktieägarvärdet
161

. Genom att minska pressen på VD att göra kortsiktiga 

vinster får denne möjligheten att göra långsiktiga investeringar och minskar således 

behovet att göra kortsiktiga åtgärder som resulterar i långsiktiga kostnader
162

. Trots 

nackdelarna med att använda redovisningsbaserade mått vid mätning av långsiktigt 

värdeskapande anser vi att det är just det långsiktiga som gör att redovisningsbaserade 

mått är bra att använda för detta ändamål. 

 

5.2.3 Tilldelning av aktier och optioner 

Meningen med tilldelning av aktier och optioner är att skapa långsiktigt tänkande vid de 

beslut som VD tar.
163

 Tio av de 23 företagen som vi har studerat använder sig av 

tilldelning av aktier som en del av belöningen i sina bonusprogram. Av dessa tio företag 

var det nio stycken som gjorde detta i kombination med kriterier som var långsiktiga 

och således var det bara ett företag som använde sig av kortsiktiga mål som grund. 

Tilldelning av aktier anser vi i enlighet med pilotskolan
164

 vara ett bra sätt för företagen 

att skapa samägande med VD tack vare att VD:s motivation att ska maximalt värde för 

företaget och i sin tur sin egen del ökar. Genom att denne får del av aktier i företaget 
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anser vi att det långsiktiga tänkandet för VD ökar tack vare att de beslut som VD tar 

påverkar det egna ägandet i företaget. 

 

Vilka mått som ligger till grund för att få bonus skiftar stort mellan företagen. Fyra av 

företagen använde sig av marknadsbaserade mått så som kursutveckling jämfört med 

konkurrenter samt TSR jämfört med en grupp av jämförbara företag. Sex av företagen 

använde sig av redovisningsbaserade mått som grund. Majoriteten av dessa sex företag 

använde sig av koncernens resultat som grund. Den totala ökningen av utdelningen 

användes av ett företag samt två av företagen angav finansiella mål. 

 

Sju av företagen använde någon typ av optionsprogram och delade således ut optioner 

som belöning. Dessa kunde t.ex. vara personaloptioner eller teckningsoptioner. Det var 

dessutom fem företag som förut hade haft ett optionsprogram men hade lagt ner 

programmet under undersökningsperioden. Anledningen till att bara 30 procent av 

företagen använder optionsprogram för att belöna sina anställda, och att en del har lagt 

ner sina optionsprogram, kan vara att ett optionsprogram kan innebära ekonomiska 

risker i form av utspädning eller en negativ resultatpåverkan.  Dessa risker påverkar 

aktieägarna på grund av att utspädningen påverkar röstetal på bolagsstämman och en 

negativ resultatpåverkan påverkar bolaget och därigenom också aktieägarna
165

. 

 

5.3 Värdeskapande 

För att se om det finns samband mellan utformningen av bonusprogrammen och 

värdeskapande har jämförelser mellan olika bonusprogram gjorts. Vi har jämfört 

kortsiktiga mot långsiktiga bonusprogram. En del företag har bonus kopplat till aktien 

för att uppmuntra till långsiktigt tänkande. Vi har analyserat hur detta påverkar 

värdeskapande mot de företag som inte har denna koppling. Vi har även analyserat om 

tilldelning av aktier skapar mer värde. 
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5.3.1 Kortsiktigt vs långsiktigt 

Då aktieägarvärdet representerar nettonuvärdet av de förväntade framtida 

kassaflödena
166

 borde, enligt teorierna, företag med ett långsiktigt tänkande i 

utformning av bonusprogrammen skapa högre aktieägarvärde. Detta på grund av att 

huvudsyftet med att mäta och belöna prestationer på längre tid än ett år, är att skapa ett 

förhållande mellan den anställdes belöning och företagets långsiktiga värdeökning. 

 

Vi har jämfört företagen som använder bara kortsiktigt bonusprogram med företagen 

som använder både kortsiktigt och långsiktigt bonusprogram för att se om detta val 

leder till skillnader i värdeskapande. 

 

 
 

Tabell 1 Värdeskapande, företag med endast kortsiktig bonus mot de med även långsiktig bonus 

 

Företag med kortsiktig bonus har mellan 2003 och 2007 årligen haft högre ROE samt 

mellan 2003 och 2008 högre ROCE än företag som har både kort- och långsiktig bonus. 

Detta leder till att genomsnitt ROE och ROCE har varit högre för företagen som 

använder bara kortsiktigt bonusprogram. Genomsnitt ROE är 1,47 procentenheter högre 

för företagen som använder bara kortsiktigt bonusprogram. När det kommer till ROCE 

är skillnaden betydligt större. Företagen med bara kortsiktigt bonusprogram har haft 

genomsnitt ROCE på 23,84 procent, vilket är 6,97 procentenheter högre än vad 
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 Genomsnitt

ROE 12,67 % 20,28 % 19,97 % 21,64 % 25,04 % 19,92 %

ROCE 12,63 % 17,47 % 17,09 % 18,75 % 19,30 % 16,00 % 16,87 %

Growth in Sales 16,23 % 13,03 % 11,36 % 8,61 % 11,92 % 7,33 % 11,41 %

TSR 65,31 % 15,68 % 53,40 % 32,24 % 10,43 % -39,30 % 22,96 %

2003 2004 2005 2006 2007 2008 Genomsnitt

ROE 11,99 % 21,31 % 22,76 % 25,36 % 25,56 % 21,39 %

ROCE 17,33 % 22,33 % 25,82 % 29,77 % 26,16 % 21,60 % 23,84 %

Growth in Sales 4,29 % 17,89 % 12,62 % 17,60 % 11,60 % 5,92 % 11,65 %

TSR 30,39 % 19,09 % 46,86 % 54,35 % 7,53 % -40,49 % 19,62 %

Företag utan långsiktig bonus, bara kortsiktig bonus

Företag med långsiktig bonus
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företagen med både kort- och långsiktigt bonusprogram har (16,87 procent). Företagen 

