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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Bonus är en typ av belöningssystem som förekommer ofta hos svenska företag. 

Bonusprogrammen kan utformas på en mängd olika sätt men det som förenar är att de skall 

motivera de anställda oavsett position att göra ett bättre arbete och påverka företagets resultat 

i positiv riktning. Bonusar är tänkta att vara till nytta för företaget och de anställda men i en 

del fall är det tveksamt om bonusmålen är rätt utformade, kända fall som nämns i arbetet är 

Skandia affären samt Ericksson som utformade år 2001 ett bonusprogram som baserades på 

ett positivt kassaflöde. 

 

Problem: Finns det något samband mellan utbetalad bonus och företagets redovisade 

resultat gällande VD och övrig ledning i noterade aktiebolag på Stockholmsbörsen inom 

finanssektorn? För att få svar på problemet studeras främst företagens årsredovisningar mellan 

åren 2003 till 2007. För att se eventuella samband mellan våra variabler görs en 

korrelationsanalys. Variablerna som används är bonus till verkställande direktör och övrig 

ledning, årets resultat och avkastning på eget kapital. 

 

Teorier: Teorierna som används är tänkt att ge ökad förståelse för vilka faktorer som 

inverkar på bonusen och uppfyllandet av målen. Teorierna som används är fyra kategorier av 

motivationsteorier, Agentteorin samt Stewardshipteorin. 

 

Slutsats: Undersökningen visar att det finns ett samband mellan utbetald bonus och årets 

resultat till VD och övrig ledning detsamma gäller för sambandet mellan utbetald bonus och 

avkastning på eget kapital till VD och övrig ledning. 
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Definitioner  

 

Ledande befattningsinnehavare, enligt Näringslivets Börskommitte, följande personkrets 

omfattas: styrelsens ordförande, andra styrelseledamöter som erhåller ersättning från bolaget 

utöver gängse styrelsearvode och som inte är anställda i bolaget, VD, i förekommande fall 

koncernchef samt vissa anställda tjänstemän i bolagets ledning. Styrelsens ordförande, 

utnämnda styrelseledamöter, koncernchefen samt VD betecknas i rekommendationen högsta 

ledningen. 

Andra ledande befattningshavare, omfattar de som normalt inte tillhör ledande 

befattningsinnehavare. Normalt borde detta innefatta de personer i bolaget som tillsammans 

med VD utgör koncernledning eller liknande.
1
 Benämns i vår text som övrig ledning eftersom 

det ordet ofta används i årsredovisningarna. 

Key Performance Indikators - KPI  

(1) En uppsättning mätbara åtgärder som ett företag eller industrin använder för att mäta eller 

jämföra resultat i fråga om att uppfylla sina strategiska och operativa mål. KPI: er varierar 

mellan företag och branscher, beroende på sina prioriteringar eller prestandakriterier. Även 

kallad "viktig framgångsfaktor indikatorer (KSI)".
2
 

(2) nyckeltal 
3
 

Incitament avser stimulerande åtgärder i syfte att öka individens motivation att utföra 

arbetsuppgifterna på bästa möjliga sätt. Incitament förknippas ofta med bonuslön, optioner, 

extraförmåner och liknande. Det är tänkt att incitament skall öka individens motivation och 

prestation.
4
 

Provision är en form av ersättning som betalas till personer som har förmedlat tjänster eller 

varor, t.ex. fastighetsmäklare eller försäljare.
5
 

Resultatlön är en löneform som grundar sig på i förväg uppställda lönsamhets eller andra 

verksamhetsmål. Det kan omfatta hela eller delar av lönen för en grupp eller enskilda 

arbetstagare.
6
  

Tantiem är ett slags lönetillägg som grundar sig på del av bolagsvinsten eller annat mått för 

verksamheten och utgår vanligtvis till styrelseledamot, VD eller andra högre tjänstemän inom 

                                                 
1
 Raol Smith, Lars Wiberg, Bengt Olwig, Göran Riegnell, Matias Sjöstrand, Belöningssystem–nyckeln till 

framgång, sid 111. 
2
 Dictionary.reference.com Läst 2009-05-07 

3
 translate.google.se Läst 2009-05-08 

4
 Geir Kaufmann & Astrid Kaufmann, 2 upplagan, Psykologi i organisation och ledning, Sid 60. 

5
 Ne.se Läst den 26 maj 2009 

6
 Ne.se Läst den 26 maj 2009 
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ett företag, vinstdelningen beslutas av bolagsstämman. Tantiem betalas ofta ut som en 

trettonde månadslön exempelvis till julen.
7
 

Gratifikation är en typ av vinstdelning där den anställde erhåller en tillfällig extra belöning 

baserad på andel av företagets resultat efter finansiella poster. På grund av att det rör sig om 

tillfälliga tillskott är det viktigt att inte räkna med dessa som grund för lönen. 

Gratifikationsandelen för den anställde står i relation till den egna utbetalda lönesumman.
8
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1 Introduktionskapitel 

1.1 Problembakgrund 

 

Bonus är en typ av belöningssystem som förekommer ofta hos svenska företag. 

Bonusprogrammen kan utformas på en mängd olika sätt men det som förenar är att de skall 

motivera de anställda oavsett position att göra ett bättre arbete och påverka företagets resultat 

i positiv riktning. För de bolag som tillämpar bonusprogram kan i en del fall de utbetalda 

bonusbeloppen handla om miljontals kronor till enskilda individer. De personer som erhåller 

de beloppen arbetar av naturliga skäl inom ledande positioner inom företaget och har redan 

från början en hög grundlön. 

 

Bonusar är tänkta att vara till nytta för företaget och de anställda men i en del fall är det 

tveksamt om bonusmålen är rätt utformade.  Ericsson utformade 2001 ett bonusprogram som 

baserades på ett positivt kassaflöde, vilket skulle ge ledningen bonus om de lyckades nå 

målet. Vad gjorde ledningen för att uppnå ett positivt kassaflöde?  Ledningen såg till att 

tillgångar, (fastigheter) såldes för att på så sätt uppnå ett positivt kassaflöde. Det resulterade i 

att flera tusen chefer på Ericsson fick en icke föraktlig bonus utbetalad år 2003, trots att 

företaget gick med förlust.
9
 

 

Ett annat känt fall i Sverige med tveksamma bonusutbetalningar är försäkringsbolaget 

Skandia som uppmärksammades i slutet av 90-talet. Historien sammanfattas enligt en 

dokumentär från Sveriges Radio och återges enligt nedan. 

  

Skandia, Sveriges äldsta försäkringsbolag gick från rekordvinster och årets nykomling i USA 

till ett föraktat och skandalomsusat bolag på några år. Toppchefer delade på 4 miljarder i 

ersättningar förutom fasta löner, det var en av skandalerna som sänkte Skandia. Bråk om 

bonusutbetalningar, handlade till slut om utbetalningar i miljardklassen till toppdirektörer i 

Sverige, USA och Storbritannien.  

 

Olle Rosander, journalist och ekonomiförfattare rapporterade under en längre tid från Skandia 

affärerna med lägenhetsskandalen och internaffärerna mellan de olika bolagen i Skandia som 

                                                 
9
 Jäghult Bo, Morötter – En bok om bonus, beröm och andra belöningar sid 85 
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enlig honom i akt och mening var gjorda för att lura skattefogden, lura försäkringstagarna och 

gynna aktieägarna. Redovisningsproblemen inte minst i amerikanska och utländska bolagen 

gjorde att det blev orimligt uppumpade vinster som skapade aktiekurser och bonusvinster för 

tjänstemännen på ett fullständigt orimligt sätt. Från åren 1997 till år 2000 steg Skandias aktie 

med över 1000 %.
10

 

Skandia införde 1997 ett bonusprogram som var relaterat till aktiekursen, 100 topp chefer 

blev erbjudna personaloptioner, företagsledningen hade därmed allt intresse i världen att få 

upp aktiekursen. Värdet på Skandias aktie förväntades att fortsätta att öka och 

bonusprogrammen utformades efter detta. 

Olle Rosander, menade att problem uppstår om man ger bonusprogram till en VD eller en hög 

tjänsteman i ett börsbolag som fattar beslut där resultatet i form av vinst eller förlust visar sig 

först flera år framåt i tiden och hur kan man då få till ett bonusprogram? Det går nästan inte, 

det visar nästan all internationell forskning och det går inte att sätta en koppling mellan ett 

företags utveckling och VD lön i form av rörliga ersättningar. I stället har bonusar använts för 

att antingen smita undan höga löneskatter eller ge tjänstemännen bättre betalt. Motiveringen 

till hög rörlig ersättning är att det är så ont om duktiga chefer därför får företagen locka med 

frikostiga bonusavtal.  

Ett sätt att höja resultatet för moderbolaget Skandia AB var att lägga i stort sätt alla kostnader 

i dotterbolaget Skandia Liv som t.ex. investeringskostnader för att på så sätt öka resultatet för 

den svenska delen av verksamheten och därmed öka bonusutdelningen till befattningshavarna 

i ledande position. 

Ekonomijournalisten Olle Rosander har märkt att ekonomin har blivit alltmer komplicerad, 

värdepapper och ekonomiska instrument är mer invecklade, pensions och bonusavtal blir 

svårare att begripa både för utomstående och de som tecknar avtalen. Det effektivaste 

motmedlet mot allt detta är insyn och öppenhet, begriplighet och att alla berörda parter måste 

förstå vad de håller på med. De som tar fram bonusprogrammen och är insatta i redovisning 

måste förstå vad de håller på med, likaså aktieanalytiker och journalister måste lära sig mera 

men det kommer aldrig att räcka fullt ut, det kommer alltid fram nya skandaler.
11  

Dokumentären om Skandia och exemplet med Ericsson visar de problem som kan kopplas till 

framtagandet av bonusprogrammen. Det gäller bland annat typ av bonusmål, ersättningsnivån 

på utbetald bonus, förståelse för bonusprogrammens utformning, avsikten med programmen, 

                                                 
10 Sr.se Läst den 4 maj 2009  
11

Sr.se Läst den 4 maj 2009 
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redovisningsproblem, etik och moral, kopplingen prestation och belöning. Ledning och 

styrelse har ett stort moraliskt ansvar gentemot företag och samhälle eftersom de utformar 

bonusprogrammen och där bör de vara förebilder.  

 

Hur ligger det till i andra delar av världen med uppfattningen om höga bonusutbetalningar till 

ledande befattningshavare? En artikel från den amerikanska tidsskriften Businessweek 

diskuterar problemen med höga bonusar till chefer, ett utdrag följer nedan. 

 

Äldre forskning och även nyare forskning visar att högre utbetalningar till verkställande 

direktörer och mer övervakning från styrelsen inte nödvändigtvis ger upphov till bättre 

prestationer, menar Gregg Fish i tidningen Businessweek.
 
I månader har debatter pågått om 

uppblåsta direktörslöner i USA, VD har tjänat 100-tals gånger mer än vanliga anställda. 

Problemet är att direktörerna tycks ha fått ersättningar för ett mediokert utfört arbete. En extra 

ordinär utbetalning förväntas komma från extra ordinär prestation. Den nämnda logiken gör 

många av oss besvikna därför att den ofta inte stämmer med verkligheten, vetenskapen kan 

kanske förklara detta fenomen. 

 

Åtskilliga studier utförda 2008 av beteendeekonomen Dan Ariely på MIT Sloan School of 

Management, visar att för uppgifter som kräver någon typ av intellektuell skicklighet 

kreativitet eller mekaniskt kunnande, ger stora bonusar i själva verket upphov till en sämre 

prestation. I stället för att fungera motivationshöjande för att uppnå framgångar, blir stora 

bonusar stressfaktorer.
12

  

 

Artikeln från Businessweek visar att för uppgifter som kräver någon form av intellektuell 

färdighet så är det kanske inte så lämpligt att använda sig av bonusprogram med chans till 

utbetalningar av stora bonusar på grund av stress. Hög intellektuell analytisk förmåga måste 

rimligtvis gälla för t.ex. finansbranschen, där används en mängd ekonomiska termer och det 

krävs ofta en hög akademisk utbildning för att kunna arbeta inom den branschen.  

 

Det finns egentligen ingen anledning att tro att finansbranschen skulle vara mer drabbad än 

andra branscher av bonusskandaler, branschen har stått under medias bevakning den senaste 

tiden och branschen känns därför högaktuell med tanke på pågående globala finanskris och 

                                                 
12

Businessweek.com Läst den 4 maj 2009 
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tidigare svenska finanskrisen i början på 90-talet. Vi tänkte därför att det skulle vara intressant 

att undersöka finansbranschen i Sverige och ta reda på hur bonusprogrammen kan vara 

uppbyggda inom den sektorn och även få en inblick i branschen. För att förstå de ovan 

nämnda problemen har resultatmåttet årets resultat använts, vilket är ett av de vanligaste 

måtten och redovisas i majoriteten av företagens års redovisningar. De ovan nämnda 

skandalerna hade eventuellt kunnat förhindras om bonusen varit kopplat till exempelvis årets 

resultat och inte till något av de resultatmåtten som nämns tidigare i texten.  

 

1.2 Problemformulering 

Finns det något samband mellan utbetalad bonus och företagets redovisade resultat gällande 

VD och övrig ledning i noterade aktiebolag på Stockholmsbörsen inom finanssektorn. 

 

1.3 Syfte 

Målet med undersökningen är att få en inblick i hur belöningssystemen kan vara uppbyggda 

för VD och övrig ledning hos ett urval av noterade svenska aktiebolag inom finanssektorn på 

Stockholmsbörsen.  

