
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ersättning-prestation eller 
storlek? 
– En sambandsmätning mellan ersättning och 
prestations-/storleksbaserade variabler 

 

Södertörns högskola | Institutionen för ekonomi och företagande 

Kandidatuppsats 15 hp | Finansiering | Vårterminen 2011 

 

Av: Banu Gökce & Hakan Gökce 

Handledare: Cheick Wagué & Ogi Chun  

 



2 
 

Förord 

 
Vi vill rikta ett stort tack till våra handledare som har väglett och hjälpt oss att utföra denna 

uppsats. Vidare riktas ett stort tack till våra opponenter som har bidragit med konstruktiv 

kritik. 
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Sammanfattning 

 
Titel: Ersättning- Prestation eller storlek?- En sambandsmätning mellan ersättning och 

prestations-/storleksbaserade variabler  

 

Författare: Banu Gökce & Hakan Gökce 

 

Huvudämne/Inrikitng/Nivå – Företagsekonomi, Finansiering, Kandidatuppsats  
 

Handledare: Cheick Wagué & Ogi Chun  
 

Nyckelord: Totalersättning, bonus, sambandsundersökning, Market value added (MVA), 

nettoomsättning, return on equity, Principal-agentteorin, multipelregression. 
 

Bakgrund: Bonussystem är något som började växa fram på 1980-talet och har sedan dess 

varit ett omdiskuterat ämne, både här hemma i Sverige och internationellt. Många forskare, 

politiker och invånare har uppmärksammat de höga ersättningarna som delas ut inom 

företagen i både bra och dåliga dagar. Det som drog mest uppmärksamhet var att företag trots 

en finanskris fortsatta med sina utdelningar och t.o.m. ökade sina rörliga ersättningar. Detta 

fick människor att undra vad företagen egentligen baserar sina ersättningar på. Å andra sidan 

försvarar företag sig med att dessa ersättningar ger motivation och ökad effektivitet hos de 

anställda som i sin tur presterar bättre, vilket utvecklar och driver företagen framåt.   
 

Problemformulering: Väljer företagen att basera sina ersättningar på prestationsbaserade 

eller/och storleksbaserade variabler? 
 

Syfte: Syftet med denna studie är att kartlägga vilken av de teoretiska traditionerna som 

bonussystem baseras på genom att undersöka hur sambandet ser ut mellan utvalda bonusmått 

och verkställande direktörers och ledande befattningshavarnas totala ersättning under en 

femårsperiod. 
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Metod: Uppsatsen bygger på en kvantitativ metod där datainsamlingen har skett genom 

sekundärdata i form av företagens årsredovisningar. Vi har även valt att anta den deduktiva 

ansatsen som innebär att våra valda teorier ska appliceras på det reslutat som undersökningen 

visar. 
 

Reslutat: Utifrån de tester som gjordes i SPSS programmet visade resultatet att det framgick 

ett signifikant samband mellan total ersättning och företagets prestation samt företagets 

storlek.  
 

Slutsats: Studien visar att både prestationsbaserade och storleksbaserade variabler visar 

samband med den totala ersättningen, en övergripande variabel som utformar bolagens 

ersättningssystem kunde inte konstateras i vår undersökning. Utformningen av 

ersättningssystem påverkas av inre och yttre faktorer, bl.a. som landets välfärdssystem, 

företagskultur, konjunkturförändringar.  
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Abstract 

Title: Compensation-Performance or size? - An association between measurement and 

compensation performance -/size based variables 
 

Authors:  Banu Gökce & Hakan Gökce 
 

Advisory professors:  Cheick Wagué & Ogi Chun  
 

Keywords: Total compensation, bonuses, related investigation, Market Value Added (MVA), 

net sales, return on equity, Agency theory, multiple regressions. 
 

Background:  Bonus emerged in the 1980s and since then it have been a divisive subject, 

both in Sweden and internationally. Many researchers, politicians and residents have observed 

the lofty compensations that have been circulating in businesses, in both good and bad days. 

However, the centre of attention was that the companies, despite a financial crisis sustained 

with their distributions and constant increased their variable compensations. This directed 

people to wonder what they base their payments on. On the other hand, companies defend 

themselves by saying that these benefits motivate and increase the efficiency of the employees 

which develops the companies forward. 
 

Problem formulation:  Choose the companies to base their compensations on performance-

based or/and size-based variables 

Purpose:  The purpose of this thesis is to identify which of the theoretical traditions that 

bonus systems are based on by examining how the relationship relates between selected 

bonusvariables and executive directors and senior executives' total compensations over a five-

year period.  

Method:  This study is based on a quantitative method where data collection has been 

prepared through secondary data in the form of companies' financial statements. We have also 

preferred to adopt the deductive approach, which means that our chosen theories should be 

applied as the result investigation shows. 
 

Result: Based on the tests executed in SPSS program, the outcome showed a significant 

relationship between total compensation and pay-performance, and company size.    
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Conclusion: The study shows that both performance-and size-based variables show a 

relationship between the total compensation. A comprehensive variable that draw companies' 

compensation systems was not noticed in our study. The design of the compensation system is 

influenced by internal and external factors, such as the country's welfare system, corporate 

culture and changes in economic fluctuations.  
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Begreppsförklaring 

Incitamentsprogram – är en form av belöningssystem som har i syfte att motivera, belöna 

och behålla kvalificerad personal i företaget. Oftast syftar incitamentsprogram till ledande 

befattningshavare, styrelseledamöter och andra nyckelpersoner.1 

Fast lön – är den grundlön som delas ut till VD. 2 

Rörlig lön – som också kan kallas för bonus är kontantlön som delas ut utöver den fasta 

lönen, baserad på årsbasis. 3 

Teoretiska traditioner – Det finns två teoretiska traditioner, den ena teoretiska traditionen 

antar att ersättningssystem är baserat på företagets storlek och den andra teoretiska traditionen 

som kallas neoklassiska perspektivet antar att ersättningssystem är baserat på prestation. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/forarbetsgivare/incitamentsprogram.4.5947400c11f47f7f9
dd80002901.html (2011-05-24) 
2 Waldenström, D. & Bång, J. (2009) ”Rörlig ersättning till vd-vad säger forskningen?” s.2 
3 Ibid 
4 Gomez-Meija, L. & Wiseman, R. (1997), “Reframing Executive Compensation: An Assesment and Outlook” 
s.294, s.364 

http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/forarbetsgivare/incitamentsprogram.4.5947400c11f47f7f9dd80002901.html
http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/forarbetsgivare/incitamentsprogram.4.5947400c11f47f7f9dd80002901.html
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1. Inledning 
___________________________________________________________________________ 

I nedanstående avsnitt presenteras bakgrund och problemdiskussion till studien. 
Därefter framställs problemformulering och syftet med uppsatsen, vilket följs av en 
redogörelse för de avgränsningar som gjorts samt uppsatsdispositionen. 
___________________________________________________________________________ 

1.1 Bakgrund 
Bonussystem började växa fram på 1980-talet med syfte att ge motivation till de anställda. 

Tolv år senare under sommaren 1992 drog en glödande debatt igång i Sverige om just 

förmåner för högre befattningshavare. Grunden låg bland annat i ett antal fall som hade 

uppmärksammats i svenskt näringsliv och att beslutsprocesser om hur redovisningen skulle se 

ut för ersättningar för högre befattningshavare var i full gång i både USA och Storbritannien. 