med bara kortsiktigt bonusprogram har alltså använt både eget och lånat kapital mer 

effektivt samt förräntat ägarnas insatta kapital bättre än företagen med både kort- och 

långsiktigt bonusprogram. Vi anser att detta kan bero på att VD, som har bara 

kortsiktigt bonus, känner större press att skapa kortsiktigt resultat och fokuserar mer på 

kortsiktigt vinstgenerering än VD i de företag som även har långsiktig bonus då de även 

motiveras extra av långsiktigt tänkande. Tack vare att kortsiktiga belöningar utbetalar 

bonusen inom en relativt kort tidsaspekt efter det att prestationen utförts, vilket på ett 

effektivt sätt kopplat belöning till prestation för VD,
167

 anser vi att det är möjligt att VD 

motiveras extra av att belöningen sker inom en snar framtid istället för i långt fram i 

framtiden. 

 

Användandet av enbart kortsiktigt bonusprogram eller en kombination av kortsiktigt 

och långsiktigt bonusprogram har svag påverkan på omsättningstillväxten. Mellan 2003 

och 2008 har företagen med bara kortsiktigt bonusprogram ibland haft högre 

omsättningstillväxt än företagen som använder en kombination av kortsiktig och 

långsiktigt bonusprogram och vice versa. Företagen med bara kortsiktigt bonusprogram 

uppnår genomsnittlig omsättningstillväxt på 11,65 procent, vilket är 0,24 procentenheter 

högre än vad företagen med både kort- och långsiktigt bonusprogram har (11,41 

procent). 

 

Den totala aktieägaravkastningen, aktiepris och utdelning, mellan 2003 och 2008 har 

varit högre för investerare, som har investerat pengar i företagen med både kort- och 

långsiktigt bonusprogram. Mellan 2003 och 2008 har företagen med bara kortsiktigt 

bonusprogram under två år haft högre TSR än företagen som använder en kombination 

av kortsiktig och långsiktigt bonusprogram. Företagen med både kort- långsiktigt 

bonusprogram uppnår genomsnittlig TSR på 22,96 procent, vilket är 3,34 

procentenheter högre än vad företagen med bara kortsiktigt bonusprogram har (19,62 

procent). 
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I enlighet med resonemanget vad gäller måtten ROE och ROCE anser vi att företag som 

enbart använder sig av kortsiktiga bonusar löper risken att VD tänker kortsiktigt och 

försöker maximera kortsiktig vinst för att själv få ut så stor bonus som möjligt. Genom 

att även mäta långsiktigt anser vi att detta minskar pressen på kortsiktig vinstgenerering 

och ger VD motivation till långsiktiga investeringar. Enligt oss kan detta förklara att 

företagen med även långsiktig bonus har haft högre TSR genom åren då VD i dessa 

företag inte haft samma stress att skapa kortsiktiga vinster utan kunnat investera mer 

långsiktigt och där med skapat långsiktigt värde för aktieägarna. 

 

5.3.2 Bonus kopplat till aktien 

Av de 23 företagen som vi tittat på i vårt arbete så är det sju stycken som har 

bonusprogram kopplade till aktien. Med koppling till aktien menas att 

aktiekursutvecklingen ligger till grund för de mått och kriterier som ställs för att få 

bonus. 

 

Företag med bonus kopplat till aktien 
     

 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 

 
Genomsnitt 

ROE 15,15% 19,41% 19,92% 23,79% 27,49% 
  

21,15% 
ROCE 20,00% 18,21% 19,54% 21,48% 19,53% 15,70% 

 
19,08% 

Growth in Sales 39,71% 19,43% 16,48% 9,14% 13,09% 7,08% 
 

17,49% 
TSR 73,81% 3,60% 60,51% 18,89% 18,01% -47,51% 

 
21,22% 

         Företag utan bonus kopplat till aktien 
     

 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 

 
Genomsnitt 

ROE 11,29% 21,17% 21,21% 22,37% 24,13% 
  

20,04% 
ROCE 11,46% 19,28% 19,84% 22,37% 22,20% 18,58% 

 
18,95% 

Growth in Sales 0,74% 12,35% 9,66% 12,31% 11,27% 6,82% 
 

8,86% 
TSR 46,31% 22,45% 47,43% 47,76% 5,84% -36,23% 

 
22,26% 

 

Tabell 2 Värdeskapande, företag som har bonus kopplat till aktien jämfört med företag som ej har det 

 

Utvecklingen av ROE har under perioden mellan 2003-2007 i genomsnitt varit 1,11 

procentenheter högre för företag med bonus kopplat till aktien än för de företag som inte 

har det. Detta innebär att de företag som har bonus kopplat till aktien har varit 

effektivare på att förränta det riskkapital som ägarna satsat dvs. varit effektivare på att 
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använda sina tillgångar för att skapa vinster. Vad gäller ROCE mellan 2003-2008 är 

skillnaderna endast marginella (0,13 procentenheter). 

 

Utvecklingen av TSR skiljer stort från år till år men i genomsnitt skiljer det endast 1,04 

procentenheter till fördel för de företagen utan bonus kopplat till aktien. Variationen i 

aktiekursen har påverkat utvecklingen av TSR mest, utdelningen har haft en ringa 

betydelse. 

 

Den största skillnaden mellan måtten ligger i utvecklingen av omsättning. Mellan 

tidsperioden 2003-2008 utvecklades omsättningen från ett år till ett annat i genomsnitt 

för de företagen med bonus kopplat till aktien 8,63 procentenheter bättre än de som inte 

hade det. Förutom 2006 har utvecklingen av omsättningen varit bättre för de företagen 

med bonus kopplat till aktien. 