1.4 Avgränsning 

 

Undersökningen är begränsad till Svenska företag noterade på OMX-börsen i Stockholm. 

Finansbolagen som kommer att studeras är listade på Large Capital, Mid Capital och Small 

Capital där Large Capital har störst omsättning gällande aktieaffärer och Small Capital minst.  

 

Därtill studeras enbart den verkställande direktörens och övrig lednings rörliga ersättning, av 

den anledningen att posterna kan urskiljas från de valda företagens årsredovisningar (dessa 

två poster står oftast separat i årsredovisningen).  
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2 Metod 
 

2.1 Reliabilitet 

Reliabilitet beskriver informationens tillförlitlighet och berör undersökningens data som 

används, sättet att samla data och vidare bearbetning av data.
13

 

 

Insamlingen kommer att göras från årsredovisningar som är upplagda på företagens officiella 

hemsidor och data anses ha en hög grad av trovärdighet. Företagen har hämtats från Dagens 

industri som anses ha en hög grad av reliabilitet enligt oss, hemsidan har blivit framröstad 

som bästa ekonomisajt 8 år i följd, enligt börsanalytiker och företagsledare
14

. Bearbetning av 

data kommer att ske med hjälp av statistikprogram som finns i Office 2007. 

2.2 Validitet 

Validitet betyder giltighet och kan på ett enkelt sätt beskriva att man mäter det som skall 

kontrolleras i en undersökning.
15

 

 

Genom att granska årsredovisningarna på ett likartat sätt samt använda samma variabler 

genomgående får vi ut en valid information. Undersökningen baseras på material från en 

femårsperiod för att öka generaliserbarheten. 

 

2.3 Urval 

Vår population är börsnoterade företag i Sverige inom finanssektorn, noterade på Large 

Capital, Mid Capital och Small Capital. Efter att ha studerat företagens årsredovisningar i 

förväg upptäcktes att det fanns några företag som hade otydliga årsredovisningar, det vill säga 

där fasta lönen och den rörliga ersättningen inte redovisades separat, därför valdes de bort.  

 

Företagens årsredovisningar kommer att granskas från år 2003 till 2007. Anledningen till det 

är att Näringslivets Börskommitté kom ut med nya rekommendationer år 2002 rörande 

                                                 
13

 Asbjörn Johannessen, Per Arne Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, Lieber, 2002, sid 28. 
14

 Di.se Läst den 26 maj 2009 
15

 Asbjörn Johannessen, Per Arne Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, Lieber, 2002, sid 47. 
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information om ledande befattningshavares förmåner, vilket förändrade villkoren för 

redovisning och informationen redovisas därmed tydligare.
16

 

 

Punkter som inte tas med är pensionsersättningar och övriga förmåner som exempelvis 

tjänstebil, detta på grund av beloppen är relativt små och påverkar resultatet marginellt.   

 

Undersökningen innefattar 17 företag. Företagen som undersökts har utvalts av den 

anledningen att de har tydlig årsredovisning. Det vi menar med tydlig årsredovisningen är att 

bonus till verkställande direktör och övrig ledning står separat, det vill säga att det går urskilja 

deras löner från bonus. 

 

För att på lättaste sätt få fram företag från finanssektorn har vi använt oss av hemsidan 

Dagens Industri( www.di.se )där bolagen står uppdelade branschvis. 

  

Anledningen till att undersökningen gjordes under en 5 års period är för att kunna uppfatta 

förändringar av resultat över en period. Vi anser med de 17 utvalda företagen så får vi ett 

rättvisande resultat.  

2.4 Variabler 

Vi kommer att använda oss av några variabler för att kunna mäta ifall bonus påverkas av 

företagets lönsamhet, variablerna som används är bonus till verkställande direktör och övrig 

ledning, årets resultat och avkastning på eget kapital. Lön till verkställande direktör och övrig 

ledning innefattar både fast lön och rörlig lön(bonus). Redovisat resultat är årets resultat till 

koncernen och är hämtat från resultat räkningen(företagets årsredovisning), det är då resultatet 

efter skatt.  Avkastning på eget kapital är ett nyckeltal och är ett mått på företagets förmåga på 

avkastning av eget kapital. Variablerna är anpassade och valda efter tidigare forskning kring 

ämnet, så att resultatet kan jämföras samt eventuellt styrkas. Åretes resultat är ett av de 

valigaste resultatmåtten även avkastning på eget kapital är relativt vanligt och relativt 

lättillgängligt då de redovisas i de flesta av företagens årsredovisningar. 

 

 

                                                 
16

 Raol Smith, Lars Wiberg, Bengt Olwig, Göran Riegnell, Matias Sjöstrand, Belöningssystem–nyckeln till 

framgång sid 60,89, 106 

http://www.di.se/
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2.5 Datainsamling och bearbetning  

 

Insamlingen av data gjordes från respektive företags årsredovisningar mellan åren 2003 till 

2007. Årsredovisningarna hämtades från respektive företags hemsida vilket är lättillgängligt 

och relativt lätt att få tag på. Det som granskades från årsredovisningarna är de tidigare 

nämnda variablerna. Siffrorna som erhölls infogades i tabeller som kan ses under rubriken 

empiri & företagsanalys. Även bonussystem erhölls men redovisades i löpande text, där det 

beskrivs hur bonussystem är uppbyggda för de olika åren. För att tydliggöra siffrorna från 

tabellen och tydliggöra företagens belöningssystem gjordes en reflektion krig dem, för att visa 

och kommentera den relevanta informationen till läsaren. 

Lön till verkställande direktör och övrig ledning samt uppbyggnad av bonus påträffas under 

rubriken noter i årsredovisningen, oftast står den fasta lönen och den rörliga lönen var för sig 

(om inte så fick det läsas fram via detaljerad text under samma rubrik), årets resultat finns i 

resultat räkningen för koncernen och avkastning på eget kapital påträffas vanligen under 

rubriken nyckeltal i årsredovisningen. Där uppgifter inte har påträffats har det markerats med 

ett streck (-) i tabellen. Korrelationsanalys har gjorts för att se samband mellan våra utvalda 

variabler. För att göra beräkningarna används statistikfunktionerna från Office 2007 och 

värdena visas i korstabeller. Korrelationskoefficienten mäter graden av linjärt samband mellan 

två variabler (X och Y), men korrelationen säger inget om orsak och verkan. Vilket är bra då 

samband inte med all säkerhet har en logisk riktning
17

. Linjära samband är det enklaste 

sambandet, vilket är en fördel då ”överanpassningar” till kurvan annars skulle kunna 

förekomma, kan till exempel förekomma vid en regressionsanalys
18

.  

 

2.6 Källkritik 

Den främsta källan som används är företagens årsredovisningar och har hämtats från 

företagens officiella hemsidor. Vi har ingen anledning att misstro den informationen därifrån 

med tanke på att det har granskakts av externa revisorer och är lagstadgade. Däremot har det 

inte alltid varit så lätt att få fram den exakta informationen från årsredovisningen då de kan 

vara svårtydliga.  
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De två huvudböcker som används är Morötter och Belöningssystem, dessa böcker bygger 

mestadels på egna erfarenheter från författarna som arbetar inom yrkesområden som svensk 

och internationell affärsjuridik, skatteredovisning, revision mm, de beskriver inte vetenskaplig 

forskning så noggrant rörande bonus, däremot beskriver böckerna mer vilka typer av 

bonussystem som finns och den praktiska tillämpningen av bonussystemen i verkligheten. 

 

 

3 Teoretisk bakgrund 

 

I varje företag förekommer olika former av belöningssystem till de anställda, om belöningen 

förekommer med en viss regelbundenhet och systematik samt att det existerar en synlig och 

förklarlig koppling till prestation eller resultat som personen åstadkommit, då kan det kallas 

för belöningssystem. Belöningssystemet bör även vara något som angivits i förväg så att 

mottagaren är medveten om möjligheterna i förväg. 

 

Ekonomisk belöning utöver lön kan utgöras av resultatlön, bonus, provision, tantiem, mm. Dit 

hör även kickoff resor, betalda deltagaravgifter i fritidsaktiviteter, rätt till hälsovård mm. Den 

belöning som kommer att beröras i den här uppsatsen är den ekonomiska belöningen i form av 

bonus eller rörlig ersättning riktad till VD och övrig ledning inom företag.  

 

Själva bonusbegreppet i sig är inte helt självklart, bonus har under 2000-talet framställts som 

ett samlat begrepp för all tänkbar ekonomisk ersättning utöver lönen.  

Bonus benämns ofta rörlig ersättning men begreppet är lång ifrån vedertaget. Exempel på 

rörlig ersättning/bonus som kan utbetalas utöver fast lön är utdelning av kontanter direkt på 

grundlönen, tilldelning eller möjlighet till förmånligt köp av aktier, optioner, konvertibler, 

provisioner, ackord, rörlig lön, vinstdelning mm.
19

 Näringslivets Börskommitté ger 

information angående förmåner till högsta ledningen, rörlig ersättning anges där som bonus, 

tantiem eller liknande ersättning. I företagens årsredovisningar tenderar ordet rörlig ersättning 

att ersätta benämningen bonus under senare tid.  
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Författarna till boken ”Belöningssystem, nyckeln till framgång medger att utformandet av rätt 

belöningssystem är en svår uppgift som kräver kompetens inom juridik, ekonomi, 

management och kommunikation. Nyckeln till framgång med ett belöningssystem är att 

målen individuellt och kollektivt utarbetas för varje företags unika situation. Målen och 

medlen måste på ett tydligt sätt förstås och uppskattas av de som berörs. 

Varje företags specifika situation måste tas i beaktande vid utformning av belöningssystem. 

Aktiemarknadsnämnden, Näringslivets Börskommitté och Aktiespararna arbetar med frågor 

som rör utformandet av belöningssystem, de utger rekommendationer och gör dessutom 

uttalanden som skall främja god sed på aktiemarknaden.
20

 

 

En kortare genomgång kommer att göras av de väsentligaste belöningssystemen avsedda för 

VD:ar som ingår i kategorin ledande befattningshavare likaså för andra ledande 

befattningsinnehavare ibland även kallad övriga ledande befattningsinnehavare. 

 

3.1 Belöningssystem 

 

Traditionellt målbonussystem tillämpas för att åstadkomma en tydlig koppling mellan ett 

företags affärsmål/resultat och den anställdes lön. Det betyder att bonus faller ut om vissa 

resultatbaserade mål uppfylls. Överträffas målen blir bonusen större, ifall målen inte uppnås 

minskar eller uteblir bonusen. Den bonus som utbetalas kan vara kollektivt beräknad dvs. 

grunda sig på den gemensamma prestationen som en grupp anställda utför eller individuellt  

beräknad efter den anställdes enskilda prestation, eller i vissa fall beräknad på hela 

koncernens resultat. 

Systemet bör vara kopplat till en målstyrningsprocess innefattande tydliga och mätbara mål 

från koncernledningen och neråt i organisationen. Bonusutfallet för den anställde beror på 

graden av uppfyllda mål för: 

 Företaget  

 Funktionen 

 Individen/gruppen 

I ett väl utvecklat lönesystem bör den rörliga lönedelen inneha en tydlig koppling till den 

anställdes egenutveckling och till företagets lönsamhetsmål. Ett sätt att bestämma inriktningen 
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och målen för den anställde är att upprätta ett målkontrakt med tydliga individuella mål 

relaterade till företagets långsiktiga mål. Bonusen kan utbetalas kontant eller utdelas i någon 

form av finansiellt instrument.
21

 

 

 

En Vinstandelsstiftelse, exempelvis med representanter från företaget och de fackliga 

organisationerna, ansvarar för en långsiktig förvaltning av medel avsatta till förmån för en 

bestämd grupp av personer. Efter en viss tid kan den anställde välja mellan att ta ut pengarna, 

låta dem stå kvar eller gå över till ett långsiktigt pensionssparande.
22

 

 

3.1.1 Olika typer av optioner 

 

Köpoptioner, ger rätt men inte skyldighet att köpa ett antal aktier till en i förväg bestämd 

avgift. 

Teckningsoptioner ger rätt att teckna nyemitterade aktier i företaget. 

Syntetiska optioner, ger rätt till mellanskillnaden mellan lösenpris vid en viss tidpunkt och 

aktiekurs.
23

 

Personaloptioner kan vara passande i syfte att förbinda de anställda närmare till företaget av 

den orsaken att optionsrätten vanligtvis förbrukas om anställningen upphör under optionens 

löptid. Optionen kan betraktas som en uppskjuten bonuslön kopplad till aktiekursen. 

 

3.1.2 Mätsystem  

 

Företagets mål bör vara mer eller mindre kända för de som arbetar inom organisationen, 

önskvärt är att merparten av de anställda känner till målen. När de anställda diskuterar målen 

framträder efter ett tag vilka nyckelaktiviteter KPI(Key Performance Indicators) som är 

viktiga för att målen skall uppnås, det är från nyckelaktiviteterna som källan till 

belöningssystemet skall tas. 
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Organisationen kommer med stor sannolikhet att lyckas uppnå sina mål genom att uppfylla 

dessa aktiviteter. Det är därför viktigt att belöna uppfyllelsen av just dessa KPI: er. Ur 

räkenskaperna går det att ta fram många mätetal; vinst, täckningsbidrag för en avdelning eller 

produkt, försäljning för ett område eller marknadsandelar mm. Det är naturligtvis möjligt att 

använda sig av olika typer av kvotmått som vinstmarginal, avkastning på eget kapital/totalt 

kapital/sysselsatt kapital med flera men mätningen blir då mera inriktad mot resultat och 

balansräkningen i företaget. 