Och man kan konstatera att inte alls mycket har hänt i Sverige sedan dess gällande riktlinjer 

för utdelningen och hur redovisningen ska se ut5, fram till våren 2009 då regeringen genom 

beslut satte stopp för alla möjligheter till rörlig ersättning och bonus inom statliga bolag.6 

Dessutom i samma veva beslutade EU-kommisionen om en EU-rekommendation gällande 

bonussystem. Därefter den 25 juni fick Finansinspektionen i uppdrag av regeringen att reglera 

frågan genom föreskrifter eller allmänna råd för att hindra bristande bonussystem och ett 

överdrivet rikstagande inom finansiella företag. Denna reglering infördes den 31 december 

2009.7 

Rörliga ersättningar till VD och andra befattningshavare är ett vanligt fenomen idag. En VD:s 

ersättning består av ett antal olika faktorer. Oftast består ersättningen av fastlön, bonus, 

belöning med aktier och optioner samt pension och övriga förmåner.8 

Ett argument för bonussystem är bland annat att dessa flexibla lönesystem belönar och 

motiverar medarbetarna, vars inställning och lojalitet är viktiga byggstenar för ett 

framgångsrikt och kurrenskraftigt företag. Dessutom är det ett bra sätt att rekrytera och 

behålla rätt personal som är en betydande faktor för företagets framtida utveckling. Ett 

välformat bonussystem anses vara av stor strategisk betydelse.9 Bonussystem baseras på olika 

                                                           

5 R. Smitt, Belöningssystem-nyckel till framgång, Norsteds Juridik, 2002, s.14-15 
6 Waldenström, D. & Bång, J. (2009) ”Rörlig ersättning till vd-vad säger forskningen?” s.1 
7 http://www.fi.se/upload/30_Regler/10_FFFS/11_remisser/091022/remisspm_ersattningar_091022.pdf 
(2011-04-10) 
8 Waldenström, D. & Bång, J. (2009) ”Rörlig ersättning till vd-vad säger forskningen?” s.2  
9 R. Smitt, Belöningssystem-nyckel till framgång, Norsteds Juridik, 2002, s.12.s.76  

http://www.fi.se/upload/30_Regler/10_FFFS/11_remisser/091022/remisspm_ersattningar_091022.pdf
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ekonomiska variabler som bland annat kan vara storlek- och prestationsbaserade. Dessa två 

kallas även i den akademiska världen för de två teoretiska traditionerna.10  

1.2 Problemdiskussion  
Under årens lopp har bonussystem fått en stor plats i media, där ämnet har diskuterats på olika 

plattformer.11 Speciellt blev detta mycket uppmärksammat under senaste finanskrisen år 

2008, som tros vara den svåraste depressionen sedan 1930-talet, där de rörliga ersättningarna 

fortfarande delades ut trots den dåliga ekonomin som rådde över företagen.12 Ett exempel 

gällande detta är de fyra svenska storbankerna Swedbank, Nordea, SHB och SEB som faktiskt 

ökade sina bonusutbetalningar under 2009.13 

 Under det senaste decenniet har en hel del bonusrelaterade skandaler dykt upp, bland annat i 

följande företag: 

Skandia – Under 2003 i Skandias dotterbolag Skandia Link påträffades att 25 anställda 

i smyg delat på 200 miljoner kronor.14 

AMF – Kritiken har riktats till att kunderna får sänkta pensioner och dels att vissa 

delar av återbäringen tas tillbaka och trots detta fick ledningen i AMF 17 miljoner 

kronor i bonus.15 

Postkodlotteriet – VD Niclas Kjellström-Matseke fick sex miljoner kronor i lön och 

bonus och dessutom fick företagets 700 anställda en varsin Ipad vilket skapade en 

frågeställning då företaget anser sig vara en organisation där överskottet går till 

välgörenhet.16 

Trots skärpta riktlinjer från FI:s sida efterföljdes inte dessa enligt en rapport från 

Finansinspektionen, där hälften av de 41 företag som granskades visade ett klart minus 

gällande hur deras bonussystem är uppbyggda, redovisade eller utbetalda.17 

                                                           

10 Gomez-Meija, L. & Wiseman, R. (1997), “Reframing Executive Compensation: An Assesment and Outlook” 
s.294, s.364 
11 A.l Samuelson, Controllerhandboken, Liber, 2008, s.108 
12 http://www.elmat.lth.se/fileadmin/user_upload/_temp_/Grupp_6_Incitamentsprogram.pdf (2011-04-29) 
13 http://www.sydsvenskan.se/ekonomi/article619055/Bankbonusar-okar-trots-krisen.html (2011-04-29) 
14 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article10420216.ab (2011-05-06) 
15http://www.expressen.se/ekonomi/1.1497750/bonusskandal-pa-amf (2011-05-06) 
16http://www.aftonbladet.se/nyheter/article12457375.ab (2011-04-14) 
17http://www.fi.se/Press/Pressmeddelanden/Listan/Mer-an-halften-av-branschen-foljer-inte-bonusreglerna/ 
(2011-04-14) 

http://www.elmat.lth.se/fileadmin/user_upload/_temp_/Grupp_6_Incitamentsprogram.pdf
http://www.sydsvenskan.se/ekonomi/article619055/Bankbonusar-okar-trots-krisen.html
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article10420216.ab
http://www.expressen.se/ekonomi/1.1497750/bonusskandal-pa-amf
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article12457375.ab
http://www.fi.se/Press/Pressmeddelanden/Listan/Mer-an-halften-av-branschen-foljer-inte-bonusreglerna/
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Rörliga ersättningar har blivit allt vanligare de senaste åren, t.ex. utgjorde den rörliga lönen på 

1980-talet en tredjedel av amerikanska storföretagsledarnas ersättning som idag uppgår till nio 

tiondelar. Medan företagsledarnas totala inkomster har ökat har det inte hänt så mycket med 

den genomsnittliga lönetagaren. Detta har medfört sig ett oroväckande synsätt på 

sammansättningen av inctimentsprogram.18 Enligt en undersökning gjord av Skandikon visar 

många personer en negativ uppfattning om bonusar. De anser att det är fel, ogenomtänkt, 

girigt eller "orättvist”. Man menar att det inte är rätt att redan välbetalda chefer ska även få 

höga bonusar.19Däremot kan man se i en annan undersökning som Demoskop har genomfört 

att det finns en positiv syn till bonussystem så länge det reflekterar direktörernas insats. Det 

var bara 33 % som inte höll med majoriteten.20 

Parallellt med att bonusen har ökat inom företagen har också forskningen på denna front 

utvecklats kraftigt. Många forskare har de senaste decennierna undersökt om det förekommer 

något samband mellan bonus och prestation. Dock har forskarnas argument varit mycket 

motstridande, dels gällande samband och dels påverkningen på företagens och dess 

medarbetare. Därav väcks intresset över att undersöka vad företagen baserar sina rörliga 

ersättningar på till VD och ledande befattningshavare, då mycket kritik har riktats åt de höga 

ersättningarna under de senaste åren.  

1.3 Frågeformulering 
Väljer företagen att basera sina ersättningar på prestationsbaserade eller/och storleksbaserade 

variabler? 