 

Vad gäller marknadens bedömning av börsaktier så är tillväxt viktigt. För börsbolagen 

handlar det därför om att övertyga marknaden om att man kan växa och generera 

framtida vinster. Stabil omsättningstillväxt likasom ökning i intäkter är livsviktiga 

faktorer för publika företag för att hålla sig attraktiv för investerare.
168

 En anledning till 

att de företag som har bonus kopplat till aktien har så pass mycket högre omsättning 

anser vi är att genom att öka omsättningen från år till år blir företaget attraktivare för 

investerare vilket i sin tur ökar aktiepriset och därmed utbetalningen för VD på 

bonusprogrammet. Detta leder till ökade incitament för VD att arbeta för att expandera 

företaget och få större omsättning. Men samtidigt är det så många andra faktorer som 

påverkar omsättning, men utifrån teorierna är det den förklaring vi kan se. 

 

5.3.3 Tilldelning av aktier 

Tio av de 23 företagen som vi har studerat använder aktierelaterat bonusprogram, vilket 

betyder att företagen delar ut aktier i de fall VD har uppnått sina prestationsmål. Därför 

har vi valt att studera om tilldelning av aktier har en påverkan på värdeskapande. 
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Tabell 3 Värdeskapande, företag med tilldelning av aktier jämfört med företag som ej har det 

 

Företagen som delar ut aktier har mellan 2003 och 2007 årligen haft högre ROE än 

företag som inte delar ut aktier som bonus. Detta leder till att även genomsnitt ROE har 

varit högre för företagen som delar ut aktier som bonus. Företagen som delar ut aktier 

har haft genomsnitt ROE på 22,16 procent, vilket är 3,18 procentenheter högre än vad 

företagen som inte delar ut aktier har (18,98 procent). När det kommer till ROCE är 

genomsnittskillnaden mindre. Företagen som inte delar ut aktier har under ett år (2006) 

mellan 2003 och 2008 haft högre ROCE än vad företagen med tilldelning av aktier har. 

Genomsnitt ROCE för företagen som delar ut aktier är 1,66 procentenheter högre än vad 

företagen som inte delar ut aktier har. Företagen som delar ut aktier har alltså använt 

både eget och lånat kapital mer effektivt samt förräntat ägarnas insatta kapital bättre en 

företagen som inte delar ut aktier. 

 

Omsättningstillväxten mellan 2003 och 2008 har också varit högre för företagen som 

delar ut aktier som bonus. Genomsnittlig omsättningstillväxt för företagen med 

aktieutdelning har varit på 14,79 procent, vilket är 5,58 procentenheter högre än vad 

företagen utan aktieutdelning har (8,94 procent). Detta innebär att företagen som delar 

ut aktier har ökat försäljningen mer än företagen som inte delar ut aktier. 

 

Tack vare samma argument som för de företag som har bonus kopplat till aktien anser 

vi att de företag som har tilldelning av aktier har haft betydligt högre omsättning än de 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 Genomsnitt

ROE 15,37 % 21,53 % 22,23 % 24,32 % 27,36 % 22,16 %

ROCE 18,06 % 19,39 % 20,87 % 21,63 % 21,62 % 18,02 % 19,93 %

Growth in Sales 28,52 % 16,95 % 14,42 % 7,76 % 12,86 % 8,23 % 14,79 %

TSR 68,71 % 19,53 % 59,46 % 28,65 % 12,80 % -41,37 % 24,63 %

2003 2004 2005 2006 2007 2008 Genomsnitt

ROE 10,22 % 19,97 % 19,74 % 21,58 % 23,41 % 18,98 %

ROCE 10,98 % 18,61 % 18,89 % 22,47 % 21,21 % 17,46 % 18,27 %

Growth in Sales 0,35 % 12,63 % 9,68 % 14,10 % 11,02 % 5,88 % 8,94 %

TSR 43,89 % 14,55 % 45,22 % 46,92 % 7,05 % -38,34 % 19,88 %

Företag med tilldelning av aktier

Företag utan tilldelning av aktier
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företag som inte har tilldelning tack vare att en faktor för att bestämma aktiepriset är 

omsättningstillväxten, finns det motivation för VD att arbeta för att höja denna då VD 

genom tilldelning av aktier blir delägande i företaget och därmed får del av den ökade 

aktiekursen. Detta anser vi vara den främsta anledningen till att företag med tilldelning 

av aktier har haft betydligt mycket högre omsättningstillväxt än de företagen utan 

tilldelning av aktier. 

 

Den totala aktieägaravkastningen, aktiepris och utdelning, mellan 2003 och 2008 har 

varit högre för investerare, som har investerat pengar i företagen som delar ut aktier till 

ledningen. Mellan 2003 och 2008 har företagen med aktietilldelning haft genomsnittlig 

TSR på 24,63 procent, vilket är 4,75 procentenheter högre än vad företagen utan 

tilldelning av aktier har (19,88 procent). 

 

Vi anser i enlighet med aktiespararna
169

 att tack vare tilldelning av aktier till VD, och 

därmed ägande i det egna bolaget, utgör ett bra incitament för att etablera långsiktigt 

engagemang hos VD. Tack vare att VD får ta del av värdetillväxten ökar viljan att 

arbete för bolaget, samt att det ger VD och aktieägarna ett gemensamt intresse. 

Tilldelning av aktier är den bonusform som visat högst TSR under mätperioden, vilket 

ytterligare styrker argumenten att delägande i företag skapar motivation att skapa 

aktieägarvärde.  
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6 Slutsats 

Under detta kapitel kommer vi presentera slutsatser om utformningen av 

bonusprogrammen samt kopplingen mellan bonusprogram och värdeskapande. Efter 

detta lyfter vi fram de kriterier vi anser vara avgörande vid utformningen av 

bonusprogram. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning.  