De KPI: er som är värda att ta fram, går inte alltid att finna bland räkenskaperna, indikatorer 

går att erhålla genom att titta på företagets långsiktiga mål, sammanfattande för dem alla att 

de påverkar företagets resultat. Nyckeltalen eller nyckelaktiviteterna måste också gå att mäta 

på ett tillförlitligt sätt annars blir verktygen intetsägande. Hur kan man t.ex. konstatera 15 % 

nya kunder, ökad datasäkerhet, hög spetskompetens jämfört med omgivningen, ny verksamhet 

i Europa mm. Det gäller att välja rätt KPI: er, göra en prioritering av från början ett stort antal, 

alla kan inte tas med, dessutom kommer de att växla med tiden. Vissa av dessa nyckeltal 

kommer att användas i konstruktionen av resultatlön. 

  

På högre nivåer i företag ligger svårigheten i att få en bred acceptans på vilka 

nyckelaktiviteter som verkligen leder till framgång. Detta i sin tur beror på att ledningen inte 

är övertygad om att en viss handling leder till det resultat man strävar efter. Ett 

belöningssystem bör därför inte bygga på uppfyllandet av för många nyckeltal, då blir det 

svåröverblickbart och en mätning av nyckeltalen måste alltid vara möjlig.
24

  

 

Med hjälp av balanserade styrkort är det möjligt att identifiera målnivåer och resultatmått 

för både finansiella och icke finansiella prestationer. 1992 presenterade Kaplan & Norton 

själva konceptet för Balance Scorecard i syfte att framhäva balansen mellan företagets 

finansiella och icke finansiella mål.  

 

Styrkortet innehåller företagets vision som huvudrubrik och är sedan uppdelat i 

fokusområden, nedbrutna strategiska mål, framgångsfaktorer, nyckelmått och handlingsplaner 

inom väl avgränsade områden. Exempel på fokusområden kan vara finans, kund, process och 

utveckling. Författarna till boken menar att oavsett vilken typ av styrsystem som används så 

                                                 
24

Jäghult Bo, Morötter – En bok om bonus, beröm och andra belöningar. sid 126-128 



   

19 

 

är det viktigt att koppla de fastställda bonusgrundade nivåerna till det faktiskt uppnådda 

resultatet för företaget.  

 

3.1.3 Lagar och rekommendationer 

 

Leo lagen stiftades för att skärpa beslutsreglerna för emission och överlåtelse av aktier, 

konvertibla skuldbrev och teckningsoptioner till styrelseledamöter och verkställande 

direktören och andra personer med förmåga att påverka villkoren för överlåtelsen eller 

emissionen. Skärpningen härstammade från en tidigare händelse där Läkemedelsbolaget AB 

Leo 1983 riktade en emission till ett stort antal personer och aktiekursen var mycket 

förmånlig och tilldelningen var riklig.  

 

Leo lagen kom till 1987 och är av stor praktisk betydelse vid utformandet av 

incitamentsprogram baserat på aktier. Lagen säger bland annat att emissionsbeslut alltid skall 

fattas av bolagsstämman. Dessutom är kraven hårdare vid röstningen under bolagsstämman, 

90 % majoritet måste det vara för att förslaget skall röstas igenom. Kort sagt lagen kom till för 

att hindra styrelsen och ledningen från att använda sin makt och gynna sig själva på bolagets 

bekostnad. 

 

Aktiemarknadsnämnden ger ut rekommendationer i samband med införande av 

incitamentsprogram. Styrelsen bör kommunicera ut bland annat följande information till 

aktieägarna på bolagsstämman under förutsättning att de fått god tid på sig att ta ställning till 

förslagen. Detta gäller vid införande av ett nytt incitamentsprogram: (punkterna är hämtade 

från boken belöningssystem). 

 Vilka motiven är till förslagen 

 Vilka kategorier i bolaget som berörs av förslaget 

 Hur stora volymer av de aktuella instrumenten som skall emitteras 

 Ränta och löptid för de aktuella instrumenten som skall emitteras 

 Ränta och löptid för konvertibla skuldbrev 

 Konverteringskurs eller teckningskurs respektive lösenbelopp 

 Instrumentens marknadsvärde och det pris till vilket instrumenten skall kunna 

förvärvas, samt i förekommande fall hur marknadsvärdet beräknas och vem som utfört 

värderingen. 
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 Tilldelningens storlek 

 Hur stor utspädningen kommer att bli och hur den har beräknats samt vilka effekter 

den får på viktiga nyckeltal 

 Hur stora kostnader programmet kan komma att medföra för bolaget vid antaganden 

om aktiens framtida kursutveckling 

 

I årsredovisningen bör bolaget ge en samlad bild av aktuella incitamentsprogrammen, dels 

beskriva händelser och utfall under det gångna räkenskapsåret, avseende nya och gamla 

program, det skall vara möjligt att följa programmen under en längre tid.
25

 

Näringslivets Börskommitté(NBK) ger ut rekommendationer angående ledande 

befattningshavares förmåner och vilken typ av information som bör delges till allmänheten. 

NBK talar om en öppenhet beträffande ledande befattningshavares förmåner. Det handlar om 

förtroende för näringslivet och de enskilda bolagen, NBK har satt gränsen vid att krav bör 

ställas på ökad tydlighet och detaljeringsgrad men att informationen gällande individuell 

redovisning av förmåner begränsas till högsta ledningen i bolaget. Rekommendationen är 

antagen den 15 augusti 2002 och ersätter den tidigare med samma namn från 1993.
26

 

NBK anser vidare att det är viktigt att företagen informerar om besluts och 

beredningsprocessen som tillämpas i samband med ledande befattningshavares förmåner. 

Beträffande förmåner till högsta ledningen bör bl.a. följande information lämnas enligt NBK i 

årsredovisningen: 

 Summan av alla ersättningar och förmåner 

 Ersättningskomponenter av väsentlig betydelse 

 Fast ersättning, rörlig ersättning och huvudprinciper för hur rörlig ersättning beräknas 

 Innehavet av finansiella instrument samt andra optioner eller rättigheter kopplade till 

aktierelaterade incitamentsprogram som erhållits under året och redovisning av 

tidigare års program.  

Om det inte är möjligt att på ett meningsfullt sätt ange ett belopp skall en närmare beskrivning 

av förmånen ges.
27
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Aktiespararna säger angående ersättningen till ledningen att en ersättningskommitté bör 

utses av styrelsen bestående av tre personer ur styrelsen. Kommittén har ansvaret att väl 

genomtänkta avtal upprättas med VD och övriga ledande befattningshavare. 

Styrelsen har det övergripande ansvaret för bolagets ersättningspolicy och de totala 

kostnaderna. Ersättningskommittén beslutar om lönenivån och övriga villkor för ledande 

befattningshavare i första hand VD och vice VD, de bör även ta sitt ansvar ifråga om principer för 

lönesättning och övriga anställningsvillkor för andra personer i företagets ledning.
28 

 

3.2 Teori 

3.3 Tidigare studier 

Nästan all forskning tyder på att det inte finns något samband mellan den rörliga ersättningen 

till VD eller personer med ledande befattning och ett företags framtida utveckling, likväl så  

tillämpar i stort sett alla företagen någon typ av belöningssystem,(Olle Rosander 

ekonomijournalist).
29

  

 

Studier utförda 2008 av beteendeekonomen Dan Ariely på MIT Sloan School of Management, 

visar att för uppgifter som kräver någon typ av intellektuell skicklighet kreativitet eller 

mekaniskt kunnande, ger stora bonusar i själva verket upphov till en sämre prestation. 

Studien visar snarare än att verka motiverande för framgång så ger höga bonusar upphov till 

stress. Personerna ville göra ett bättre jobb och förtjäna dessa överdimensionerade bonusar 

men de tappade koncentrationen när de bekymrade sig över hur de kunde få dessa bonusar 

och gjorde därför ett sämre jobb. Dan Ariely mätte även effekterna på personer som utsattes 

för allmän granskning vid utförandet av vissa arbetsuppgifter. Deltagarna fick lägga pussel 

och utföra andra intellektuella uppgifter under övervakning av andra personer. Det 

uppenbarade sig att allmän övervakning var lika stor stressfaktor som stora bonusar. 

 

De kombinerade studierna vill visa att vid framtagandet av bonussystem har hänsyn inte tagits 

till människans psykologi. Företagen skapar en situation av konkurrerande övervakning och 

väl tilltagna bonusar istället för att en utmärkt prestation driver fram bra resultat. Det gäller i 

allra högsta grad för Wall Street där bonusar utgör en stor del av lönen. 
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En annan undersökning utförd av Corporate Executive Board visar att kring 40 % av 

nyutnämnda chefer underpresterar och att omsättningen bland chefer är hög. Enligt artikeln 

från Business Week är experiment en sak och hur det fungerar i praktiken en annan sak. 

 

Författaren till artikeln menar att det finns historiska bevis för de höga bonusarnas negativa 

inverkan och speciellt i tider av kriser, enligt honom finns sådana bevis. För cirka 73 år sen 

påvisade dekanusassistenen och instruktören i finansiering John C Baker vid Harward 

Business School, att de företagen som betalade störst andel av rörlig ersättning till 

verkställande direktörer under boomåren (det glada 20-talet) i USA, tenderade under 

depressionen på 1930-talet att klara sig sämre än andra företag. Författaren till artikel påstår 

att med dessa uppräknade fakta kan man dra slutsatsen att stora bonusar för intellektuella 

uppgifter och som är utsatta för allmän granskning, bidrar till en annan ekonomisk 

stressfaktor nämligen ekonomisk kris.
30

  

 

En tidigare studie om bonusar utförd på Umeå Universitet är gjord av Fredrik Nordling och 

Johan Ohlander. De har studerat finansbranschen på Stockholmsbörsen under åren 2003-

2007, undersökningen gäller 19 stycken företag. Den studien kan användas för att jämföra 

resultatet med vår undersökning.
31

 

 

3.4 Stewardshipteorin 

Stewardshipteorin har sina rötter inom psykologin och sociologin. I den här teorin sätter 

företagsledaren organisationens mål före sina egna mål. Stewarden motiveras i huvudsak inte 

av sina egna personliga mål utan av principalens objekt dvs. organisationen. Det som 

motiverar stewarden är företagets mål och välgång. Detta gynnar principalen(aktieägarna) 

som äger företaget och kan ta del av den ökade vinsten. När företaget uppnår sina mål leder 

det i sin tur till att stewardens välbefinnande uppnås. Inom Stewardshipteorin ligger 

belöningen i möjligheten att utvecklas att göra en betydande prestation och 

självförverkligande till skillnad mot t.ex. agentteorin där belöningen fokuseras på utbetalning 

av monetära medel.
32
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Stewardshipteorin är relativt ny och ännu inte helt etablerad.  I en situation av ett val mellan 

ett självbetjänande och ett pro-organisatoriskt beteende kommer Stewarden inte att avvika 

från organisationens intressen. En Steward kommer inte att byta ut ett samarbetsbeteende mot 

egenintressebeteende. Sålunda om intressena inte är i linje med varandra för stewarden och 

principalen, sätter stewarden högre värde på samarbetet i organisationen. Detta beror på att 

stewarden anser att han eller hon får ut mer nytta med ett samarbetsbeteende och anpassar sig 

efter det och gör därmed ett rationellt val. 

 

Enligt teorin väljer Stewarden ett kollektivt beteende för att uppnå organisationens mål, 

exempel på mål är försäljningstillväxt eller ökad vinst. Det i sin tur kommer att gynna 

principalerna genom positiva effekter som högre vinst, bättre aktieutveckling eller 

aktieutdelningar och det gynnar även principalens överordnade som har sina mål satta ännu 

högre. Stewarden står på sätt och vis nära aktieägarna genom att skydda och nyttomaximera 

deras intressen. 

 

En Steward som förbättrar prestationen för en organisation, tillfredställer oftast de flesta 

intressegrupperna . Risktagarna har intresse av en väl fungerande organisation med ökad 

framgång. Tidigare Stewardshipteoretiker fokuserar på strukturer som underlättar och stärker 

VD makt, snarare än att organisationen kontrollerar och övervakar VD, under förutsättning att 

denne arbetar efter organisationens intressen och aktieägarnas. Om stewarden samtidigt är 

styrelseordförande gynnar det organisationen och aktieägarna ännu mer enligt tidigare 

teoretikerna. Risker finns dock för aktieägarna om för stort ansvar läggs på VD i företaget 

medger teoretikerna.  Aktieägarna måste bestämma hur stora risker de är beredda att ta 

gentemot befattningshavarna.
33

 

 

3.5 Agentteorin 

Jansen och Meckling var de som la fram den moderna agentteorin år 1976. I grunden finns 

kontraktet mellan två olika aktörer, agenten och principalen (exempel på agent är styrelse, VD 

och för principal är ägare/uppdragsgivare). Där principalen anlitar en agent för att utföra ett 

uppdrag mot kompensation.
34
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Agentteorin utgår ifrån att de olika aktörerna(agent och principal) är rationella och 

nyttomaximerande. Det som fokuseras med teorin är relationerna mellan de olika aktörerna. 