1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att kartlägga vilken av de teoretiska traditionerna som 

bonussystem baseras på genom att undersöka hur sambandet ser ut mellan utvalda bonusmått 

och verkställande direktörers och ledande befattningshavarnas totala ersättning under en 

femårsperiod. 

1.5 Avgränsningar 
Denna studie kommer endast att omfatta total ersättning till verkställande direktörer och 

befattningshavare. Vi har valt att avgränsa oss till 20 Large-Cap bolag som är börsnoterade på 

NASDAQ OMX Stockholm. Undersökningsperioden är från 2006-2010. 
                                                           

18 Waldenström, D. & Bång, J. (2009) ”Rörlig ersättning till vd-vad säger forskningen?” s.1 
19http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/skandikon/pressrelease/view/ny-undersoekning-om-svenskars-
syn-paa-bonus-och-incitamentsprogram-289813 (2011-04-05) 
20 http://www.demoskop.se/?id=1383, (2011-04-05) 

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/skandikon/pressrelease/view/ny-undersoekning-om-svenskars-syn-paa-bonus-och-incitamentsprogram-289813
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/skandikon/pressrelease/view/ny-undersoekning-om-svenskars-syn-paa-bonus-och-incitamentsprogram-289813
http://www.demoskop.se/?id=1383
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1.6 Disposition  
 

Inledning                      Här väcks intresset för uppsatsen och bakgrundsinformation 
………………………………..presenteras om problemet. Därefter presenteras 
………………………………..frågeformuleringen, syftet och avgränsningarna.  

Teori                          Kapitlet inleds med en redovisning av tidigare studier 
……………………………….som sedan följs av teoretisk bakgrund och teoretisk-  
……………………………….referensram.  

Metod                         Här kommer uppsatsens utgångspunkt att redovisas, vilka  
………………………………. metoder och angreppssätt vi har använt oss av och hur vi har 
………………………………. gått till väga under uppsatsens gång.  

Empiri                        I detta kapitel presenteras en sammanställning av insamlad 
……………………………      data.  

Resultat                     Här kommer våra hypoteser att prövas och förklaras.  

Analys                      Här kopplas den bearbetade empirin med tidigare forskning 
………………………………och de valde teorierna.  

Slutsats                     I detta avsnitt redovisas studiens slutsatser. 
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2. Teoretisk referensram 
__________________________________________________________________________________ 

 I detta kapitel presenteras tidigare forskning som följs av teoretisk bakgrund och teoretiska 
modeller och avslutningsvis ett avsnitt för diskussion om variabler. 

__________________________________________________________________________________ 

 

2.1 Tidigare forskning 
Det kontroversiella fenomenet ”bonus” har varit ett hett diskussionsämne bland forskare.  

Argumenten som forskarna företer pekar på att det finns en stor oenighet bland forskarnas 

tankegångar. Forskarna har tagit ställning till de två teoretiska traditionerna som idag ligger 

till grund för förklaring av bonussystemens konstruktion. Den ena teoretiska traditionen 

betonar företagets prestation och den andra framlyfter vikten av företagets storlek.  

 

Den första studien som presenteras står forskaren Zhou bakom, där forskaren har undersökt 

755 kanadensiska företag under en fyraårsperiod (1991-1995). Zhou påvisar ett samband 

mellan verkställande direktörers ersättningar och företagets prestation samt storlek. De 

prestationsmått som används i Zhous studie består bland annat av return on assets, return on 

equity och aktieavkastning. Det mesta som konkluderas av forskaren förfäktas genom att 

refereras till andra studier. En amerikansk studie används som underlag vid jämförelse, 

forskaren finner stora likheter mellan hans och den amerikanska studien. Likheterna tror 

forskaren beror på det länksystem som finns länderna emellan, både på makro- och 

mikronivå.  

 

Han finner även ett positivt samband mellan tillväxten av verkställande direktörers lön och 

företagstillväxten. Tillvägagångssättet för att mäta sensitivitet görs genom att observera hur 

mycket verkställande direktörers förmögenhet minskar/ökar beroende på hur mycket 

aktieägarnas förmögenhet minskar/ökar. Med Murphys (1998) studie som underlag 

konstaterar Zhou att den kanadensiska sensitiviteten är betydligt lägre än den amerikanska, 

Zhou beskriver att en tänkbar förklaring till detta kan vara att de amerikanska bolagen är 

storleksmässigt större än de kanadensiska.21    

                                                           

21 Zhou, Xianming (2000). ”CEO pay, firm size, and corporate performance: Evidence from Canada”, s.213-240 
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Det neoklassiska perspektivet tar emot hård kritik av Firth (1996), där forskaren betonar 

företagsstorlekens betydelse för ersättningssystem. Firth menar att den grundläggande 

principen i det neoklassiska perspektivet inte behöver vara applicerbar för alla företag, således 

att ersättningssystem nödvändigtvis inte behöver ha en direkt koppling till prestation. I sitt 

försök om att motbevisa det neoklassiska perspektivet tar forskaren norska bolag under 

observation, utfallet av studien indikerar att ett starkt samband råder mellan verkställande 

direktörers lön och nettoomsättning samt förädlingsvärde. Detta motiverar Firth med att 

nämna att tidigare studiers data inte är applicerbar för de norska bolagen eftersom att Norge 

har en annan företagskultur och ett mycket starkare välfärdsystem. Detta tycker Firth är 

tillräckligt goda grunder för att motbevisa det neoklassiska perspektivet, forskaren finner att 

externa faktorer har en roll vid utformning av ersättningssystem. I övrigt finner forskaren 

inget signifikant samband mellan rörlig ersättning och prestationsbaserade variabler som 

aktieavkastning.22   

 

En forskning utifrån det neoklassiska perspektivet har gjorts av forskarna Duru & Lyenger. 

Till skillnad från Firth finner dessa forskare samband mellan rörlig ersättning och 

aktieavkastning. De två forskarna studerar förändringen i ersättning och förändringen i 

företagets prestation, urvalet består av elbolagen i USA. Resultatet av deras studie blir ett 

belägg för det neoklassiska perspektivet, man finner att det går att relatera förändringen i 

ersättning till förändringen i aktieavkastning. 23 

 

Grunden till antagandet om att bonus är prestationsbaserat förklaras i Lillings (2006) studie. 