 

6.1 Utformningen av bonusprogrammen 

Företag kan ha olika syfte med sitt belöningssystem beroende på vilka faktorer som 

anses vara viktiga från företagets sida. En del företag uppger mer än ett syfte till varför 

de har bonusprogram. De vanligaste syftena är att motivera samt attrahera, rekrytera och 

behålla en viss sorts medarbetare (65 procent). 39 procent anger att vid utformningen av 

bonusprogrammen är värdeskapande viktigt och att syftet med belöningssystem är att 

stödja eller säkerställa aktieägarnas intressen. 

 

För att uppnå syftet med bonusprogrammen kan företagen använda sig av kortsiktiga 

eller långsiktiga bonusprogram, eller en kombination av dessa. Samtliga 23 företag vi 

undersökte använde sig av kortsiktiga bonusprogram. Företag använder finansiella mått 

för att mäta ledningens prestationer på kort sikt, dvs. under ett år. Vanligaste 

bedömningsgrunden för att mäta kortsiktiga prestationer är redovisningsbaserade mått 

som t.ex. resultat, rörelseresultat, avkastning, lönsamhetsmått (EVA), kassaflöde samt 

vinst. Marknadsbaserade mått förekommer, men är inte den tyngsta bedömningsgrunden 

på grund av att dessa mått är svåra för ledningen att kontrollera. Majoriteten av de 

kortsiktiga bonusarna betalas ut i monetär form, men några av företagen ville att en del 

av den årliga bonusen investeras i aktier i bolaget. 

 

Utöver kortsiktiga bonusprogram använde 16 av företagen sig av långsiktiga 

bonusprogram. Företagen kopplar dessa främst till redovisningsbaserade mått och de 

mått som användes mest var resultat per aktie och olika lönsamhetsmått. Få företag 

använde sig av marknadsbaserade mått, kursutveckling och TSR. De företag som endast 

använde sig av marknadsbaserade mått för långsiktiga bonusprogram använde sig av 
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relativvärdering mot konkurrenter. Belöningen från långsiktiga bonusprogram består 

oftast av aktier eller optioner. 

 

6.2 Samband mellan bonusprogram och värdeskapande 

Vi kunde konstatera att företag med kortsiktigt bonusprogram använde både ägarnas 

insatta kapital samt lånat kapital mer effektivt än företag som har både kort- och 

långsiktigt bonusprogram genom att de hade högre ROE och ROCE. Trots detta har 

genomsitt TSR för undersökningsperioden varit högre för företagen med både kort- och 

långsiktigt bonusprogram. Användandet av enbart kortsiktigt bonusprogram eller en 

kombination av kortsiktigt och långsiktigt bonusprogram har svag påverkan på 

omsättningstillväxten. 

 

Vidare kunde vi konstatera att de företagen med bonus kopplat till aktien använde både 

ägarnas insatta kapital samt lånat kapital mer effektivt än företag utan bonus koppat till 

aktien, dock var skillnaden inte så stor. Den största skillnaden kunde vi se i 

omsättningstillväxten där företag med bonus kopplat till aktien hade betydligt högre 

genomsnittlig omsättningstillväxt, vilket leder till att dessa företag är mer attraktiva från 

en investerares sida. Även om företagen använde sig av bonus kopplat till aktien och 

hade betydligt högre omsättningstillväxt, fick vi fram att dessa hade lägre TSR än de 

företagen som inte hade denna koppling.  

 

För de företagen som använde sig av tilldelning av aktier, för att belöna goda 

prestationer i enlighet med målen för bonusprogrammen, var den genomsnittliga 

utvecklingen högre på samtliga mått. De största skillnaderna kunde vi se på 

omsättningstillväxten och TSR. Med detta som grund finns det således ett positivt 

samband mellan tilldelning av aktier och värdeskapande för aktieägarna i företag. 
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6.3 Nyckeln för att uppnå värdeskapande genom 

bonusprogram 

Efter vi har analyserat de bonusprogram som stora börsnoterade företag använder, har vi 

kommit fram till vad vi anser vara de avgörande kriterierna vid utformningen av 

bonusprogram. Nedan fastställer vi vilka kriterier som måste vara uppfyllda för att 

skapa värde för både företaget och aktieägarna. 

 

 Kombination av kortsiktigt och långsiktigt bonusprogram 

Kortsiktigt bonusprogram behövs för att skapa kortsiktigt prestationstryck på 

VD, vilket får denne att anstränga sig extra och göra det som behövs. Det 

behövs också ett långsiktigt bonusprogram för att VD skall tänka långsiktigt och 

bidra till att maximera företagets långsiktiga värde. 

 

 Redovisningsbaserade mått för att mäta prestation 

Redovisningsbaserade mått bör användas för att mäta både kortsiktiga och 

långsiktiga prestationer, trots sina nackdelar. Eftersom marknadsbaserade mått 

kan vara okontrollerbara för VD samt att det kan vara svårt att förstå hur 

aktiemarknaden reagerar, så skall precisa och objektiva redovisningsbaserade 

mått användas. Redovisningsbaserade mått är lättare att förstå och kan bättre 

kontrolleras av VD. 

 

 Tilldelning av aktier 

En del av belöningen bör betalas ut i form av aktier. Ägande av aktier i det egna 

bolaget utgör ett bra incitament för att etablera långsiktigt engagemang för VD. 