Relationen med de olika aktörerna är konfliktartade där varje intressegrupp vill 

nyttomaximera på den andras bekostnad. För att principalen och agenten ska sträva mot 

likartade mål utformas incitament som till exempel bonus, det ska få agenten att sträva mot 

principalens mål. Då målen följs och uppnås belönas agenten med en morot för att ha 

tillfredsställt principalens intressen. Detta är då kostnader för företaget. En annan kostnad för 

uppdragsgivaren är kontroll av agenten, detta görs till exempel genom att anlita en oberoende 

revisor som granskar företaget i form av en årsredovisning.
35

 

 

 

 

Figur 1: Hämtad från Kristina Artsberg, Redovisningsteori -policy och – praxis. Uppl.2 sid.85  

 

I figuren ovan ser vi tre intressegrupper agent, revisor och principal, där de är beroende av 

varandra samt vill nyttomaximera för egen vinning exempelvis: agent vill maximera sin 

belöning, revisor vill maximera ersättning per arbetstimme och principal vill maximera 

utdelning. 

 

 

 

3.6 Motivationsteorier 

 

Motivation härleds från det latinska ordet” movere ” som betyder röra. Det handlar om vilka 

drivkrafter som får oss att agera. Inom motivationspsykologin är man intresserad av att 
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förklara beteendens riktning och förklara varför våra handlingar går i en viss riktning. På så 

sätt kommer vi in på frågan om målet för våra handlingar och vilka avsikter vi har. Det är 

viktigt att tala om handlingens intensitet i arbetslivssammanhang. Två individer med samma 

kompetens, samma lön och samma arbetsuppgifter lägger ner olika mycket energi i sitt arbete, 

hur kan man förklara det? Det kanske kan bero på biologiska, psykologiska eller rentav 

sociala faktorer som får individen att arbeta med en viss intensitetsgrad mot målen. 

 

Fyra typer av motivationsteorier 

Inom modern organisationspsykologi gör man åtskillnad mellan, behovsteorier(representeras 

här av Maslows behovsteori), kognitiva teorier(representeras här av Kognitiv 

utvärderingsteori, Förväntansteorin, Målsättningsteorin), sociala teorier(representeras här 

av Likavärdesteorin), och arbetskarraktärsmodeller (representeras här av 

Arbetskarakeristika modellen) beträffande motiverat beteende i arbetslivet. Teorierna 

konkurrerar inte med varandra det är snarare så att de kompletterar varandra och kan betraktas 

som bitar i ett stort och komplicerat pussel.
36

 

 

3.6.1Maslows Behovsteori 

 

De mänskliga behoven kan delas in i fem huvudkategorier enligt Maslow, dessa fem 

kategorier kan i sin tur fördelas i två andra grupper som kallas bristmotiv och växtmotiv. De 

lägsta behoven måste tillfredsställas först dit räknas:  

 

1. Fysiologiska behov, de är grundläggande för individens anpassning och överlevnad, mat, 

luft, vatten och tak över huvudet är exempel på det. I arbetslivssammanhang skulle nivån 

kunna motsvara en minimilön som gör det möjligt att få mat för dagen. 

 

2 Nästa behov är trygghetsbehov och den uppnås när man uppnått en minimitillfredställelse 

av de fysiologiska behoven, hit räknas trygga omgivningar som skyddar mot psykisk och 

fysisk skada. I arbetsmiljösammanhang skulle det kunna handla om vissheten om att kunna 

behålla jobbet och senare i arbetslivet ha möjlighet att göra karriär. 
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3 Sociala behov är den högsta nivån av bristmotiven, det handlar om behov av kontakt med 

familj och vänner, en partner att dela livet med, sociala omgivningar som ger kontakt och 

acceptans. I arbetssammanhang kan den här nivån handla om vad arbetsgivaren kan göra för 

att förbättra samarbetsförhållandena på arbetsplatsen .  

 

4 Uppskattning, den fjärde nivån går in i gruppen växtmotiv. I den här nivån handlar det i 

stället om möjligheter till personlig utveckling, förstärka de personliga egenskaperna 

maximalt. Behov på denna nivå är en önskan att prestera, vinna prestige, ha framgång i livet, 

och erhålla andras respekt. I arbetslivet är denna motivationsmekanism mycket viktig. Rom 

Harré argumenterar på ett övertygande sätt för att behovet för respekt från de sociala 

omgivningarna ofta har en större plats i människans vardagliga liv än de mer dramatiska 

drifterna sexualdrift och aggression. På arbetsplatsen kan små åtgärder användas för att visa 

uppskattning för det arbete medarbetarna utför, exempel på det är uppmuntrande psykologi, i 

form av beröm och det kan medverka till högre arbetsmotivation för en individ. 

 

5 Självförverkligande är den högsta nivån i Maslows behovspyramid. Här handlar det om att 

frigöra kapacitet för att på sätt få fram anlag, förmågor och egenskaper som personen innehar, 

dvs. förverkliga sina förmågor. Ett företag som kan erbjuda medarbetarna de här 

möjligheterna gör både individen och företaget en tjänst på grund av starkt motiverande 

krafter.  

 

Det finns inte mycket som tyder på att behoven måste tillfredställas i en viss ordning enligt 

dagens forskning, dvs. gå från en lägre nivå först till en högre nivå i behovspyramiden. Det är 

möjligt att tillfredställa ett högre behov på bekostnad av ett lägre. En del människor hoppar 

över en behovskategori i sin utveckling. Hos en del personer kan status och prestigebehovet 

bli så framträdande att de är beredda att avstå behov som anses mer grundläggande, 

exempelvis fysiologiska och sociala behov. Behovet av uppskattning och självförverkligande 

kan för en del personer bli så överskuggande att de accepterar stora uppoffringar både på det 

individuella planet och det sociala planet för att på den högsta nivån utveckla sina personliga 

egenskaper.
37
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3.6.2 Kognitiv utvärderingsteori 

 

Med all rätt kan man påstå att samtidig fokusering på bonus och lön kan få oss att förlora 

motivationskänslan som ligger i att utföra ett intressant arbete. Människor säger ofta att det 

som driver dem starkast är utmaningen och engagemanget att utföra ett arbete, ett arbete som 

är meningsfullt och betydelsefullt för dem. Man går direkt in den problematiken i kognitiv 

utvärderingsteori. De amerikanska forskarna E.L. Deci och RM. Ryan särskiljer två 

motivationssystem, yttre motivation och inre motivation. 

 

Yttre motivation är belöning i traditionell betydelse, exempel på det är bonus och extra 

förmåner, för att få den belöningen krävs en arbetsprestation.  

Inre motivation förklaras som den motivationsenergi som ligger i själva arbetsutförandet. 

Denna energi beror i sin tur på två grundläggande behov, vilka är behovet av 

självbestämmande och behovet av kompetensupplevelse. Den inre motivationen är lämpad för 

att främja kompetens och självreglering i anpassningen till omgivningarna. Forskarna menar 

att det som är intressant att notera är att överfokusering på yttre belöning kan ta bort glädjen i 

arbetsutförandet och i sin tur minska motivationen för arbetet. De menar att den inre 

motivationen är sundare för oss människor och mer stabil över tiden. Deci och Ryan påstår till 

och med att det inte alls är säkert att belöning alltid lönar sig.
38

 

 

3.6.3 Förväntansteorin 
 

I förväntansteorin tros att hög prestation uppstår när en person kan visualisera sina mål som 

realistiska samt uppfattar dem möjliga att uppnå och något som personen starkt har önskat sig. 

Det vill säga belöningen ska vara något personen vill ha samt kunna koppla det uppnådda 

resultatet med belöningen, ett exempel på det uppnådda målet kan vara att företaget redovisar 

ett positivt resultat under det första kvartalet, personen måste tro att en ökad arbetsinsats 

påverkat det förbättrade resultatet.
39
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Figur 2: Hur moderna organisationer fungerar. Sid. 307 

 

I Förväntansteorin används termerna Valens, Förväntan och Instrumentalitet. 

  

Valens beskriver viljan hos en persons önskan att uppnå ett mål eller resultat. Exempelvis alla 

verkställande direktörer är inte angelägna att ta risker med investeringar. Verkställande 

direktören som inte har en stark önskan att ta risker med investeringar är inte heller lika lätt att 

motivera som en VD som har hög valens för risktagande. 
40

 

 

Förväntan beskriver hur personen måste tro på att det finns ett samband mellan den insats 

personen gör och att han verkligen kommer att nå det resultat som leder till en belöning.  

Här kan flera faktorer påverka personen, exempelvis saknad av förmåga eller resurser att 

uppfylla de resultat som ska ge belöning. Personen kan vara väldigt risktagande i sina 

investeringar(hög valens) men tror det är en omöjlighet att nå de ställda målen oavsett vad han 

gör(låg förväntan), exempelvis saknar personen kunskap, erfarenhet eller tid.  

Det finns många som är motiverade till att prestera något utöver det vanliga, men alla har inte 

kvalifikationerna att nå resultatet.
41

 

 

Instrumentalitet beskriver att personen måste tro på att uppnå det bestämda resultatet, vilket 

leder till den önskade belöningen. Exempelvis ifall en verkställande direktör på ett företag får 

sin bonus utdelat slumpartat utan någon större koppling till prestation, då skulle den 

instrumentala uppfattningen om sambandet mellan prestation och bonus vara obefintlig. 
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För att förbättra den verkställande direktörens prestation genom utformningen av ett 

bonusavtal, måste VD:n tydligt se och förstå sambandet mellan resultat med högre valens till 

höga prestationer.  

 

Ifall någon av dessa termer skulle vara lika med noll betyder det att motivationen är noll, detta 

kan illustreras i formeln nedan.
42

.  

           

            

 

                                                                    

                                                                  = Motivation 

 

 

Belöning uppfattas olika för olika individer, till exempel en person kan känna sig tillfredställd 

för uppnått mål medans en annan enbart känner tillfredställelse vid monetär belöning. 

 

3.6.4 Målsättningsteorin 

 

Edvin Locke och Gary P Latham utvecklade denna teori tillsammans, enligt den här teorin är 

intentionen att arbeta mot ett bestämt mål en betydelsefull motivationskraft. Målen talar om 

vad som behöver göras och vilken insats som behövs för att nå dit. De menar att det är bättre 

att utforma specifika mål än generella det främjar oss till att göra en bättre prestation och har 

en större motiverande effekt än lätta mål under förutsättning att målen accepteras. Edvin och 

Gary påpekar att återkoppling leder till större prestation än avsaknad av återkoppling men den 

måste vara informativ och vägledande. Om den enskilde får delta i målsättningsprocessen blir 

resultaten bättre då? Det är fråga som diskuteras där forskningsresultaten går isär.  

 

I målsättningsteorin är det viktigt att försäkra sig om medarbetarnas 

målförpliktelse(commitment), den enskilde skall känna sig förpliktad att följa målsättningen 

och inte överge den eller på egen hand förändra den.. En annan betydelsefull reglerande faktor 

är kopplad till individens självförmåga(upplevd egen handlingskontroll). Det kan uttryckas i 

termer av vad människan tror att han eller hon klarar av i förhållande till en viss arbetsuppgift. 
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Forskningen visar att personer med låg självförmåga har en tendens att sänka målen och ger 

upp lättare medan däremot en person med hög självförmåga anstränger sig mer för att lyckas 

ned tuffa utmaningar. 

En viktig sak att ta hänsyn till är att personer med hög självförmåga reagerar offensivt och 

positivt på negativ återkoppling. Tvärtom reagerar personer med låg självförmåga ofta 

negativt och offensivt. 

 

Målstyrningsteorins metoder har utvecklats och används som systematiska styrningsverktyg i 

organisationer och företag för att öka motivation och prestation för den anställde och för att 

uppnå större koordinering i organisationen. Det bör finnas ett samförstånd mellan olika nivåer 

i organisationen om vilka konkreta mål man arbetar mot och att målen är samordnade, ofta är 

det där det brister. Målstyrningsprogrammen består i korta ordalag av dessa tre steg, 

målsättning, genomförande och utvärdering av mål. 

 

Utfallet beror ofta på hur realistiska och krävande målen är, en konfliktsituation kan lätt 

uppstå. Målen skall inte vara för lätta att uppnå på bekostnad av effektiviteten men inte heller 

för svåra att nå. Inom trovärdiga gränser är huvudprincipen vid målsättning att målen skall 

vara specifika, konkreta, positiva och så svåra som möjligt. Tillgängliga resurser måste tas i 

beaktande vid utformande av målen.
43

 

 

3.6.5 Sociala motivationsteorier 

 

Sociala motivationsteorier tittar på individens upplevelse av sitt förhållande till medarbetarna 

och hur det kan fungera på ett motiverande eller icke motiverande sätt. 

I de här teorierna behandlas olika former av rättvisa som utgör källor till variationer i 

motiverat beteende.
44

 

 

3.6.5.1 Likavärdesteorin 

 

Följande är exempel på Likavärdesteorin. Antag att du arbetar på en avdelning sen ett par år 

tillbaka efter din examen och att du tjänar 24 000kr per månad. Efter Diskussion i fikarummet 

med den nyanställde personen visar det sig att han eller hon har en startlön på 25 000 kr. Utgå 
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från att ni arbetar på samma tjänstenivå och har samma utbildningsbakgrund, känns det 

orättvist? Ja, kanske. Hur skulle det kunna påverka din arbetsmoral och motivation? 