Där beskriver man att det neoklassiska perspektivet är applicerbar i fråga om rörliga 

ersättningars konstruktion då man antar att det råder ett komplext förhållande mellan agent 

och principal. Lilling menar att syftet med kompensationer till verkställande direktörer är att 

sammanfalla verkställande direktörers intressen med aktieägarnas. Visserligen är maximerad 

aktieägarvinst och en stor företagsprestation mer än bara mål för aktieägarna, Lilling menar 

att man med ersättningar kan motivera verkställande direktörer till att prestera bättre i riktning 

                                                           

22 Firth, M. & Jarle. S (1996). ”The Remuneration of CEOs and Corporate Financial Performance in Norway” 
s.291-300 
23 Duru, A. & Iyengar A. (1999), ”Linking CEO Pay to Firm performance: Empirical Evidence from the Electric 
Utility Industry” s. 21-29 
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mot aktieägarnas intressen.  Utfallet av studien visar ett samband mellan rörlig ersättning och 

marknadsvärde.24 

 

Agent-Principal problem beaktas även i Tosis studie, där utgångspunkten för studien är att 

svara på den pågående debatten om det är prestation eller storlek som rörliga ersättningar 

baseras på. I Tosis studie belyser man fram två teoretiska modeller som man antar ligger 

bakom den pågående debatten. Den ena teorin är agent-principal teorin som antar att 

bonussystem är baserat på företagets prestation. Den andra teoretiska modellen 

Mangerialismen antar att verkställande direktörer sätter tillväxten av företaget före sina egna 

intressen, detta eftersom ett större företag menar managerialister leder till större lön, mer makt 

och mer prestige för verkställande direktörer. Resultatet av studien visar att företagets storlek 

förklarar variansen i verkställande direktörers lön nästan 9 gånger mer än de mest korrelerade 

prestationsvariablerna.25  

 

I Mäkinens (2007) studie får man reda på att prestationsbaserade variabler är uppdelade i två 

kategorier. Dessa kategorier redogörs som redovisningsbaserade och aktiebaserade . Mäkinen 

studerar om det är aktiebaserade eller redovisningsbaserade variabler som har starkast 

samband med verkställande direktörers rörliga ersättningar. I studien ingår variabler som 

return on assets, styrelsestorlek, nettoomsättning, bonus, fastlön, aktiemarknadsutveckling och 

aktieavkastning. Dessa två kategorier ställs inför varandra mot rörlig ersättning, resultatet 

visar att det råder ett signifikant samband mellan aktiebaserade variabler och rörlig ersättning 

men dock finner forskaren inget samband med redovisningsbaserade. Starkast samband visar 

aktieavkastning och svagast return on assets. 26  

 

Den stora debatten huruvida rörlig ersättning är prestationsbaserad eller storleksbaserad 

sträcker sig ända bak till 1925, den första empiriska studien om fenomenet gjordes av Taussig 

och Baker (1925). Studiens resultat var enligt forskarna häpnadsväckande, ett svagt samband 

                                                           

24 Lilling, M. (2006), ”The link between CEO compensation and the firm performance: Does Simultaneity 
Matter?” s.101-112 
25 Tosi, M. & Werner, S. (2000) “How much does performance matter? A Meta-Analysis of CEO Pay Studies“ 
s.301-329 
26 Mäkkinen, M. (2007), ”CEO compensation, firm size and firm performance: Evidence from Finnish panel 
Data” s.1-32 
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hittades mellan verkställande direktörernas totala lön och företagens prestationer.27 Gomez- 

Meija & Wiseman menar att varje part undersöker ämnet för att ge stöd åt sina argument, 

varje part använder till och med identisk data och tillvägagångssätt för att ge vinst åt sina 

argument. Idag finns det två teoretiska traditioner gällande ämnet, den stora debatten har 

enligt Gomez- Meija & Wiseman tenderat studierna att bli mer subjektiva. Gomez- Meija & 

Wiseman menar att den stora debatten måste få ett slut förens man kan göra mer analytiska 

undersökningar om belöningssystemens element och välkomna nya teoretiska traditioner för 

att förstå fenomenet. 28 

 

2.2 Teoretisk bakgrund 
Den teoretiska bakgrunden syftar till att ge en läsaren en ökad förståelse för hur bonus 

konstrueras och vilka psykologiska aspekter den har på verkställande direktörer och andra 

befattningshavare. Avsnittet inleds med de 4 modellerna som enligt Locke (2004) är grunden 

till konstruktionen av bonus. Därefter kommer de psykologiska aspekterna att redogöras för 

att uppmärksamma läsaren om vilken inverkan bonusprogram har på bonustagare. 

2.2.1 Bonussystemens konstruktion 
Bonus är enligt nationalencyklopedins definition olika former av gottgörelser och belöningar. 
29  Ibland kan man undra vad som utmärker dessa belöningar och vad man egentligen belönar. 

Prestation sägs vara den viktigaste faktorn till att förklara bonussystemen. De 4 modellerna 

som kommer att presenteras är prestationsbaserade modeller eller modeller som stödjer det 

neoklassiska perspektivet. Dock vill vi notera att vi inte tar en ställning till någon av de 

teoretiska traditionerna, syftet med att beskriva de 4 modellerna är att klargöra hur bonus 

utifrån prestation kan konstrueras.  

 

1. Bonus om målen uppfylls - Den första modellen som Locke (2004) beskriver är ett slags 

bonussystem där målsättningen är svår att uppnå. Man har så kallade ”stretch goals” vilket 

innebär att bonustagaren måste dra ut på gränserna för att kunna uppnå målen. Meningen med 

detta är att bonus endast kan delas ut till bonustagaren om målen uppfylls. I annat fall blir 

denne inte berättigad sin bonus. Fördelarna med denna typ av bonusmodell är att målen är 

                                                           

27 Gomez-Meija, L. & Wiseman, R. (1997), “Reframing Executive Compensation: An Assesment and Outlook” 
s.291-292 
28 Gomez-Meija, L. & Wiseman, R. (1997), “Reframing Executive Compensation: An Assesment and Outlook” 
s.364-365 
29 www.ne.se  

http://www.ne.se/
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tydligt förklarade för bonustagarna, och skapar på så sätt ett starkt bonussystem. Modellen 

uppmuntrar de anställda att arbeta med full potential då bonusen utgör en stor del av deras 

lön, skillnaden mellan att uppnå och att ej uppnå målen är markant i ett ekonomiskt 

sammanhang. Modellen är så strikt att man inte kan få ut någon bonus fastän man ligger strax 

under gränsen. Nackdelen med denna modell sägs vara den höga motivation som genereras, 

då detta kan uppmana de anställda att börja tänka kortsiktigt för att uppnå målen. Ett 

kortsiktigt tänkande kan skada företaget långsiktigt, då detta exempelvis kan leda till att 

företaget sänker kvalitén på sina produkter eller tjänster för att få ner kostnaderna. Ett annat 

problem som kan uppkomma med frestelsen är genvägar. Man kan kringgå målen genom att 

underlåta underhållningen, kreativt bokföra eller ta fler risker. För att undvika bedrägeri och 

oärlighet kan vissa etniska regler och standarder införas. För att dessa regler skall kunna 

implementeras inom företagskulturen får högt uppsatta arbetare ta på sig rollen som en så 

kallad ”big brother”, vilket innebär att man blir en god förebild för hela företaget. En 

alternativ åtgärd kan vara strikta påföljder som till exempel avpollettera personal som inte 

följer reglerna. Prestationer som hamnar under gränsen kan leda till att ambitiösa arbetare blir 

demoraliserade och oärlighet kan skapas bland personal.30  

 

2. Flera målnivåer och flera bonusnivåer – Den andra modellen betraktas vara mer generös, 

den tillämpar inte principen ”allt eller inget” utan den inkluderar flera bonussteg i sin 

konstruktion vilket skapar fördelen att bonus kan delas ut fastän de högsta målen inte 

uppfylls. De olika målnivåerna genererar olika bonusar, för en maximal bonus krävs det att de 

högsta målen blir uppfyllda. Modellen demoraliserar inte de anställda i samma omfattning 

som den första modellen gör, här råder det en bonusgaranti för ambitiösa arbetare. Nackdelen 

med modellen är att den inte ger samma prestationshöjning som den första modellen, en liten 

bonus kan bli tillräckligt tillfredsställande. När behovet är mättat finns det längre inte någon 

anledning kvar till att prestera bättre eller jobba upp sig i bonustrappan. En åtgärd till detta 

problem är att ställa in den första bonusstegen som ”icke tillräcklig”, detta tros ger en positiv 

psykologisk knuff på de anställda. 31 

 

 

                                                           

30 Locke, E. (2004) “Lining goals to monetary incentives” s.130-131 
31 Locke, E. (2004) “Lining goals to monetary incentives” s.130-131 
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3. Det linjära bonussystemet - Kännetecknas av ett kontinuerligt bonussystem där bonusen 

först börjar genereras vid en startpunkt som sedan ökar linjärt efter prestationernas storlek. 