Tack vare att VD får ta del av värdetillväxten ökar viljan att arbeta för företaget, 

samt att det ger VD och aktieägarna ett gemensamt intresse. 
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6.4 Förslag på vidare forskning 

Då det är många faktorer som påverkar utfallet av ett bonusprogram, anser vi att det 

skulle vara av intresse med vidare forskning hur de makroekonomiska 

omvärldsfaktorerna påverkar utfallet av ett bonusprogram. Exempel på hur dessa 

faktorer kan påverka är idag finanskrisen, vilken har lett till ökade diskussion om 

bonusprogrammen och dess utformning. Detta kommer säkerligen få effekter och det 

skulle därför vara intressant att se hur krisen och de ökade diskussionerna påverkar 

utformningen av framtida bonusprogram. 

 

Många företag skriver att syftet med bonusprogrammen är att motivera, behålla och 

rekrytera anställda. Vid arbetet av uppsatsen noterade vi att det fanns stora skillnader på 

bonusarnas storlek mellan företagen. Med tanke på detta vore det intressant med vidare 

forskning om vilken effekt bonusarnas storlek har på VD:s motivation. Då vi i vår 

undersökning bara har studerat stora företag, hade det varit intressant med vidare 

forskning om storleken på företaget påverkar utformningen av bonusprogrammen 

(Small Cap, Mid Cap). 
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Bilagor 

Bilaga 1 – OMXS30 

 

  

Företag Sector (GICS) Företag Sector (GICS)

ABB Industri Sandvik Industri

Alfa Laval Industri SCA Pappers- och 

hygienprodukter

Assa Abloy Industri, lås Scania Lastbilar, motorer

Astra Zeneca Läkemedel SEB Bank

Atlas Copco (A) Industri Securitas Säkerhetstjänster och 

produkter

Atlas Copco (B) Industri Skanska Bygg

Boliden Råvaror, gruvdrift SKF Industri

Electrolux Vitvaror SSAB Stål

Eniro Marknadsföring Svenska handelsbanken Bank

Ericsson Telekom Swedbank Bank

Hennes & Mauritz Kläder och mode Swedish Match Tobak

Investor Investmentbolag Tele2 Telekomoperatör

Lundin Petroleum Olja- och gasutvinning TeliaSonera Telekomoperatör

Nokia Telekom Volvo Group Lastbilar, maskiner och 

motorer

Nordea Bank
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Bilaga 2 – Finansiell data 

 

 

  

ABB 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

EBIT (MUSD) 4 552 4 023 2 557 1 711 1046 287

Totala tillgångar (MUSD) 33 181 31 001 25 142 22 276 24 677 30 413

Kortfristiga skulder (MUSD) 16 004 14 479 12 485 11 606 13 459 16 212

ROCE 26,50% 24,35% 20,20% 16,04% 9,32% 2,02%

ROE 34,29% 23,02% 21,10% -1,24% -26,71%

Omsättning (MUSD) 34 912 29 183 23 281 20 964 20 610 20 332 19 472

Growth in sales 20% 25% 11% 2% 1% 4%

Utdelning per aktie (CHF) 0,48 0,48 0,24 0,12 0 0

Aktiepris (CHF) (31/12) 9,91 43,44 20,47 11,3 5,08 3,65 1,43

TSR -76% 115% 83% 125% 39% 155%

Alfa Laval 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

EBIT (MSEK) 5 736 4 691 2 552 1 377 1 438 1 138

Totala tillgångar (MSEK) 29 032 23 251 18 750 16 206 14 084 14 690

Kortfristiga skulder (MSEK) 12 591 8 456 6 742 5 066 4 011 3 734

ROCE 34,89% 31,71% 21,25% 12,36% 14,28% 10,39%

ROE 39,98% 25,13% 15,58% 15,43% 13,19%

Omsättning (MSEK) 27 850 24 849 19 802 16 330 14 986 13 909 14 594,90

Growth in sales 12% 25% 21% 9% 8% -5%

Utdelning per aktie (SEK) 2,25 9,00 6,25 5,10 4,75 4,00

Aktiepris (SEK) (31/12) 67,5 91 77,25 43 26,88 27,38 17,5

TSR -23% 29% 94% 79% 16% 79%

Assa Abloy 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

EBIT (MSEK) 4 269 5 458 3 297 4 078 3 683 1 073

Totala tillgångar (MSEK) 44 960 37 732 35 557 33 692 30 117 29 827

Kortfristiga skulder (MSEK) 15 514 11 996 12 380 13 522 10 752 8 784

ROCE 14,50% 21,21% 14,23% 20,22% 19,02% 5,10%

ROE 21,71% 12,85% 18,18% 20,92% 0,08%

Omsättning (SEK) 34 918 33 550 31 137 27 802 25 526 24 080 25 397

Growth in sales 4% 8% 12% 9% 6% -5%

Utdelning per aktie (SEK) 3,60 3,60 3,25 3,25 2,60 1,25

Aktiepris (SEK) (31/12) 88,5 129,75 149 125 113,5 85,5 99,5

TSR -29% -11% 22% 13% 36% -13%
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AstraZeneca 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