 

Den här teorin har utvecklats av J. Stacy. Adams och kallas Likavärdesteorin och på ett 

organiserat sätt belyser den likavärde(equity) som motivationsfaktor. Likavärde betraktas som 

en grundläggande regel av oss människor, om likavärdesprincipen frångås kan det påverka oss 

så att prestationsviljan och motivationen försämras på arbetsplatsen. I arbetslivet jämför de 

anställda sin arbetsinsats(insats) och sitt arbetsutbyte(uttag) med det andra ger och får. Av 

det går det att göra värderingar som kallas för insats/uttagskvoter. Man kan göra värderingar 

av dessa kvoter mellan individer eller grupper för att jämföra om det existerar ett  

Likavärdes tillstånd eller inte. Tre faktorer är viktiga i bedömningen här vid dessa jämförelser,  

lönenivå, utbildningsnivå och anställningstid.
45

 

 

3.6.6 Arbetskarakteristikamodellen 

 

Rickard Hackman och Greg Oldman har tagit fram den mest utvecklade modellen.  

Den här teorin försöker kartlägga vilka faktorer som verkar motiverande eller icke 

motiverande. Den tittar på hur egenskaper i själva utformningen av arbetsuppgifterna 

påverkar arbetstagarnas motivation och prestationer. 

 

Modellen försöker rangordna dessa faktorer i förhållande till varandra för att på så sett få fram 

en slags värdering av faktorerna. Genom att genomföra olika åtgärder kan motivationsvärdet 

höjas för en viss arbetsuppgift. En grundläggande tanke är att mäta arbetets 

motivationspotential. Det gäller att inrätta arbetsuppgifter så att det i största möjliga mån går 

att stimulera den enskildes utvecklingsbehov. 

Centrala positiva arbetskarakteristika kan gälla för vilken arbetsuppgift som helst, ju mer 

ett arbete kännetecknas av dessa karaktärer desto bättre blir individens inre motivation för 

arbetet, dessa faktorer är: 

 

1. Variation i färdigheter berör i vilken grad ett arbete ger möjlighet att använda olika 

förmågor, färdigheter och kunskaper. Möjligheter att använda mer färdigheter i jobbet 

skall ge ökad motivation för den anställde. 
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2. Uppgiftsidentitet visar om personen är delaktig i en del av en arbetsuppgift eller om 

personen är delaktig i hela arbetsuppgiften. 

3. Uppgiftens betydelse utgår ifrån vilken grad en arbetstagare kan se en större mening 

med det arbete som denne utför. 

4. Autonomi belyser vilken grad en arbetstagare har kontroll och ansvar över den egna 

arbetssituationen.  

5. Återkoppling handlar om i vilken grad man får information av sina arbetsresultat. 

Utvecklingssamtal är en del i den här processen. 

 

Ännu en gång är det inte nog så viktigt att poängtera betydelsen av subjektiv upplevelse, två 

personer med samma arbetsuppgift kan ha olika upplevelser av den. En av dem kanske tycker 

att arbetet är enformigt och tråkigt medan den andre känner variation och tillfredsställelse. 

 

Arbetets motivationspotential, en formel finns som ser ut på följande sätt: 

MPS=UV+UI+UB/3*autonomi*feedback 

 

MPS = motivationspotential 

UV = uppgiftsvariation 

UI = uppgiftsidentitet 

UB = uppgiftsbetydelse 

 

Ett arbete måste uppnå en viss miniminivå för att räknas som tillfredställande i 

motivationssammanhang, om autonomifaktorn är noll exempelvis blir hela resultatet noll. 

Ekvationen skall ge en motivationsprofil och den skall kunna användas som utgångspunkt för 

att genomföra lämpliga åtgärder som ökar arbetets motivationsvärde. En del menar att den här 

modellen är avsedd för den intellektuelle personen med lång utbildning som värdesätter de 5 

faktorerna.
46

 

 

3.7 Tillämpning av teorier  

 

Teorierna som presenteras är tänkta att användas för att öka förståelsen för vilka faktorer som 

inverkar på bonusen och uppfyllandet av målen (”Teorin kan användas för att tolka olika och 

förstå empiriska observationer/data... för att med hjälp av flera teorier skapa en mer 
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heltäckande förståelse för det studerade fenomenet”)
47

. För att ens kunna uppnå målen 

behövs motivation och en arbetsinsats i någon form och det leder till en prestation som skall 

bedömas så rättvist som möjligt. Motivationsteorierna förklarar generellt sett varför det är värt 

att uppnå målen. När resultaten väl har uppnåtts för individen, avdelningen, företaget eller 

högsta ledningen resulterar det förhoppningsvis i en belöning. På grund av att varje 

intressegrupp vill få ut mesta möjliga del av vinsten utformas kontrakt vilket får dem att 

sträva mot likvärdiga mål(Agentteorin). VD:n som arbetar i första hand efter organisationens 

väl och aktieägarnas intressen passar in i Stewardshipmodellen organisationens mål är 

viktigare än egenintresset. 
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      Figur 3: Egen konstruerad.    

 

Figuren visar hur teorierna har använts för att komma fram till svar/tolkning från problemet. 

För att förstå problemet underlättades det av teorier. Motivations teorier gav förståelse för vad 

som driver individer till prestation som är kopplad till belöning. För att förstå de olika 

belöningssystemen användes Agentteorin samt Stewardshipteorin. 
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4 Empiri & Företagsanalys 
 

En kort presentation av varje företags verksamhet utförs för att ge en helhets bild av företaget. 

Relevanta data att presentera är vilka typer av belöningssystem som finns hos företagen, 

storleken på fast lönedel och rörlig ersättning till Verkställande Direktören och övrig ledning, 

årets resultat och avkastning på eget kapital. Korrelations samband visas under reflektioner, 

en djupare förklaring och uträknings svar finns som bilaga i arbetet.  

4.1 Kartläggning 

 

Fakta presenteras från årsredovisningarna från 17 svenska företag noterade på Large Capital, 

Medium Capital och Small Capital listan. Finansbranschen undersöks i den här studien 

företagen är verksamma inom fastighetsbranschen, kreditmarknaden, aktiemäklarbranschen 

och riskkapitalmarknaden. Belöningssystemen i företagen granskas under åren 2003-2007.   
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4.2.1 Kinnevik 

Investment AB Kinnevik bildades 1936 som ett investmentbolag.
48

 Kinneviks innehav är 

uppdelade i tre segment bestående av Onoterade Kärninnehav, Noterade Kärninnehav samt 

Nya Investeringar 
49

. 

Belöningssystem 

Till VD och övrig ledning baseras den rörliga ersättningen på en kombination av uppnått 

resultat, omkostnadskontroll och produktivitet. År 2003 var den rörliga ersättningen som 

högst 40 procent av den fasta lönen, åren efter höjdes procentsatsen till 50 procent. 
50

 

 

Tabellen visar fakta om Kinneviks ersättningar 

 
År Årets Resultat 

(Miljarder) 
Kr 

Lön VD 
(Milj kr) 

Lön övrig 
ledning  

   (Milj kr) 

Bonus 
VD 

 (Milj kr) 

Bonus 
övrig 

ledning 
  (Milj kr) 

Avkastning på 
eget kapital 

( %) 

2003 3,731 7,275 9,035 2,450 2,108 37,8 

2004 -1,417 7,303 10,066 2,100 7,330 -7,2 

2005 4,097 7,482 15,012 2,800 4,812 18,9 

2006 11,549 27,311 9,571 2,231 6,956 40,0 

2007 16,179 5,621 7,975 2,750 2,535 38,2 

         
Reflektioner 

Sambandet mellan bonus till VD och årets resultat är måttligt starkt. Kan bero på 

belöningssystemets uppbyggnad där bonusen inte för överstiga en viss procentsats relaterat till 

den fasta lönen. Sambandet mellan bonus till övrig ledning och årets resultat är negativt. 

Sambandet mellan avkastning på eget kapital och bonus till VD är relativt starkt medan till 

övrig ledning är det negativt. 
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4.2.2 Latour AB 

Latour AB är ett investmentbolag, bolaget i sin nuvarande form grundades 1985. Innehavet 

består av en helägd industri och handelsrörelse och därutöver en börsportfölj. Latours helägda 

industri- och handelsrörelse omfattar ett 50-tal bolag organiserade i sex affärsområden..
51

  

Belöningssystem 

År 2003 ingen bonusutdelning till VD men betalas ut till övrig ledning. Året efter grundas 

bonusen på årets uppnådda mål och är maximerad till 60 procent av grundlönen för VD: n. 

För andra ledande befattningshavare beräknas den rörliga ersättningen utgående från resultatet 

samt avkastningen på rörelsekapitalet, ersättningen kan som mest utgöra 75 procent av 

grundlönen. Fram till år 2006 är procentsatsen den samma, året efter höjs den till 100 procent 

för övrig ledning och för den verkställande direktören till 75 procent.
52

 

 

Tabellen visar fakta om Latours ersättningar 

 
År Årets 

Resultat 
(Miljarder) 

kr 

Lön VD 
(Milj kr) 

Lön övrig 
ledning  

   (Milj kr) 

Bonus VD 
 (Milj kr) 

Bonus 
övrig 

ledning 
  (Milj kr) 

Avkastning 
på eget 
kapital 

( %) 

2003 0,338 2,400 3,975 0 0 13,0 
2004 1,001 1,740 8,624 1,000 1,642 14,0 
2005 0,709 1,980 9,118 0,920 1,938 9,0 
2006 1,119 2,160 9,350 1,300 3,972 11,0 
2007 0,880 2,443 9,200 1,500 4,883 8,0 

 

Reflektioner 

Sambandet mellan utbetald bonus och årets resultat är mycket starkt till VD och övrig 

ledning. Det anmärkningsvärda för övrig ledning är att bonusutbetalningen för 2006 är så 

mycket högre än för 2005 och det kan bero på att de kan ha uppfyllt målen bättre. Sambandet 

mellan avkastning på eget kapital och bonusutbetalning är negativt för både VD och övrig 

ledning.  
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4.2.3 Bure Equity 

 

Bure Equity är ett investeringsbolag med inriktning på onoterade företag inom den 

kunskapsintensiva tjänstesektorn. Bolaget tillför kapital till utvalda företag och strävar sedan 

efter att omstrukturera branschen.
53 

 

Belöningssystem 

År 2003 baseras bonus på uppnådda resultat och kvalitativa faktorer till VD:n och beloppet är 

begränsat till 50 procent av årslönen, till övrig ledning utgår ingen bonus. Året efter höjs 

begränsningen till 100 procent och övrig ledning får bonus. De bonusgrundande faktorerna 

specificeras från och med 2005 är sedan oförändrade tom år 2007. Principer för 

bonusuträknande är baserade på kvalitativa och kvantitativa faktorer relaterade till 

aktiekursens utveckling och rörelseresultaten i portföljbolagen.
54

 

 

Tabellen visar fakta om Bure Equitys ersättningar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflektioner 

Sambandet mellan utbetald bonus och årets resultat är mycket starkt för både VD och övrig 

ledning. Vilket kan tyda på ett välutformat belöningsprogram där bonus utbetalningar och 

årets resultat följer varandra väl. Avkastning på eget kapital är mycket starkt för både VD och 

övrig ledning.  
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 Di.se Läst den 28 maj 2009 
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 Bure.se Läst den 28 maj 2009 

År Årets 
Resultat 

(Miljoner) 
kr 

Lön VD 
(Milj kr) 

Lön övrig 
ledning  

   (Milj kr) 

Bonus VD 
 (Milj kr) 

Bonus 
övrig 

ledning 
  (Milj kr) 

Avkastning 
på eget 
kapital 

( %) 

2003 -186,9 2,900 7,000 0,800 0 6,5 
2004 95,9 2,900 5,400 1,600 1,200 12,8 
2005 543,7 2,200 2,200 1,800 1,400 19,2 
2006 884,9 2,900 2,200 2,600 1,700 34,2 
2007 1047,1 2,700 1,900 1,900 2,000 24,7 
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4.2.4 HQ & AB 

 

HQ är en investmentbank som fokuserar på finansiella lösningar för storsparare. 