Här belönas de anställda efter deras exakta prestationer, inga målnivåer eller bonussteg 

förekommer i denna modell. För att konstruera modellen på bästa möjliga sätt måste man ha 

tydliga variabler att mäta, tillexempel som omsättning. Då bestäms bonusen individuellt för 

alla anställda efter deras procentuella försäljning. Fördelen med modellen är att en bonusnivå 

inte kan gå förlorad eftersom man inte kan hamna under någon gräns, den uppmanar heller 

inte arbetare att söka sig till alternativa vägar för att uppnå målen som t.ex. genvägar och 

kortsiktlighet. Modellen är inte konstruerad för att ha några ”bonusgränser”, den ändlösa 

modellen kan generera bonus i vilken storlek som helst. Nackdelen med modellen är att den 

inte motiverar personal att tänja på gränserna, påfrestelserna är i jämförelse med modell 1 och 

2 betydligt lägre vilket kan resultera att de anställda tar mindre risker och uppvisar svagare 

prestationer. Det linjära bonussystemet är inte heller applicerbart för alla avdelningar, den är 

mer ämnad åt försäljningsavdelningen vilket kan skapa en känsla av orättvisa hos de andra 

sektionerna i företaget. 32 
 

4. Motiverad av mål men avlönad efter prestation - I den sista modellen som Locke 

beskriver är målen inte avgörande för bonusen, här tar man externa faktorer i beräkning. 

Faktorer som konjunkturförändringar, arbetsförhållanden, målens svårighetsgrad, företagets 

tillgångar, företagets resultat har alla en påverkan på bonussystemet.  Modellen ger en 

möjlighet till de anställda att få ut stora bonusar även då målen inte är fullständigt uppfyllda, 

men samma möjlighet kan också vara till en nackdel då företagsledningen kan utesluta 

bonusarna trots att målen har blivit uppfyllda. Modellen kräver en kompetent ledning, fel 

beslut kan orsaka stora oroligheter inom företaget eller att för stora bonusar delas ut. 

Problematiken med modellen är att den inte i samma utsträckning som de föregående 

modellerna motiverar personalen.33 

2.2.2 Psykologiska aspekter 
Incitamentsprogram har en tendens att få agenterna att prestera bättre, den ger en ”knuff” i 

ryggen på agenterna med stora belöningar på andra änden. Den förklaras som en 

prestationshöjande metod men dock saknas en beskrivning på hur, Bonner & Sprinkle (2002) 

redogör för de psykologiska faktorer som leder till en prestationshöjning. En 

                                                           

32 Locke, E. (2004) “Lining goals to monetary incentives” s.130-131 
33 Ibid s.131-132 
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prestationshöjning kan både vara kortsiktigt och långsiktigt, den kortsiktiga 

prestationshöjningen riktas till uppdraget där ökad motivation leder till ökad prestation. Den 

långsiktiga prestationshöjningen kommer med utbildningar och inlärningar.34 Bonner & 

Sprinkle har delat in de psykologiska faktorerna i tre underkategorier: 
 

Riktning: Så länge den förväntande belöningen är större än agentens personliga intressen 

kommer incitamentsprogram att resultera en ökad prestation. Agenten kommer att försaka sig 

från sina egna intressen för att jobba i riktning mot aktieägarnas.35 
 

Varaktighet: Den tid agenten lägger på uppgiften. Incitamentsprogram kan motivera personal 

att arbeta i ett högre tempo vilket förkortar uppdragets tidsgräns och ger chans till att börja 

med nya uppdrag snabbare. Den psykologiska inverkan kan ge ett ökat intresse att jobba 

övertid eller att ta färre raster. 36 
 

Intensitet: Hur mycket uppmärksamhet lägger agenten på uppdraget? Denna underkategori 

behandlar hur hårt agenten jobbar för att kunna fullborda sitt uppdrag. Man menar att man 

med incitamentsprogram kan intensifiera agentens arbetstempo, där intensifieringen går att 

mäta genom att testa dennes tolerans mot tidskrävande arbetsuppgifter eller genom att sätta 

honom under tidspress. 37 

2.3 Teoretiska modeller 

2.3.1 Principal-agentteori  
Principal-agentteorin kan förklaras som ett kontrakt som upprättas för att behandla det 

komplexa förhållandet mellan principalen(arbetsgivare) och agenten (arbetstagare). Motivet 

till varför principalen känner ett behov av sådant kontrakt är för att ge riktlinjer åt agenten att 

handla enligt principalens intressen, dvs. för att styra agenten att handla i samspel med 

principalen. Vid anställning får agenten fullmakt utav principalen och agentens befogenheter 

utgörs av denna. Fullmakten innebär för agenten att han får rätt till att handla för principalens 

räkning, man antar att både principalen och agenten är nyttomaximerande. Det är just detta 

antagande som skapar det komplexa fenomenet. Man menar att agenten inte kommer agera 
                                                           

34 Bonner, S. & Sprinkle, G. (2002) “The effects of monetary incentives on effort and task performance: 
theories, evidence, and a framework for research”, s. 306 
35 Bonner, S. & Sprinkle, G. (2002) “The effects of monetary incentives on effort and task performance: 
theories, evidence, and a framework for research”, s. 306 
36 Bonner, S. & Sprinkle, G. (2002) “The effects of monetary incentives on effort and task performance: 
theories, evidence, and a framework for research”, s. 306 
37 Ibid s.306-307 
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utefter principalens intressen utan kommer prioritera sina behov och därmed ta missgynnande 

beslut för principalen. Införandet av incitamentsprogram innebär en säkerhet för principalen, 

ett sätt att hålla agenten i kontroll och följa hans aktiviteter. Generellt antar man att det är 

omöjligt att försäkra att agenten fattar optimistiska beslut som gynnar principalen, men man 

menar att man med incitamentsprogram kan reducera de pessimistiska besluten (ur 

principalperspektiv).  
 

Bristande kontroll över agenten kan leda till kostnader för företaget på grund av felfattade 

beslut. Kompensationerna till agenten utgör också en kostnad för företaget, dessa kostnader 

kallas för ”agency cost”. Agentkostnaden kan definieras på följande sätt: 

- Kostnad för övervakning och kontroll av agenten 

- Bindningskostnad (Bonding cost), när agenten agerar i samspel med principalens 

intressen uppstår en kostnad för agenten då han avstår ifrån sina egna.   