EBIT (MUSD) 9 144 8 094 8 216 6 502 4 547 4 111

Totala tillgångar (MUSD) 46 784 47 957 29 932 24 840 25 652 23 573

Kortfristiga skulder (MUSD) 13 320 15 187 9 447 6 839 6 587 7 695

ROCE 27,32% 24,70% 40,11% 36,12% 23,85% 25,89%

ROE 37,86% 39,49% 34,61% 25,44% 22,97%

Omsättning (MUSD) 31 601 29 559 26 475 23 950 21 426 18 849 17 841

Growth in sales 7% 12% 11% 12% 14% 6%

Utdelning per aktie (USD) 2,05 1,87 1,72 1,3 0,94 0,795

Aktiepris (USD) (31/12) 40,36 43,08 53,7 48,57 36,27 47,98 35,74

TSR -2% -16% 14% 37% -22% 36%

Atlas Copco 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

EBIT (MSEK) 13 806 12 066 9 203 6 938 6 651 5 310

Totala tillgångar (MSEK) 75 394 56 659 55 255 54 955 48 168 45 862

Kortfristiga skulder (MSEK) 21 892 18 974 18 497 15 699 13 371 11 679

ROCE 25,80% 32,02% 25,04% 17,67% 19,11% 15,53%

ROE 51,22% 47,06% 25,51% 20,66% 15,58%

Omsättning (MSEK) 74 177 63 355 50 512 42 205 43 192 44 619 47 562

Growth in sales 17% 25% 20% -2% -3% -6%

Utdelning per aktie (SEK) 3,00 3,00 2,38 2,13 1,50 1,25

Aktiepris B (SEK) (31/12) 59,5 88,25 93,55 66,79 36,45 30,8 20,29

TSR -29% -2% 44% 89% 23% 58%

Boliden 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

EBIT (MSEK) 1 004 5 428 8 522 3 069 1 831 -19

Totala tillgångar (MSEK) 30 252 27 231 26 929 22 918 20 176 19 861

Kortfristiga skulder (MSEK) 3 517 6 784 5 804 5 848 2 928 3 906

ROCE 3,76% 26,55% 40,34% 17,98% 10,62% -0,12%

ROE 29,28% 38,96% 19,89% 13,38% 0,21%

Omsättning (MSEK) 30 987 33 204 35 213 20 441 17 928 9 545 9 556

Growth in sales -7% -6% 72% 14% 88% 0%

Utdelning per aktie (SEK) 1,00 4,00 4,00 2,00 0 0

Aktiepris (SEK) (31/12) 17,8 81,25 162,42 59,98 26,21 28,57 10,72

TSR -77% -48% 177% 136% -8% 167%



 

89 

 

 

  

Electrolux 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

EBIT (MSEK) 1 188 4 475 4 033 3 942 4 714 7 175

Totala tillgångar (MSEK) 73 323 66 089 66 049 82 558 74 932 77 028

Kortfristiga skulder (MSEK) 35 096 34 148 36 304 37 387 35 041 31 261

ROCE 3,11% 14,01% 13,56% 8,73% 11,82% 15,68%

ROE 18,24% 29,16% 6,81% 13,79% 17,40%

Omsättning (MSEK) 104 792 104 732 103 848 129 469 120 651 124 077 133 150

Growth in sales 0% 1% -20% 7% -3% -7%

Utdelning per aktie (SEK) 0,00 4,25 4,00 7,50 7,00 6,50

Aktiepris (SEK) (31/12) 66,75 108,5 116,93 102,7 75,59 77,54 67,48

TSR -38% -4% 18% 46% 7% 25%

Eniro 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

EBIT (MSEK) 410 1 855 1 813 1 073 1 232 569

Totala tillgångar (MSEK) 16 620 18 467 18 213 19 542 7 356 7 201

Kortfristiga skulder (MSEK) 3 027 2 775 2 947 3 290 3 053

ROCE 3,02% 11,82% 11,88% 6,60% 28,63% 7,90%

ROE 32,21% 20,59% 19,79% 40,66% 8,37%

Omsättning (MSEK) 6 689 6 508 6 446 4 910 4 848 4 919 4 886

Growth in sales 3% 1% 31% 1% -1% 1%

Utdelning per aktie (SEK) 0,00 5,20 4,40 2,20 2,20 1,80

Aktiepris (SEK) (31/12) 10,7 58 88,15 97,41 66,24 65,89 51,27

TSR -82% -28% -5% 50% 4% 32%

Ericsson 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

EBIT (MSEK) 16 252 30 646 35 828 33 084 28 938 -11 239

Totala tillgångar (MSEK) 285 684 245 117 214 940 208 829 183 040 182 372

Kortfristiga skulder (MSEK) 104 117 77 676 70 321 81 957 45 705 53 752

ROCE 8,95% 18,30% 24,77% 26,08% 21,07% -8,74%

ROE 16,28% 21,86% 23,93% 21,80% -17,93%

Omsättning (MSEK) 208 930 187 780 179 821 153 222 131 972 117 738 145 773

Growth in sales 11% 4% 17% 16% 12% -19%

Utdelning per aktie (SEK) 1,85 0,50 0,50 0,45 0,25 0,00

Aktiepris ERICb (SEK) (31/12) 58,8 75,9 138,25 136,5 106 64,5 30,5

TSR -20% -45% 2% 29% 65% 111%
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Hennes & Mauritz 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

EBIT (MSEK) 20 138 18 382 15 298 13 173 10 667 9 223

Totala tillgångar (MSEK) 51 243 41 734 35 555 33 183 28 127 25 762

Kortfristiga skulder (MSEK) 11 879 8 834 6 996 6 484 4 885 4 704

ROCE 51,16% 55,87% 53,57% 49,34% 45,90% 43,80%

ROE 42,34% 38,87% 35,67% 32,76% 31,78%

Omsättning (MSEK) 104 041 92 123 80 081 71 886 62 986 56 550 53 331,70

Growth in sales 13% 15% 11% 14% 11% 6%

Utdelning per aktie (SEK) 15,50 14,00 11,50 9,50 8,00 6,00

Aktiepris (SEK) (31/12) 305,5 393,5 346 270 231,5 171 168

TSR -18% 18% 32% 21% 40% 5%

Lundin Petroleum 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

EBIT (TSEK) 1 461 469 1 681 384 1 831 352 2 013 158 848 402 1 068 509

Totala tillgångar (TSEK) 25 280 624 21 053 251 17 685 411 7 762 373 5 852 313 2 704 223

Kortfristiga skulder (TSEK) 2 026 481 1 767 418 1 245 041 1 256 306 641 387 449 632

ROCE 6,28% 8,72% 11,14% 30,94% 16,28% 47,39%

ROE 9,86% 8,97% 27,00% 25,27% 50,09%

Omsättning (TSEK) 6 393 737 5 484 295 4 414 506 4 190 184 2 468 286 1 120 505 295 844