Verksamheten är uppdelad i två affärsområden. Private Banking, förmögenhetsförvaltning åt 

medelstora och mindre institutioner, privatpersoner och entreprenörer. Investment Banking, 

HQ erbjuder kapitalanskaffningstjänster och rådgivning vid förvärv, fusioner och 

börsnoteringar. HQ bedriver verksamhet inom analys och handel med aktier, dessutom 

erbjuds handel och analys med derivat.
55

 

 

Belöningssystem 

Från åren 2003 till 2006 är den rörliga ersättningen till VD och vice VD grundad på årets 

resultat, och för övrig ledning utgår den i form av diskretionär bonus. År 2007 är 

grundförutsättningarna för utbetalning av bonus till VD och övriga ledande befattningshavare 

oförändrade jämfört med tidigare år, men med ändringen om avkastningen på eget kapital 

överskrider 15 %, utbetalas bonus om högst 3,6 miljoner kr per räkenskaps år till VD:n. Ingen 

rörlig ersättning utgår om rörelseresultatet blir negativt under perioden för avdelningen
56

 

 

Tabellen visar fakta om HQ:s ersättningar 

 
År Årets 

Resultat 
(Miljoner) 

kr 

Lön VD 
(Milj kr) 

Lön övrig 
ledning  

   (Milj kr) 

Bonus VD 
 (Milj kr) 

Bonus 
övrig 

ledning 
  (Milj kr) 

Avkastning 
på eget 
kapital 

( %) 

2003 60 2,279 2,661 4,446 3,384 15,0 
2004 107 2,660 2,836 11,132 8,286 27,0 
2005 94 2,757 3,147 8,587 6,928 15,0 
2006 250 2,805 6,182 2,997 5,375 25,0 
2007 290 3,585 9,850 3,679 19,476 26,0 

 

Reflektioner 

Sambandet för utbetalning av bonus till VD och årets resultat är negativt, vilket kan bero på 

att fram till år 2006 fanns det inget tak för bonus utbetalning men resultat och 

bonusutbetalning följer varandra ganska väl förutom år 2006. Året efter införs bonustak vilket 

gör att bonus inte kan bli högre oavsett resultat förbättring vilket håller nere 

bonusutbetalningen. Sambandet för utbetalning av bonus till övrig ledning och årets resultat är 

mycket hög detsamma gäller avkastningen på eget kapital. Sambandet mellan utbetald bonus 

till VD och avkastning på eget kapital är obefintlig  

                                                 
55

 Bors.va.se Läst den 28 maj 2009 
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 Hq.se Läst den 28 maj 2009 
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4.2.5 Klövern 

Klövern är ett fastighetsbolag med inriktning på förvaltning, försäljning och köp av 

fastigheter i storstadsregionerna i Sverige.
57 

 

Belöningssystem 

År 2003 till 2004 har VD:n resultatbaserad lön och uppgår till en procent av bolagets resultat 

före skatt, till den del detta belopp överskrider fastställda driftsmål för fastighetsverks. Till 

övrig ledning har ingen bonus utbetalts. År 2005 till 2006 är det samma med undantag att VD 

har möjlighet till avsättning av bonus till pension istället för lön. År 2007 kan bonus uppgå till 

ett belopp på maximalt 6 månadslöner för VD, för övriga ledande befattningshavare gäller att 

maximal årlig bonus kan uppgå till ett belopp av 3 månadslöner. I båda fallen grundar sig 

bonusen på grundlöner. Bonus till övriga ledande befattningshavare grundar sig på utfall i 

förhållande till mål avseende driftöverskott, resultat efter skatt och uthyrning.
58

 

 

Tabellen visar fakta om Klöverns ersättningar 

 
År Årets 

Resultat 
(Miljoner) 

kr 

Lön VD 
(Milj kr) 

Lön övrig 
ledning  

   (Milj kr) 

Bonus VD 
 (Milj kr) 

Bonus 
övrig 

ledning 
  (Milj kr) 

Avkastning 
på eget 
kapital 

( %) 

2003 87 1,223 2,461 0,305 0 11,7 
2004 213 1,374 3,496 0,500 0 16,1 
2005 379 1,687 3,807 0,500 0 19,1 
2006 631 1,974 4,074 0,500 0 20,6 
2007 1226 2,213 5,764 1,140 2,025 28,1 

 

 

Reflektioner 

Sambandet mellan utbetald bonus till VD och årets resultat är mycket hög och beror troligtvis 

på att bonusen grundas på årets resultat, även avkastning på eget kapital har mycket högt 

samband. 
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4.2.6 Kungsleden 

 

Kungsleden är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar fastigheter med långsiktigt hög och 

stabil avkastning. Bolaget anser att avkastningen i affärsverksamheten är viktigare än 

fastighetens geografiska läge och kategori.
59 

 

Belöningssystem 

Rörlig ersättning för VD och vice VD under åren 2003 till 2007 baserades på aktiens 

totalavkastning och resultatet före skatt. Bonus för de tre andra ledande befattningshavarna 

baserades på bl.a. resultatet av det egna ansvarsområdets fastighetshandel, resultat före skatt 

och aktiens totalavkastning.
60

 

 

Tabellen visar fakta om Kungsledens ersättningar 

 
År Årets 

Resultat 
(Miljoner) 

kr 

Lön VD 
(Milj kr) 

Lön övrig 
ledning  

   (Milj kr) 

Bonus VD 
 (Milj kr) 

Bonus 
övrig 

ledning 
  (Milj kr) 

Avkastning 
på eget 
kapital 

( %) 

2003 745 2,452 3,271 3,600 3,260 29,0 
2004 876 2,405 4,842 2,432 4,262 24,1 
2005 1967 2,408 5,462 2,640 5,689 37,5 
2006 3574 3,780 7,243 5,060 5,725 43,7 
2007 2400 3,946 9,688 3,480 8,542 25,6 

 

Reflektion 

Sambandet mellan utbetald bonus och årets resultat är mycket högt för både VD oh övrig 

ledning. Det höga sambandet kan bero på att de har egna ansvarsområden vilket gör att de kan 

känna sig mer motiverade till att uppfylla sina personliga mål. Sambandet mellan avkastning 

på eget kapital och utbetald bonus till VD är mycket högt medans för övrig ledning är den 

obefintlig.  
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4.2.7 Neonet 

 

Neonet erbjuder aktietransaktionshandel för institutionella investerare via ett egenutvecklat 

handelssystem men även med hjälp av traditionell ordergivning. Verksamheten är uppdelad i 

2 affärsområden vilka är: Neonet Agency Brokerage, mäklartjänst som erbjuder handel på 23 

handelsplatser och Neonet XG System och mjukvarutjänster inom elektronisk 

värdepappershandel.
61  

 

Belöningssystem  

År 2003 kan den rörliga ersättning till VD maximalt uppgå till ett värde motsvarande 6 

månadslöner vilket huvudsakligen baseras på koncernens resultat. Den rörliga ersättningen för 

övriga ledande befattningshavare kan maximalt uppgå till 30 % av den anställdes grundlön. 

År 2004 till 2007 är det samma som året innan med undantag för procentandelen som höjs till 

50 procent för övrig ledning.
62

 

 

Tabellen visar fakta om Neonets ersättningar 

 
År Årets 

Resultat 
(Miljoner) 

kr 

Lön VD 
(Milj kr) 

Lön övrig 
ledning  

   (Milj kr) 

Bonus VD 
 (Milj kr) 

Bonus 
övrig 

ledning 
  (Milj kr) 

Avkastning 
på eget 
kapital 

( %) 

2003 -47,116 2,243 8,960 0 0,500 negativt 
2004 -12,308 1,788 6,396 0 0,130 negativt 
2005 26,847 2,075 6,614 0 1,159 12 
2006 34,348 2,186 7,365 2,414 1,166 13 
2007 94,459 2,320 7,080 3,115 5,600 25 

 

Reflektioner 

Sambandet mellan utbetald bonus och årets resultat är mycket högt för både VD och övrig 

ledning. Det som syns tydligt är, när det går sämre för bolaget sker ingen utbetalning av bonus 

till VD:n och bonus till övrig ledning ökar successivt när årets resultat ökar. Ingen beräkning 

har gjorts på avkastning på eget kapital då vissa uppgifter saknas. 
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4.2.8 Lundbergs 

 

Lundbergs är ett investeringsföretag som genom att vara aktiv och långsiktig ägare utvecklar 

och förvaltar ett antal företag. I portföljen av företag finns det helägda onoterade 

fastighetsbolaget Fastighet AB L E Lundberg och de börsnoterade dotter och 

intresseföretagen Cardo, Holmen, Hufvudstaden samt NCC.
63 

 

Belöningssystem 

Åren 2003 till 2006, den rörliga ersättningen är maximerad till två månadslöner för övrig 

ledning och ingen bonus till VD är utdelad, bonusen är baserad på resultat- och 

lönsamhetsmål. År 2007 är det samma som åren innan med undantag av att den rörliga 

ersättningen är maximerad till tre månadslöner.
64

 

 

Tabellen visar fakta om Lundbergs ersättningar 

 
År Årets 

Resultat 
(Miljoner) 

Kr 

Lön VD 
(Milj kr) 

Lön övrig 
ledning  

   (Milj kr) 

Bonus VD 
 (Milj kr) 

Bonus 
övrig 

ledning 
  (Milj kr) 

Avkastning 
på eget 
kapital 

( %) 

2003 910 2,200 7,300 0 1,100 - 
2004 2803 2,200 7,200 0 1,500 - 
2005 3897 2,300 7,400 0 2,300 - 
2006 6121 2,300 8,200 0 0,200 - 
2007 5010 2,400 9,300 0 0,200 - 

 

Reflektioner 

Samband mellan bonus till övrig ledning och årets resultat är negativt. Det vi ser är när årets 

resultat ökar minskar bonusen, vilket kan bero på att målen är svår att nå. Övriga variabler 

kan inte analyseras. 
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4.2.9 Affärsstrategerna 

 

Affärsstrategerna är ett riskkapitalbolag, investeringarna görs i ett tidigt skede i företag 

verksamma inom t.ex. Life Science, It, energi och miljöteknik. 
65

 

 

Belöningssystem 

Företaget omfattas inte av något bonusprogram.
66

 

 

Tabellen visar fakta om Affärsstrategernas ersättningar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflektioner 

Inga samband kan dras då uppgifter saknas. 
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 Va.se Läst den 28 maj 2009 
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 Astrateg.se Läst den 28 maj 2009 

År Årets 
Resultat 

(Miljoner) 
Kr 

Lön VD 
(Milj kr) 

Lön övrig 
ledning  

   (Milj kr) 

Bonus VD 
 (Milj kr) 

Bonus 
övrig 

ledning 
  (Milj kr) 

Avkastning 
på eget 
kapital 

( %) 

2003 -27,9 2,387 - 0 - negativt 
2004 5,4 1,879 - 0 - 22 
2005 58,3 1,795 - 0 - 55 
2006 -3,5 2,051 - 0 - negativt 
2007 -22,0 2,014 - 0 - negativt 
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4.2.10 Havsfrun 

 

Havsfrun Investment AB är ett investmentföretag som sedan 2005 i huvudsak har sin 

strategiska inriktning på en globalt diversifierad portfölj av hedgefonder, aktiefonder och 

andra finansiella instrument.
67

 

 

Belöningssystem 

Företaget omfattas inte av något bonusprogram.
68

 

 

 

 

Tabellen visar fakta om Havsfruns ersättningar
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflektioner 

Inga samband kan dras då uppgifter saknas.  
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 Havsfrun.se Läst den 28 maj 2009 
68

 Ibid. 

År Årets 
Resultat 

(Miljoner) 
kr 

Lön VD 
(Milj kr) 

Lön övrig 
ledning  

   (Milj kr) 

Bonus VD 
 (Milj kr) 

Bonus 
övrig 

ledning 
  (Milj kr) 

Avkastning 
på eget 
kapital 

( %) 

2003 299,731 1,069 - 0 - 71,3 
2004 -20,175 1,064 - 0 - -3,7 
2005 57,504 0,869 - 0 - 10,6 
2006 60,000 0,969 - 0 - 10,3 
2007 45,042 0,942 - 0 - 7,3 
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4.2.11 Novestra 

 

Novestra är ett oberoende investmentbolag och företaget har ett antal investeringar i 

onoterade tillväxtbolag med verksamheter främst i USA och Sverige.
69

  

 

Belöningssystem 

År 2003 har bolaget betalat ut bonus men information om belöningssystemet saknas i 

årsredovisningen. Den rörlig ersättningen skall maximeras till 5 gånger den årliga grundlönen 

för bonusberättigade och beräkningsbasen skall vara de reviderade räkenskaperna vid årets 

ingång och årets utgång, detta gäller år 2004 och 2005. Åren 2006 och 2007 utbetalades ingen 

bonus.
70

 

 

 

Tabellen visar fakta om Novestras ersättningar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflektioner 

Sambandet mellan utbetald bonus och årets resultat är negativt till VD:n. Vilket kan bero på 

att bonusen är baserad på den fasta lönen där den skall maximers fem gånger grundlönen, utan 

direkt koppling till årets resultat. Övriga uppgifter saknas. 
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 Novestra.com Läst den 28 maj 2009 
70

 Novestra.com Läst den 28 maj 2009 

År Årets 
Resultat 

(Miljoner) 
kr 

Lön VD 
(Milj kr) 

Lön övrig 
ledning  

   (Milj kr) 

Bonus VD 
 (Milj kr) 

Bonus 
övrig 

ledning 
  (Milj kr) 

Avkastning 
på eget 
kapital 

( %) 

2003 20,1 1,192 0 0,375 0 7,8 
2004 45,7 1,530 0 1,946 0 12,8 
2005 220,880 1,530 0 4,130 0 - 
2006 -114,222 1,530 0 0 0 - 
2007 4669 1,657 0 0 0 - 



   

47 

 

4.2.12 Castellum 

 

Castellum är ett börsnoterat fastighetsbolag som är noterad i OMX Stockholm AB Large 

Capital. Verksamheten bedrivs i sina sex helägda dotterbolag.
71

 

 

Belöningssystem 

Bonusen kan över programmets treårsperiod uppgå till maximalt tre årslöner. 

Incitamentsprogrammet består av två delar. En resultatrelaterad del som grundas främst på 

resultatutvecklingen och som utbetalas som lön årsvis om målen uppfylls. 