- Residualförlust, kostnaden som uppstår pga. felfattade beslut38 

En huvudprincip inom principal-agentteorin är kontroll av agentens beteende. Detta uppnås 

genom att man har gemensamma mål (gemensamma intressen). Principalen kan med hjälp av 

t.ex. aktierelaterade incitamentprogram sammanfalla dennes intressen med agentens. Om 

agenten belönas med optioner kommer denne att jobba för att maximera aktiekursen, vilket 

också är principalens önskan.39 

Den asymmetriska informationen är en annan anledning till varför ett ”kontrakt” måste 

upprättas. Information som agenten har men inte principalen kallas för asymmetrisk 

information. Den dogmatiska informationen (asymmetriska informationen) kan användas för 

personlig vinning. 

Utgångspunkterna för Agent-Principal teorin: 

- Agenten är riskavert (motvillig att ta risker) 
- Agenten har ett egenintresse 
- Agentens och principalens egenintressen är inte överensstämmande40 

                                                           

38 Jensen, M. & Meckling, W. (1976), ”Theory of the firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership 
structure.” s.308-309 
39 Samuelson, L. Controllerhandboken, Industrilitteratur AB, 2001  
40 Gomez-Mejia, L., R. M Wiseman, (1997), “Reframing Executive Compensation: An Assessment and Outlook”, 
s.295-296  
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2.3.2 Stewardship-teorin 
Stewardship-teorin kan rubriceras som en icke ekonomisk driven teori. Här antar man att 

agenten inte har några egenintressen. Agenten jobbar för att vara en lojal medarbetare och för 

att hjälpa företaget att uppnå sina mål. Det väsentliga i denna teori är att denne inte drivs med 

ekonomiska incitament, det är de icke ekonomiska incitamenten som blir hans drivkrafter. 

Detta är direkt motsägande till agent-principal teorin där agentens egenintressen står i fokus, 

de ekonomiska incitamentsprogrammen är verktyg som används för att driva bort den 

själviska strävan om att på principalens bekostnad tjäna pengar. Stewardship teorin antar att 

agenterna har ett etiskt arbetssätt, därför behöver man inte ge riktlinjer via ekonomiska 

incitament. Teorin anser att agenterna alltid kommer att fatta optimistiska beslut för 

principalen, antagandet om att egenintressen är en del av människans natur ifrågasätts hårt av 

denna teori.  

Det som driver agenterna är känslan av att bli igenkänd och respekterad av sin ledning, att 

vara en god och lojal medarbetare för sin principal. En annan drivkraft är tillfredställelsen 

som kommer med lyckade insatser och prestationer, teorin säger att dessa är tillräckligt för att 

agentens behov skall bli tillfredsställd. Agent-principal teorin säger det motsatta, det vill säga 

att dessa inte är tillräckliga incitament då agenten alltid har ett stort behov av att 

nyttomaximera, men detta antagande är inte applicerbart i Stewardship teorin. Byggstenarna 

för denna modell kan kort beskrivas som människans lojalitet och strävan efter att se sitt 

företag bli framgångsrikt.  

Det som skiljer teorierna åt är att man i Stewardship teorin antar att agenten alltid fattar 

optimistiska beslut och att det just därför det inte behövs några externa kompensationer.  

Agent-principal teorin hävdar att det råder ett komplext förhållande mellan agent och 

principal, detta håller Stewardship teorin inte med om. Här kan man inte förklara 

intressekonflikterna på grund av avskiljandet mellan ägande och kontroll. Man anser heller 

inte att kontroll kan ge agenten en ökad prestation. Denna princip råder dock i agent-principal 

teorin där kontroll av agenten är väsentligt för att agentens och principalens intressen skall 

sammanfalla. 41 

 

 

                                                           

41 Muth, M. & Donaldson, L. (1998) “Stewardship Theory and Board Structure: a contingency approach” s.5-7 
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2.3.3 Målsättningsteorin 
Målsättningsteorin baseras på antagandet om att individens personliga mål blir den 

bestämmande faktorn till dennes ansträngning. Forskning tyder på att specifika och 

utmanande personliga mål leder till större arbetsinsatser, detta eftersom att det krävs större 

ansträngningar från individens sida för att uppnå dessa. Den kognitiva processen med 

personliga mål kan förklaras med människans egensinne, den inrotade ”vinnarskallen” 

tolererar inte en förlust mot sig själv och därför kan en parallell dras mellan individens 

personliga mål och individens stora strävan efter att uppnå dessa.   

Incitamentsprogram kan förstärka individens drivkrafter, dels genom att ge honom ett större 

mål att jobba mot och dels genom att mata hans ”vinnarskalle”. Hur stor effekt 

incitamentsprogrammen har på individens prestation och ansträngning bestäms gradvis av 

programmets storlek och i vilken mån den tillfredsställer individens behov. I övrigt sägs det 

att incitamentsprogram kan uppmana individerna att sätta upp mer specifika mål i syfte att 

göra sig förtjänta av en belöning, detta är utifrån ett företagsperspektiv bättre än vaga 

”personliga” mål. Engagemangen ökar också successivt med incitament program, individen 

anpassar sin ansträngning efter målets svårighetsgrad. Enligt Bonner & Sprinkle (2002) skulle 

ansträngningarna vara mycket svagare utan incitamentsprogram. 42 

2.4 Diskussion om variabler 
Ett flertal förklaringsvariabler har valts i syfte att förklara hur total ersättning förhåller sig till 

de två teoretiska traditionerna, det är dock viktigt att förstå vilka risker dessa variabler kan 

medföra. Detta avsnitt är ämnat åt att diskutera variablernas risker och ge en förklaring till 

varför vissa variabler inte har valts av oss författare.  

 
Tabell 1 Diskussion om variabler 

Storleksvariabler Prestationsvariabler Exkluderade variabler 

Nettoomsättning Market Value Added Aktiekurs 

Antal anställda Return on assets Aktieavkastning 

 Årets resultat Return on equity 

  Kostnad för eget kapital 

 

                                                           

42 Bonner, S. & Sprinkle, G. (2002) “The effects of monetary incentives on effort and task performance: 
theories, evidence, and a framework for research”, s. 308-309 
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En av de mest förekommande prestationsvariablerna i de tidigare studierna var 

aktieavkastning, trots dens spektakulära framträdande och påvisade samband med ersättning i 

de tidigare studierna väljs den att exkluderas. I Jensen & Murphys studie redogörs det att 

externa faktorer som den verkställande direktören inte kan ha kontroll över kan påverka 

aktiekursen,43 således innebär detta en indirekt påverkan på aktieavkastning. Författarna av 

denna studie finner inte att dessa prestationsbaserade variabler är lockande, uppfattningen om 

prestationsbaserade variabler är sådant som mäter prestationer utan externa faktorers 

påverkan. Två av våra teoretiska modeller antar också att ekonomiska incitament ger ökad 

prestation och med hänseende till detta väljs aktiekurs och aktieavkastning att exkluderas som 

prestationsvariabler.  