Growth in sales 17% 24% 5% 70% 120% 279%

Utdelning per aktie (SEK) 0 0 0 0 0 0

Aktiepris (SEK) (31/12) 41 67,5 79,5 84 38,1 34,3 9,2

TSR -39% -15% -5% 120% 11% 273%

Nokia 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

EBIT (MEUR) 7 033 7 985 5 488 4 639 4 326 4 960

Totala tillgångar (MEUR) 39 582 37 599 22 617 22 452 22 823 24 074

Kortfristiga skulder (MEUR) 20 355 18 976 10 161 9 670 7 976 8 280

ROCE 36,58% 42,88% 44,06% 36,29% 29,14% 31,40%

ROE 48,77% 35,98% 29,38% 22,43% 23,71%

Omsättning (MEUR) 50 722 51 058 41 121 34 191 29 371 29 533 30 016

Growth in sales -1% 24% 20% 16% -1% -2%

Utdelning per aktie (EUR) 0,40 0,53 0,43 0,37 0,33 0,30

Aktiepris (31/12) (EUR) 11,1 26,52 15,48 15,45 11,62 13,71 15,15

TSR -57% 75% 3% 36% -13% -8%
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Sandvik 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

EBIT (MSEK) 12 794 14 394 12 068 9 532 7 578 4 967

Totala tillgångar (MSEK) 103 227 85 435 65 901 59 562 51 374 48 397

Kortfristiga skulder (MSEK) 35 269 28 759 24 146 20 313 15 249 11 263

ROCE 18,83% 25,40% 28,90% 24,29% 20,98% 13,38%

ROE 31,86% 29,45% 25,63% 21,47% 13,00%

Omsättning (MSEK) 92 654 86 338 72 289 63 370 54 610 48 810 48 700

Growth in sales 7% 19% 14% 16% 12% 0%

Utdelning per aktie (SEK) 3,15 4,00 3,25 2,70 2,20 2,10

Aktiepris (31/12) (SEK) 49 111,25 97,2 72,29 51,41 47,57 37,31

TSR -53% 19% 39% 46% 13% 33%

SCA 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

EBIT (MSEK) 8 554 10 147 8 505 1 928 7 669 7 757

Totala tillgångar (MSEK) 158 968 145 050 133 544 135 220 126 151 107 356

Kortfristiga skulder (MSEK) 38 708 46 192 43 332 42 229 34 826 27 568

ROCE 7,11% 10,26% 9,43% 2,07% 8,40% 9,72%

ROE 11,23% 9,33% 0,76% 9,50% 10,20%

Omsättning (MSEK) 110 449 105 913 101 439 96 385 89 967 85 338 88 046

Growth in sales 4% 4% 5% 7% 5% -3%

Utdelning per aktie (SEK) 3,50 4,40 4,00 3,67 3,50 3,50

Aktiepris (31/12) (SEK) 66,75 114,5 119,17 99 94,5 98 98

TSR -39% 0% 24% 9% 0% 4%

Scania 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

EBIT (MSEK) 12 512 12 164 8 753 6 859 6 599 5 125

Totala tillgångar (MSEK) 110 035 91 454 88 078 78 218 70 703 65 835

Kortfristiga skulder (MSEK) 50 599 36 537 34 103 25 309 20 471 19 537

ROCE 21,05% 22,15% 16,22% 12,96% 13,14% 11,07%

ROE 34,48% 22,73% 19,66% 20,13% 16,62%

Omsättning (MSEK) 88 977 84 486 70 738 63 328 56 788 50 581 47 285

Growth in sales 5% 19% 12% 12% 12% 7%

Utdelning per aktie (SEK) 2,50 5,00 3,75 3,75 3,75 1,50

Aktiepris (31/12) (SEK) 77,75 145,01 107,37 64,18 58,71 45,31 37,61

TSR -45% 40% 73% 16% 38% 24%
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Securitas 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

EBIT (MSEK) 3 086 1 967 1 437 3 276 3 900 2 595

Totala tillgångar (MSEK) 35 719 39 185 35 719 46 280 38 842 36 955

Kortfristiga skulder (MSEK) 17 050 23 213 17 305 21 524 14 650 12 196

ROCE 16,53% 12,32% 7,80% 13,23% 16,12% 10,48%

ROE 5,95% 8,86% 18,61% 21,37% 11,09%

Omsättning (MSEK) 56 572 62 907 60 523 66 014 59 687 58 850 65 685,30

Growth in sales -10% 4% -8% 11% 1% -10%

Utdelning per aktie (SEK) 2,90 3,10 3,10 3,50 3,00 2,00

Aktiepris (31/12) (SEK) 64,25 76,19 89,95 77,68 67,09 57,09 61,2

TSR -12% -12% 20% 21% 23% -3%

Skanska 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

EBIT (MSEK) 4 086 5 406 4 762 5 000 4 361 4 532

Totala tillgångar (MSEK) 83 478 78 941 71 307 71 331 63 081 66 738

Kortfristiga skulder (MSEK) 58 206 53 948 45 364 44 919 39 676 36 795

ROCE 16,17% 21,63% 18,36% 18,93% 18,63% 15,14%

ROE 19,97% 18,94% 21,02% 19,52% 19,49%

Omsättning (MSEK) 143 674 138 781 125 603 124 667 121 263 132 879 142 033

Growth in sales 4% 10% 1% 3% -9% -6%

Utdelning per aktie (SEK) 5,25 8,25 8,25 6,50 4,00 3,00

Aktiepris (31/12) (SEK) 77,5 122 135 121 79,75 63,5 51

TSR -32% -4% 18% 60% 32% 30%

SKF 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

EBIT (MSEK) 7 710 7 138 6 387 5 253 4 087 2 801

Totala tillgångar (MSEK) 56 281 46 331 46 238 40 349 35 014 36 552

Kortfristiga skulder (MSEK) 14 298 12 832 12 045 10 445 9 797 8 908

ROCE 18,36% 21,31% 18,68% 17,57% 16,21% 10,13%

ROE 26,13% 22,75% 19,97% 17,48% 13,30%

Omsättning (MSEK) 63 361 58 559 53 101 49 285 44 826 41 377 42 430

Growth in sales 8% 10% 8% 10% 8% -2%

Utdelning per aktie (SEK) 3,50 5,00 4,50 4,00 3,00 10,00

Aktiepris (31/12) (SEK) 77,25 104,79 113,22 99,8 60,83 57,13 46,45

TSR -23% -3% 18% 71% 12% 45%
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SSAB 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