En aktiekursrelaterad del som grundas på Castellumaktiens totalavkastning under en 

treårsperiod, såväl i nominella tal som jämfört med fastighetsindex
72

 

 

 

Tabellen visar fakta om Castellums ersättningar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflektioner 

Sambandet mellan samtliga variabler är negativa. Resultatet pekar uppåt medan bonus 

utbetalningarna pekar neråt för varje år, vilket kan bero på att uppsatta bonusmål är svåra att 

nå. Det samma återspeglas för avkastningen på eget kapital, den ökar då årets resultat 

förbättras men bonus utbetalningar minskar. 
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 Castellum.se Läst den 28 maj 2009 
72

 Castellum.se Läst den 28 maj 2009 

År Årets 
Resultat 

(Miljarder) 
Kr 

Lön VD 
(Milj kr) 

Lön övrig 
ledning  

   (Milj kr) 

Bonus 
VD 

 (Milj kr) 

Bonus 
övrig 

ledning 
  (Milj kr) 

Avkastning 
på eget 
kapital 

( %) 

2003 0,440 2,706 8,460 2,497 8,036 6,1 
2004 0,916 2,682 8,430 2,4 7,683 12,6 
2005 1,294 2,748 9,177 2,051 7,216 16,5 
2006 1,684 2,5 9,9 1,5 5,7 19,2 
2007 1,487 2,4 9,3 1,1 4,3 14,9 
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4.2.13 Hufvudstaden 

 

Hufvudstaden bildades 1915 och är ett fastighetsbolag som förvärvar och förvaltar fastigheter 

i Göteborg och centrala Stockholm.
73

 

 

Belöningssystem 

VD och övrig ledning har ett bonusprogram, som bygger på personliga mål, resultat och 

kundnöjdhet. Skulle bolaget uppvisa negativtresultat, delas det inte någon bonus. För VD:n 

kan bonusen maximalt uppgå till 500 000 kr under åren 2003 till 2007. För övrig ledning 

skiljer sig bonus utbetalningens tak från år till år.
74

 

 

Tabellen visar fakta om Hufvudstadens ersättningar 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Reflektioner 

Sambandet mellan utbetalning av bonus till VD och årets resultat är mycket högt, även 

sambandet mellan avkastning på eget kapital och bonus till VD är mycket högt. Det kan bero 

på att motivationen är hög då bonus utbetalningen grundas på personliga mål och 

kundnöjdhet. Sambandet mellan årets resultat och bonus utbetalning till övrig ledning är 

obefintlig och sambandet mellan avkastning på eget kapital och bonus utbetalning för övrig 

ledning är negativt. 
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Va.se  Läst den 28 maj 2009 
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 Hufvudstaden.se  Läst den 28 maj 2009 

År Årets 
Resultat 

(Miljarder) 
kr 

Lön VD 
(Milj kr) 

Lön övrig 
ledning  

   (Milj kr) 

Bonus VD 
 (Milj kr) 

Bonus 
övrig 

ledning 
  (Milj kr) 

Avkastning 
på eget 
kapital 

( %) 

2003 0,370 2,453 5,333 0,113 0,585 7,7 
2004 0,771 2,657 6,623 0,388 1,194 9,8 
2005 1,334 2750 5,886 0,527 1,384 15,9 
2006 3,423 2,694 6,773 0,471 0,739 33,6 
2007 2,401 3,157 5,614 0,406 1,116 20,4 
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4.2.14 Ratos 

 

I dagsläget är Ratos ett av Europas största börsnoterade private equity-företag, vilket innebär 

att de investerar i onoterade företag
75

. De inriktar sig på nordiska förvärv
76

. 

 

Belöningssystem 

Den rörliga ersättningen utbetalas under en treårs period, första året utbetalas 50 procent, 

andra året 25 procent och tredje året 25 procent. Normalt uppgår ersättningsdelen maximalt 

till ett par procent av bolagets resultat före skatt. Rörliga ersättningen utfaller enbart då 

bestämda villkor uppfylls avseende avkastning på bolagets kapital och en kvalitativ 

bedömning som görs av styrelsen, detta gäller för åren 2003 till 2004.  

 

För år 2005 baseras 80 procent av den rörliga ersättningen till avkastningen på aktieägarnas 

kapital (aktiekapital är en del av eget kapital
77

) och 20 procent till styrelsen kvalitativa 

bedömningar. Den totala rörliga ersättningen ska vara minst 8 procent av eget kapital och 

högst 40 miljoner kronor. År 2006, det samma som året innan med undantag, den totala 

rörliga ersättningen ska vara minst 8 procent och högst 25 procent av eget kapital, under 2007 

höjs den totala rörliga ersättningens tak till 32 procent. 

 

Tabellen visar fakta om Ratos ersättningar 
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 Ratos.se Läst den 28 maj 2009 
76

Va.se Läst den 28 maj 2009 
77

 Aktiesite.se Läst den 1 juni 2009 

År Årets 
Resultat 

(Miljoner) 
kr 

Lön VD 
(Milj kr) 

Lön övrig 
ledning  

   (Milj kr) 

Bonus VD 
 (Milj kr) 

Bonus 
övrig 

ledning 
  (Milj kr) 

Avkastning 
på eget 
kapital 

( %) 

2003 606 3,8 8,5 3 7,9 8 
2004 2 115 3,8 8,4 8,2 19,4 21 
2005 2 137 4,5 8,8 7,4 20,2 21 
2006 2 662 4,5 10,1      13,7 36,3 23 
2007 2 946 5,5 10,3 17,6      48,1 23 
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Reflektioner  

Sambandet mellan samtliga variabler är mycket starkt. Det kan bero på att bonusmålet är 

avkastning på aktieägarnas kapital, vilket i sin tur är starkt kopplat till årets resultat. Årets 

resultat förs in i balansräkningen under rubriken eget kapital, positivt resultat ger ökad bonus 

och negativt resultat ger lägre bonus. Det som förklarar att sambandet inte är ännu högre 

mellan bonus och avkastning på eget kapital kan vara de olika begränsningar som är uppsatta. 

 

4.2.15 Industrivärden 

 

Industrivärden är ett av de större investmentbolagen i Norden. Företagets mål är att 

frambringa hög tillväxt av substansvärdet vilket möjliggör en högre totalavkastning till 

aktieägarna än genomsnittet i Stockholmsbörsen. Företaget investerar i medelstora och stora 

Nordiska börsbolag.
78

 

 

Belöningssystem 

År 2003 ingen utdelning av rörlig ersättning till VD:n, till övrig ledning utdelas rörlig 

ersättning med max tak 20 procent av den fasta lönen. För åren 2004 och 2005 utbetalas rörlig 

ersättning till VD:n och övrig ledning med max tak på 25 procent. Året efter det är det samma 

men max taket höjs till 30 procent. År 2007 höjs max taket till 50 procent för den rörliga 

ersättningen. För att rörlig ersättning ska erhållas ska förutbestämda mål ernåtts.
79

 

 

Tabellen visar fakta om Industrivärdens ersättningar 
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 Industrivarden.se Läst den 28 maj 2009 
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 Industrivarden.se Läst den 28 maj 2009 

År Årets 
Resultat 

(Miljoner) 
kr 

Lön VD 
(Milj kr) 

Lön övrig 
ledning  

   (Milj kr) 

Bonus VD 
 (Milj kr) 

Bonus 
övrig 

ledning 
  (Milj kr) 

Avkastning 
på eget 
kapital 

( %) 

2003 - 867 4,6 6 0 0.6 - 
2004 1557 4,9 6,1 0,3 1,3 - 
2005 14 202 5,3 6,7 0,5 2 - 
2006 11 621 5,6 7,1 2,0 4,1 - 
2007 -1 942 5,1 7,7 4,4 5,9 - 
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Reflektioner 

Sambandet mellan utbetald bonus och årets resultat är relativt starkt till VD medan till övrig 

ledning är sambandet negativt. Det som kan tolkas är att bonus utbetalningarna ökar i takt 

med bonustaken höjs, dessutom finns det ingen koppling mellan resultatutveckling och bonus 

utbetalningar. 

 

4.2 16 Fabege 

 

Fabege grundades 1924 och är ett fastighetsbolag. Företaget har en inriktning på 

kommersiella lokaler och projekt i Stockholmsregionen. Verksamheten är uppdelat på två 

affärsområden förvaltning och projekt & utveckling.
80

 

 

Bonussystem 

Företaget har en vinstandelsstiftelse som inkluderar alla anställda, vilket baseras på uppnådd 

avkastning på eget kapital med maximalavsättning om ett basbelopp per år och anställd.
81

 

 

Tabellen visar fakta om Fabeges ersättningar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflektioner 

Inga speciella samband kan dras då uppgifter saknas för beräkningar. Företag saknar 

bonusprogram till VD:n år 2003 till 2007. Bonusprogram saknas till övrig ledning från åren 

2003 till 2005 men de två sista åren utbetalas bonus. Angående vinstandelsstiftelsen är 

beloppet ca 40 tkr. per år och är lika för alla anställda inklusive VD:n, beloppet är så litet och 

väljs att inte ta med i tabellen. 
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 Fabege.se Läst den 28 maj 2009 
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 Fabege.se Läst den 28 maj 2009 

År Årets 
Resultat 

(Miljoner) 
kr 

Lön VD 
(Milj kr) 

Lön övrig 
ledning  

   (Milj kr) 

Bonus VD 
 (Milj kr) 

Bonus 
övrig 

ledning 
  (Milj kr) 

Avkastning 
på eget 
kapital 

( %) 

2003 718 2,456 5,268 0 0 11,4 
2004 1 384 2,456 4,419 0 0 17,4 
2005 2 666 2,456 5,553 0 0 24,2 
2006 2 266 3,056 6 560 0 0,313 19,8 
2007 1 812 2,020 5,723 0 0,110       15,4 
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4.2.17Swedbank 

 

Grundades år 1820 som då var Sveriges första sparbank. Swedbank har ca 9,4 miljoner 

privatkunder och ca 540 000 företagskunder.
82

 Verksamheten är indelad i sex affärsområden 

svenska bankrörelser, baltiska bankrörelser, internationell bankrörelse, Swedbank markets, 

kapitalförvaltning & försäkring och gemensam service & koncernstaber.
83

 

 

Bonussystem 

Rörlig ersättning får uppgå till max 25 procent av årslönen och fördelat till 2/3 delar på 

tantiem samt 1/3 på bonus och tilldelas bara övrig ledning med undantag år 2003 då även 

VD:n tilldelades rörlig ersättning. 

 

Tabellen visar fakta om Swedbanks ersättningar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflektioner 

Sambandet mellan utbetald bonus och årets resultat är mycket högt till övrig ledning och 

sambandet mellan utbetald bonus till övrig ledning och avkastning på eget kapital är relativt 

starkt. Bonus utbetalningar till VD:n saknas med undantag för år 2003.  
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 Swedbank.se Läst den 28 maj 2009 
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Va.se/va Läst den 28 maj 2009 

 

År Årets 
Resultat 

(Miljarder) 
kr 

Lön VD 
(Milj kr) 

Lön övrig 
ledning  

   (Milj kr) 

Bonus VD 
 (Milj kr) 

Bonus 
övrig 

ledning 
  (Milj kr) 

Avkastning 
på eget 
kapital 

( %) 

2003 6,343 4,8 51,0 0,309 0,8       15,9 
2004 9,949 6,358 42,0 0 1,0 21,8 
2005 12,229 6,750 15,0 0 8,0 24,6 
2006 11,052 7,250 17,0 0 8,0 19,3 
2007 12,136 8,0 18,0 0 7,0 18,9 
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5 Analys & Resultat 

Avsikten med vår empiriska datainsamling är att få en uppfattning om samband mellan 

företagens utbetalda bonus och deras redovisade resultat. Empiridelen är tänkt att ge en 

uppfattning om belöningssystemen som finns i finansbranschen och hur de kan vara 

uppbyggda. Sammanställningen av data som tagits fram i empiri delen utgör en stor del av 

analysen. För att tydliggöra vår frågeställning har korrelationsanalys gjorts för att se 

eventuella samband mellan våra variabler. 

 

Large Capital, Mid Capital och Small Capital omfattar 48 stycken svenska företag inom 

finansbranschen. En grov sortering av företagens årsredovisningar gjordes där företag med 

överblickbar redovisning av belöningssystemen valdes ut, vilket resulterade i 17 stycken 

företag som ingår i vår undersökning. Tre av dessa företag betalar inte ut någon bonus till 

övrig ledning och VD:n vilka är Lundbergs AB, Affärsstrategerna och Fabege. Detta visar hur 

vanligt det är med bonus utbetalningar inom branschen. 

 

Sex stycken företag har mycket starkt samband mellan utbetalningar av bonus och årets 

resultat avseende VD:n och övrig ledning, de företagen är Latour AB, Bure Equity, Klövern, 

Kungsleden, Neonet och Ratos. Det gemensamma med majoriteten av företagen är att de har 

bonustak som baseras på den fasta lönen, bonusutbetalningen baseras på uppnådda mål och 

årets resultat. Majoriteten av företagen har ett starkt samband mellan utbetald bonus och 

avkastning på eget kapital, med undantag för Latour där sambandet är starkt negativt. 

 

Två utav företagen har relativt starkt samband mellan utbetalning av bonus och årets resultat 

till VD:n, medan till övrig ledning är sambandet negativt, företagen är Kinnevik och 

Industrivärlden. Det gemensamma med företagen är att bonustak finns för VD och övrig 

ledning. Sambandet mellan utbetald bonus till VD:n och avkastning på eget kapital är relativt 

stark, medan till övrig ledning är det negativt för Kinnevik. För Industrivärlden saknas 

uppgifterna för avkastning på eget kapital. 

 

Castellum har ett negativt samband mellan utbetalning av bonus och årets resultat till både 

VD:n och övrig ledning. Även sambandet mellan avkastning på eget kapital och utbetald 

bonus är negativt. Det intressanta med företaget är att företagets resultat ökar medans bonus 
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utbetalningarna minskar till VD:n och övrig ledning. Vilket kan bero på att målen för 

utbetalning av bonus är svåra att nå. 