 

Ett annat problem som aktiebaserade variabler kan ge upphov till är en typisk agent-principal 

konflikt, man antar att agenten endast innehar en liten andel av aktierna i ett stort bolag vilket 

kan leda till agentens nyttomaximerande.44 Konstruktionen av bonus redogörs inte heller av 

alla företag, detta är av väsentlig betydelse för variabelvalet. Om vi antar att vi har ett företag 

som konstruerar sitt bonussystem på Lockes 4:e modell kan verkställande direktören få ut 

stora summor bonus trots att dennes prestationer inte har varit bra. Detta i och med att 

modellen inkluderar fler än bara en faktor i sin beräkning av bonus. Risken som kan uppstå 

med bonus konstruktioner där en generalisering görs av företagets prestation är att faktorer 

som agentens nyttomaximering inte tages med i beräkning, således skulle en sådan 

konstruktion innebära att grundantagandena i principal-agent teorin inte skulle kunna gå att 

diskuteras.  

 

Market value added anses därför vara ett bättre alternativ än aktiekurs och aktieavkastning, 

den minimerar risken för nyttomaximering i större grad. Kostnad för eget kapital beaktas vid 

uträkning av market value added, detta skapar en möjlighet till att se en hypotetisk risk med 

investeringarna. 45 Kostnad för eget kapital kan också användas som en prestationsbaserad 

variabel för att mäta hur ansvarsfulla verkställande direktörer har varit med upplåningar, 46  

                                                           

43 Jensen, M & Murphy, K. (1990). ”Performance Pay and Top-Management Incentives” s.225-226 
44 Jensen, M & Murphy, K. (1990). ”Performance Pay and Top-Management Incentives” s.225-226 
45 Lehn, Kenneth. & Makhija, K. (2007) “EVA & MVA as Performance Measures and Signals for Strategic 
Change” s.34 
46 Ellig, B. (2008), “Executive Pay Plan Financial Measurements.” S.43 
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dock tycker vi att variabeln inte är bonusrelaterad. Market value added är olyckligtvis inte 

fläckfri den heller, det är aktiebaserad variabel och en risk för manipulering existerar. 

Verkställande direktörer som har stora befogenhetsramar kan manipulera aktiekursen i den 

omfattning de vill, på kortsikt skulle en manipulering ge en högre aktiekurs men detta skulle 

förmodligen på långsikt reflektera kursen negativt. 47  

 

Enligt forskarna Jensen & Murphy är interna vinstbaserade variabler bättre att mäta 

prestationer med som till exempel return on equity.48 Problematiken med variabeln är det att 

den inte medräknar skulder49, detta skulle för belånade företag innebära en chans att uppvisa 

större resultat. Företag kan utnyttja det egna kapitalet genom att låna pengar, principen lyder 

på följande sätt ju mer man lånar desto mindre eget kapital behöver man. För belånade företag 

skulle detta innebära en chans att dela eventuella förluster eller vinster på en mindre bas och 

som följd utav detta skulle resultatet öka proportionellt.50 Författarna av denna studie tror att 

variabeln kan vara missvisande på det vis att eget kapital kan justeras med skulder och 

prestationer kan redovisas större. Därför prefereras den alternativa variabeln return on assets, 

den inräknar företags skulder och forskaren Ellig beskriver variabeln som det bästa 

prestationsmätande måttet51 

 

Risk för kreativ bokföring kom uppkomma med variabler som är baserade på 

bokföringsinformation. Företagsledarna kan enkelt justera resultat- eller balansräkningen för 

att uppvisa större prestationer.52 Manipulering kan exempelvis göras genom att redovisa icke 

sålda varor som sålda, redovisa försäljning innan transaktionen är slutförd,53 eller genom att 

justera avskrivningstakten. Årets resultat är en utsatt variabel för kreativ bokföring, 

företagsledarna kan under bra respektive dåliga år spara vinster/förluster för att senare visa 

upp en storvinst i syfte att få bonus. 54 Trots att risken för kreativ bokföring finns för årets 

resultat väljs den att användas i denna studie, motivet är att alla redovisningsbaserade 

variabler är utsatta för samma risk.  

 
                                                           

47 Waldenström, D. & Bång, J. (2009) ”Rörlig ersättning till vd-vad säger forskningen?” s.9 
48 Jensen, M & Murphy, K. (1990). ”Performance Pay and Top-Management Incentives” s.228-229 
49 Ellig, B. (2008), “Executive Pay Plan Financial Measurements.” S.47 
50 http://en.wikipedia.org/wiki/Leverage_%28finance%29 
51 Ellig, B. (2008), “Executive Pay Plan Financial Measurements.” S.47 
52 Ellig, B. (2008), “Executive Pay Plan Financial Measurements.” S.49 
53 Ibid s.49 
54 Waldenström, D. & Bång, J. (2009) ”Rörlig ersättning till vd-vad säger forskningen?”s.9 



26 
 

Omsättning som prestationsvariabel kan uppmana företagsledarna att ignorera långsiktiga 

investeringar för att investera i kortsiktiga projekt, detta för att visa kortsiktiga resultat.55 

Denna risk kan delvis undvikas när omsättning används som en storleksbaserad variabel, då 

Mangerialismen antar att företagsledarna jobbar mot att öka tillväxten av företaget. Antal 

anställda tar en plats som den andra storleksbaserade variabeln i denna studie, det som 

utmärker variabeln är det att den inte är baserad på bokföringsinformation vilket minimerar 

risken för manipulering. I överlag kan man säga att indirekta mått är utsatta för externa 

faktorer som förändringar i växelkurser eller oljepriser som kan komma att påverka 

företagsledarnas ersättningar.56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

55 Jensen, M & Murphy, K. (1990). ”Performance Pay and Top-Management Incentives” s.246 
56 Waldenström, D. & Bång, J. (2009) ”Rörlig ersättning till vd-vad säger forskningen?” s.9 
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3. Metod  
__________________________________________________________________________________ 

I detta avsnitt redovisas vår vetenskapliga ansats, tillvägagångssätt samt vår urvalsmetod och 
avslutningsvis redovisas metodkritiken.  

___________________________________________________________________________ 

3.1 Metodval 
Det finns två olika forskningsmetoder, den kvalitativa och den kvantitativa metoden. I vissa 

meningar anses de som konkurrerande och till och med motstridiga uppfattningar om hur den 

sociala verkligheten bör studeras. I andra fall är kvalitativa respektive kvantitativa forskning 

olika sätt att göra sociala undersökningar. Det som är betydande är att rätt teknik kopplas ihop 

med rätt frågeställning. Man utgår alltså ifrån att de två metoderna passar olika bra för olika 

frågeställningar. Ser man på de två forskningsmetoderna ur det senaste perspektivet utgör de 

bara två stycken olika angreppssätt för datainsamling.57 Kvalitativa metoder används då man 

vill undersöka något på djupet, få mer fylligare beskrivningar och bearbeta och tolka texter.58 

Medan kvantitativa metoder omfattar en mängd mer eller mindre matematiskt avancerade 

tillvägagångssätt för att analysera siffror och uppgifter.  Kortfattat kopplas kvalitativa 

metoden ihop med ord och den kvantitativa med siffror.59 På grund av dessa kännetecken 

anser vi att den kvantitativa metoden på bästa sätt kommer att tillgodose vårt syfte och 

frågeställning, då den kommer att inkludera en sambandsundersökning. Vi är medvetna om att 

den valda metoden saknar möjligheten att tränga ner på djupet men vi anser att detta inte är av 

nödvändighet för vår studie då vi kommer att fokusera oss på att mäta på bredden för att 

kunna få en mer allmän bild av fenomenet. 