EBIT (MSEK) 9 516 8 061 5 951 5 735 3 888 3 083

Totala tillgångar (MSEK) 69 255 90 705 22 795 21 820 21 618 18 611

Kortfristiga skulder (MSEK) 9 215 12 748 4 938 4 749 5 082 4 201

ROCE 15,85% 10,34% 33,33% 33,59% 23,51% 21,39%

ROE 15,78% 27,73% 28,35% 27,63% 8,96%

Omsättning (MSEK) 54 329 40 441 31 054 27 804 23 712 19 806 19 271

Growth in sales 34% 30% 12% 17% 20% 3%

Utdelning per aktie (SEK) 4,00 5,00 4,50 3,00 7,50 6,00

Aktiepris (31/12) (SEK) 63,5 159 142,46 81,86 46,55 36,73 29

TSR -58% 15% 80% 82% 47% 47%

Swedish Match 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

EBIT (MSEK) 3 090 2 997 3 285 2 825 3 593 2 224

Totala tillgångar (MSEK) 18 355 16 467 15 670 16 806 14 898 15 102

Kortfristiga skulder (MSEK) 4 381 5 117 3 965 5 767 4 746 3 775

ROCE 22,11% 26,41% 28,06% 25,59% 35,39% 19,63%

ROE 285,42% 114,63% 34,82% 43,92% 38,85%

Omsättning (MSEK) 13 162 12 551 12 911 13 311 13 007 13 036 13 643

Growth in sales 5% -3% -3% 2% 0% -4%

Utdelning per aktie (SEK) 4,10 3,50 2,50 2,10 1,90 1,70

Aktiepris (31/12) (SEK) 111,75 154,5 128 93,5 77 73,5 68,5

TSR -25% 23% 40% 24% 7% 10%

Tele2 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

EBIT (MSEK) 2 851 1 485 -106 2 814 4 318 1 866

Totala tillgångar (MSEK) 47 133 48 648 66 164 68 291 49 865 47 970

Kortfristiga skulder (MSEK) 16 013 15 202 21 131 21 493 14 728 12 802

ROCE 9,16% 4,44% -0,24% 6,01% 12,29% 5,31%

ROE -6,22% -12,55% 6,71% 10,42% 7,89%

Omsättning (MSEK) 39 505 43 420 43 098 44 457 43 033 36 911 31 282

Growth in sales -9% 1% -3% 3% 17% 18%

Utdelning per aktie (SEK) 3,50 3,15 1,83 1,75 5,00 1,00

Aktiepris (31/12) (SEK) 69 129,5 100 85,25 83,13 122,31 73,42

TSR -44% 33% 19% 5% -28% 68%
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TeliaSonera 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

EBIT (MSEK) 28 648 26 155 25 489 17 549 18 793 14 710

Totala tillgångar (MSEK) 264 286 216 702 199 392 203 775 191 972 190 060

Kortfristiga skulder (MSEK) 41 501 29 501 30 347 30 270 35 624 31 247

ROCE 12,86% 13,97% 15,08% 10,11% 12,02% 9,26%

ROE 15,07% 14,25% 9,21% 10,70% 8,08%

Omsättning (MSEK) 103 585 96 344 91 060 87 661 81 937 82 425 59 483

Growth in sales 8% 6% 4% 7% -1% 39%

Utdelning per aktie (SEK) 1,80 4,00 6,30 3,50 1,20 1,00

Aktiepris (31/12) (SEK) 38,9 60,5 56,25 42,7 38,99 36,84 32,13

TSR -33% 15% 46% 18% 9% 18%

Volvo 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

EBIT (MSEK) 15 851 22 231 20 399 18 153 14 679 2 504

Totala tillgångar (MSEK) 372 419 321 647 258 427 257 207 223 968 231 252

Kortfristiga skulder (MSEK) 154 390 130 279 96 119 99 011 79 053 76 979

ROCE 7,27% 11,62% 12,57% 11,48% 10,13% 1,62%

ROE 18,17% 18,72% 16,63% N/A 0,41%

Omsättning (MSEK) 303 667 285 405 258 835 240 559 211 076 183 291 186 198

Growth in sales 6% 10% 8% 14% 15% -2%

Utdelning per aktie (SEK) 2,00 5,50 10,00 3,35 2,50 1,60

Aktiepris (31/12) (SEK) 42,9 108,5 90,67 72,02 50,67 39,21 25,31

TSR -59% 26% 40% 49% 36% 61%
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Bilaga 3 – Mall för datamaterialsinhämtande 

 

 

 

Företag 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

EBIT

Totala tillgångar

Kortfristiga skulder

ROCE

ROE

Omsättning

Growth in sales

Utdelning per aktie

Aktiepris (31/12)

TSR

Aktiepriset är hämtat från Datastream.

ROE är hämtat från Reuters.

EBIT, Totala tillgångar, Kortfristiga skulder, omsättning samt utdelning per aktie är hämtat från årsredovisningar.