 

Dem tre återstående företagen är svåra att kategorisera, det problematiska är att nämna 

någonting direkt som är gemensamt dem mellan avseende variablerna. Företagen är HQ AB, 

Hufvudstaden och Swedbank. HQ AB har mycket starkt samband mellan de olika variablerna 

gällande övrig ledning, det kan förklaras genom att bonusen direkt grundas på årets resultat 

och avkastning på eget kapital. Gällande VD:ns variabler finns det inget samband, vilket 

bland annat kan bero på bonustaket på 3,6 miljoner kronor. Hufvudstaden har mycket starkt 

samband mellan VD:ns variabler, vilket kan bero på bonustaket har varit det samma under 

åren 2003 till 2007. För övrig ledning finns det inget samband mellan de olika variablerna, 

vilket kan bero på att bonustaket ändras under åren 2003 till 2007 och svårighetsgraden att 

uppnå målen. Swedbank har mycket starkt samband mellan utbetald bonus och årets resultat 

för övrig ledning, samt relativt starkt samband mellan utbetald bonus och avkastning på eget 

kapital. När resultatet pekar uppåt ökar bonusutbetalningarna till övrig ledning, även ett 

samband syns när bonus utbetalningen ökar kraftigt ser vi att den fasta lönen minskar kraftigt 

år 2005 och framåt. Den totala utbetalningen till övrig ledning förskjuts från fast lön till mer 

bonusrelaterad ersättning. 

 

Undersökningen visar att det finns samband mellan variablerna årets resultat och bonus till 

VD, bonus till övrig ledning likaså att det finns samband mellan variablerna avkastning på 

eget kapital och bonus till VD, bonus till övrig ledning. 

För att sammanfatta resultatet placeras de undersökta företagen in i grupper beroende på 

styrkan av sambanden mellan våra variabler. Grupperna är indelade i; starkt samband, mellan 

starkt samband, negativt samband och ingen eller begränsad bonus 

 

En tidigare studie om bonusar utförd på Umeå Universitet är gjord av Fredrik Nordling och 

Johan Ohlander. De har studerat finansbranschen på Stockholmsbörsen under åren 2003-

2007, undersökningen gäller 19 stycken företag. Det gemensamma i deras undersökning och 

vår undersökning är att bonusen i de flesta fallen är baserad på företagets resultat. Andra mått 

som används för att beräkna bonusen är aktiekursens utveckling, resultat kombinerat med 

aktiekursen och kundnöjdhet och där är vi ense. När det gäller bonusens sammankoppling till 

det redovisade resultatet finns det en samvariation, högre redovisat resultat ger i regel högre 
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bonusutbetalning men det finns undantag som uppvisas framförallt hos företaget Castellum i 

vår undersökning. 

 

Figur 4: Egen konstruerad  
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6 Slutsats 
 

Enligt undersökningen finns det samband mellan utbetald bonus och årets resultat till VD och 

övrig ledning detsamma gäller för sambandet mellan utbetald bonus och avkastning på eget 

kapital till VD och övrig ledning, men styrkan för korrelationskoefficienten varierar mellan 

företagen. Med hjälp av årsredovisningarna från företagen i vår studie har tillräcklig 

information dragits ut för att ge oss en inblick hur belöningssystemen är uppbyggda inom 

finansbranschen. 
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7 Diskussion 

Problem under uppsatsarbetet 

Att komma fram till slutsatsen har inte varit helt lätt, problem har uppkommit vid tolkningen 

av informationen i årsredovisningarna, exempel på det är bland annat varierande 

redovisningsupplägg av belöningssystemen mellan företagen och även inom samma företag 

från år 2003-2007. 

 

Hos några företag har årets redovisade resultat ändrats efterföljande år, orsaken till det var att 

IFRS kom ut med ny rekommendation angående värdering av tillgångar 2005. vilket gjorde 

att årets redovisade resultat ändrades i efterhand av företagens redovisningsekonomer. Det 

reviderade resultatet presenterades sedan i nästkommande årsredovisning tillsammans 5-års 

sammandrag. Hur tar man ställning i en sådan situation som granskare? Skall det innevarande 

årets resultat väljas med sina tillhörande bonusmål eller skall det omräknade resultatet 

användas som ej är kopplade till bonusmålen men som samtidigt speglar den förändrade 

verkligheten?   

 

En sak som inte har tagits hänsyn till gällande övrig ledning och utbetalat bonusbelopp är att 

antalet personer som ingår där kan variera med tiden hos företagen. Vi har redovisat 

totalbeloppet till övrig ledning som uppges i årsredovisningen oberoende av antalet personer. 

 

Kommentarer belöningssystem 

Ett befogat påstående är om övrig ledning och VD, (styrelsen också) i företagen verkligen 

behöver ha en extra ersättning i form av bonus, de tjänar redan bra med pengar, karriären är 

nådd till sin yttersta gräns eller kan det vara så att oavsett position i arbetslivet behövs 

motivation för att kunna utföra ett arbete väl. När företagen går bra är det begripligt att större 

bonusar kan betalas ut men om företagen går med förlust finns det inte längre någon logik. 

 

Att få till ett välutformat belöningssystem är ingen lätt uppgift det framgår om inte annat av 

ekonomijournalisten Olle Rosander, det kräver att de som tar fram bonusprogrammen är 

insatta i redovisning och juridik och måste förstå vad de håller på med och att avsikten med 

belöningsprogrammen är goda. Programmen bör i de fall de förekommer, motivera ledningen 

att vidareutveckla både sig själva och företaget, programmen skall vara moraliserande inte 

demoraliserande. Ett annat sett att minska storleken på bonusutbetalningarna samt att få 
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ledningen att tänka långsiktigt är att dela upp bonusutbetalningarna under flera år, dvs. 

använda sig av bonusbank. 

 

Styrkor och svagheter 

Undersökningens starka sida är att vi har hittat bra teorier som har stött oss i förståelsen av 

forskningsfrågan. Vår styrka är att vi har kommit fram till samma slutsats som tidigare studie. 

Styrkan har varit att vi har använt oss av pålitliga källor i form av årsredovisningar men det 

har samtidigt varit svårigheter att tolka vissa data. 

 

En svaghet har varit att vi inte har följt företagen under en lågkonjunktur vilket gör att vi inte 

får fram lågkonjunkturens inverkan på bonus och resultat. 

En annan svaghet är ojämnheten i presentationen av data i empiridelen. 
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http://www.neonet.com/sv/Investor-Relations/Rapporter--Kalender/
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Affärsstrategerna 

http://www.astrateg.se/index.html Läst den 28 maj 2009 

 

Havsfrun Investment AB 

http://www.havsfrun.se/arsredovisningar.asp Läst den 28 maj 2009 

 

Novestra 

http://www.novestra.com/?id=26487 Läst den 28 maj 2009 

http://www.novestra.com/?id=26529 Läst den 28 maj 2009 

 

Castellum 

http://www.castellum.se/ Läst den 28 maj 2009 

http://www.castellum.se/index.php?id=607 Läst den 28 maj 2009 

 

Hufvudstaden 

http://www.hufvudstaden.se/Om_Hufvudstaden/omHufvudstaden2/Ekonomiska_rapporter/?y

ear=2007 Läst den 28 maj 2009 

 

Ratos 

http://www.ratos.se/templates/pages/SectionStartPage____15.aspx Läst den 28 maj 2009 

 

Aktie.se 

http://www.aktiesite.se/Eget_kapital/Eget_kapital.htm Läst den 1 juni 2009 

 

Industrivärden 

http://www.industrivarden.se/templates/Page____120.aspx?epslanguage=SV Läst den 28 maj 

2009 

http://www.industrivarden.se/templates/DLType2____51.aspx?epslanguage=SV Läst den 28 

maj 2009 

 

Fabege 

http://www.fabege.se/templates/Page____50.aspx?epslanguage=SV Läst den 28 maj 2009 

http://www.fabege.se/templates/RapportListing____84.aspx?epslanguage=SV Läst den 28 

maj 2009 

 

Swedbank 

http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOutWww1/0,,154234,00.html Läst den 28 maj 2009 
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http://www.jstor.org/action/doBasicSearch?Query=stewardship&wc=on&dc=All+Disciplines 

Läst 2009-05-11 

 

http://www.businessweek.com/managing/content/apr2009/ca20090417_418193.htm Läst den 

4 maj 2009 

 

Eisenhardt K, M, Agency Theory: An assessment and review 
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Bilagor 

 

Sambandsanalyser 

Utgående från årsredovisningarna beräknas sambanden mellan de olika variabler som är med i 

undersökningen, För att göra beräkningarna används statistikfunktionerna från Office 2007 

och funktionen presenteras nedan. Tabellerna visas som korstabeller. 

 

Funktionen PEARSON (informationen är hämtad från Office 2007) 

Returnerar koefficienten till Pearsons produktmomentkorrelation, r, ett tal mellan -1,0 och 1,0 

som motsvarar det linjära förhållandet mellan två datauppsättningar. 

I regel sägs att Pearsons r upp till 0,20 är en måttlig samvariation, 0,30 – 0,40 en relativt stark 

samvariation och 0,50 eller högre en mycket stark samvariation. Är det mellan – 1 och 0 är 

sambandet negativt samt nära 0 är sambandet obefintlig. Men detta är inte något självklart, 

utan samvariationen är beroende av vad som undersöks och vad som förväntas.
84

 

 

Kommentarer 

 Argumenten kan vara nummer eller namn, matriskonstanter eller referenser som 

innehåller tal.  

 Ekvationen för Pearson produktmomentkorrelation r är:  

 

där x och y är sampelmedelvärdena MEDEL(matris1) och MEDEL(matris2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
84

 Asbjörn Johannessen, Per Arne Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod   Lieber, 2002, sid 190 
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Tabellerna visar samband mellan nedanstående variabler, (datauppgifter kan saknas för vissa 

år utifrån årsredovisningarna).  

 

 Bonus VD och årets resultat 

 Bonus övrig ledning och årets resultat 

 Bonus VD och avkastning på eget kapital 

 Bonus övrig ledning och avkastning på eget kapital 

 

 

 Bonus VD Bonus övrig ledning 

Årets resultat   

Avkastning eget 

kapital 
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Kinnevik 

 
 Bonus VD Bonus övrig ledning 

Årets resultat r=0,429315  (+) r=-0,34885 (-) 

Avkastning eget 

kapital 
r=0,390884  (+) r=-0,57955 (-) 

 

 
Latour AB 

 
 Bonus VD Bonus övrig ledning 

Årets resultat r=0,86611 (+) r=0,715936 (+) 

Avkastning eget 

kapital 
r=-0,56783 (-) r=-0,68527 (-) 
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Bure 

 
 Bonus VD Bonus övrig ledning 

Årets resultat r=0,835307 (+) r=0,921586 (+) 

Avkastning eget 

kapital 
r=0,962681 (+) r=0,825155 (+) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HQ AB 

 
 Bonus VD Bonus övrig ledning 

Årets resultat r=-0,59369 (-) r=0,684962 (+) 

Avkastning eget 

kapital 
r=0,005523 ( 0) r=0,527619 (+) 
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Klövern 

 
 Bonus VD Bonus övrig ledning 

Årets resultat r=0,941837 (+) r=0,89208 (+) 

Avkastning eget 

kapital 
r=0,928892 (+) r=0,828058 (+) 

 

 
Kungsleden 

 
 Bonus VD Bonus övrig ledning 

Årets resultat r=0,728384 (+) r=0,620194 (+) 

Avkastning eget 

kapital 
r=0,627726 (+) r=0,010548 ( 0) 
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Neonet 

 
 Bonus VD Bonus övrig ledning 

Årets resultat r=0,828436 (+) r=0,868225 (+) 

Avkastning eget 

kapital 
- - 

 

 
 

Lundbergs 

 
 Bonus VD Bonus övrig ledning 

Årets resultat - r=-0,48124 (-) 

Avkastning eget 

kapital 
- - 
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Affärsstrategerna 

 
 Bonus VD Bonus övrig ledning 

Årets resultat - - 

Avkastning eget 

kapital 
- - 

 

 
 

Havsfrun 

 
 Bonus VD Bonus övrig ledning 

Årets resultat - - 

Avkastning eget 

kapital 
- - 
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Novestra 

 
 Bonus VD Bonus övrig ledning 

Årets resultat r=-0,35518 (-) - 

Avkastning eget 

kapital 
- - 

 

 
 

Castellum 

 
 Bonus VD Bonus övrig ledning 

Årets resultat r=-0,84881 (-) r=-0,79162 (-) 

Avkastning eget 

kapital 
r=-0,66064 (-) r=-0,58488 (-) 
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Hufvudstaden 

 
 Bonus VD Bonus övrig ledning 

Årets resultat r=0,589279 (+) r=-0,08262 ( 0) 

Avkastning eget 

kapital 
r=0,586221 (+) r=-0,13952 (-) 

 

 
 

Ratos 

 
 Bonus VD Bonus övrig ledning 

Årets resultat r=0,913051 (+) r=0,897135 (+) 

Avkastning eget 

kapital 
r=0,783119 (+) r=0,757445 (+) 
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Industrivärlden 

 
 Bonus VD Bonus övrig ledning 

Årets resultat r=0,432619 (+) r=-0,36894 (-) 

Avkastning eget 

kapital 
- - 

 

 
 

Fabege 

 
 Bonus VD Bonus övrig ledning 

Årets resultat - - 

Avkastning eget 

kapital 
- - 
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Swedbank 
 

 Bonus VD Bonus övrig ledning 

Årets resultat - r=0,823936 (+) 

Avkastning eget 

kapital 
- r=0,400162 (+) 
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