3.2 Vetenskaplig ansats  
Förhållandet mellan teori och empiri är centralt inom den samhällsvetenskapliga forskningen 

och att kunna integrera de båda är ett viktigt mål. Det finns två ansatser för detta, vilka är den 

induktiva och deduktiva ansatsen.  Den först nämnda innebär att man utgår från insamlad data 

och därefter försöker hitta mönster som kan göras om till teorier eller andra begrepp. Medan 

den andra går till genom att man först genomför en samling av teorier och sedan fastställer 

dessa med empiriska belägg.60 Vi har valt att arbete utifrån den deduktiva ansatsen, då vi från 

                                                           

57 A. Bryman, Kvantitet och kvalitet, Studentlitteratur, (2009), s. 34 
58 A. Johannessen, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, Liber AB, (2003), s.21 
59 A. Eliasson, Kvantitativ metod från början, Lund, Studentlitteratur, (2006) s.28  
60 A. Johannessen, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, Liber AB, (2003), s.35 
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början valt våra teorier och utformat vår teoriram för att sedan i slutet av uppsatsen kunna 

koppla den insamlade datan med de befintliga teorierna.  

3.3 Datainsamling och bearbetning  
Data är i själva verket inte verkligheten utan representerar endast den. Man brukar skilja 

mellan primärdata och sekundärdata. Primärdata är förstahandskällor, alltså de närmaste 

källorna man kan komma till det som ska undersökas som forskaren på egen hand samlar 

genom olika metoder. Medan sekundärdata är redan befintlig data som går att hämtas från 

olika håll.61 Vi kommer i vår undersökning att använda oss av sekundärdata.   

För att den teoretiska grunden i vår uppsats ska bli så bra och bred som möjligt har vi valt att 

söka efter information i ett antal databaser som Business Source Premier, Google Scholar, och 

JSTOR. Utöver dessa har vi också använt oss utav böcker som har lånats på Stadsbiblioteket 

och Södertörns högskolas universitets bibliotek för att beskriva metoddelen på ett informativt 

sätt. Samtliga årsredovisningar har vi hämtat från de utvalda företagens hemsidor. En 

undersökningsperiod på 5 år valdes för att kunna få en möjlighet till att kunna se hur 

sambandet förändras över åren. Den insamlade materialet från årsredovisningarna fördes först 

in i Excel för att senare föras in i SPSS programmet där en multipel regressionsanalys har 

tänkts att genomföras för att finna eventuella samband. 

Tabell 2 Databaser 

Databas  Sökord Resultat 

Business Source 
Premier 

Ceo Pay, performance, executive pay, 
bonus, monetary incentives, 

Lilling, Miller, Locke, Duru & 
Iyengar  

JSTOR Ceo Pay, performance, executive pay, 
ceo compensation, monetary 
incentives, Eva, market value added, 
economic value added 

Ellig, Vaaler & Jacque, 

Google Scholar ceo pay, ceo performance, executive 
pay, executive performance, bonus, 
monetary incentives, Mva, Eva, market 
value added,ceo compensation, 
economic value added, bonus, agency 
theory, agency cost, stewardship 
theory,  

Fatemi & Desai, Firth & Jarle, 
Mäkinen, Jensen & Meckling, 
Garvey & Milbourn, Griffith, 
Gomez-Mejia & Wiseman, 
Bonner & Sprinkle, Lehn & 
Makhiha, Zhou, Muth & 
Donaldson 

                                                           

61 A.K Larsen, Metod helt enkelt – En introduktion till samhällvetenskaplig metod, Gleerups utbildning,(2009), 
s.45  
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3.4 Val av variabler 
De ingående variablerna i vår studie är ett resultat av en noggrann granskning av tidigare 

studiers data. Det var första steget till val av variabler blev att observera de 130 

bonusvariabler som beskrevs i forskaren Elligs studie. 62 Det andra steget var att hitta stöd till 

vårt val av variabler, detta behov av stöd uppkom i och med okunnigheten hos oss författare. 

Bristen på kunskap försvårade vårt fall om att hitta lämpliga variabler, så en bearbetning av 

tidigare studier valdes att göras för att få nya kunskaper och kännedom om variablerna.  

Med tidigare studierna till grund förstod vi att utfallet av denna studie kommer att gestaltas av 

de valda variablerna. Detta kan även styrkas av Gomez & Wisemans (1997) studie som säger 

att de två uppdelade parterna använder identisk data och tillvägagångssätt för att ge vinst åt 

sina argument.  Läser man mellan raderna kan man förstå att utfallet kan variera beroende på 

vilka variabler som testas, för att kunna få en så bra utgångspunkt som möjligt i vår 

undersökning väljer vi att använda variabler som tidigare forskare har använt och 

kompletterar det med egna valda variabler för att ge uppsatsen en egen identitet.  

De två teoretiska traditionerna har skapat en splittring i forskarnas värld, forskare som Lilling 

(2006) menar att den finansiella prestationen är den viktigaste faktorn för att förklara de 

rörliga ersättningarna. Det har också har varit många motbevisade studier, en av de studierna 

står Berle och Mean för, deras argument består mestadels av företags storlekens fördelar och 

möjligheter. Deras perspektiv stöds med ett antal påståenden, som t.ex. att storlek skall ge mer 

makt och prestige, mindre lönerisk (då det dominerande organet har större intresse för 

företagets storlek än prestation), mindre sysselsättningsrisk (ett stort företag ger buffert mot 

effekterna av konjunkturer). Berle och Mean menar att man inte kan grunda ersättningarna på 

enbart prestationer eftersom att kontrollmekanismerna som kontrollerar agenten inte kan 

fungera i praktiken utan att det är fördelarna som kommer med ett stort företag som skapar 

möjligheten till att bonus kan delas ut. 63 

De mest förekommande storleksbaserade variablerna i de tidigare studierna var variabler som 

nettoomsättning, förädlingsvärde, EBIT, marknadsvärde och antal anställda. Tar man en titt 

på Firhts (1996) studie kan man konstatera att nettoomsättning är ett bra mått att mäta bonus 

med. Nettoomsättning valdes att användas i vår studie dels för att vi såg en stor potential i 

                                                           

62Ellig, B (2008). “Executive Pay Plan Financial Measurements.” s.42-50 
63 Gomez-Mejia, L., R. M Wiseman, (1997), “Reframing Executive Compensation: An Assessment and Outlook”, 
s. 314  
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variabeln och dels för att vi skall ha jämförbar data. Den mindre självklara storleksbaserade 

variabeln för oss blev antal anställda. Det som fick oss att hesitera var att den i Lillings (2006) 

studie inte visade upp något samband, men faktumet att variabeln inte är baserad på 

bokföringsinformation övervägde vid valet.  

För att kunna ge nya nyanser till uppsatsen valdes det att använda både redovisningsbaserade 

och aktiebaserade variabler i vår studie. De både typerna av prestationsbaserade variablerna 

undersöks i Mäkinens (2007) studie. Forskaren kommer fram till slutsatsen att aktiebaserade 

variabler, aktieavkastning i synnerhet, visar starkare samband med verkställande direktörers 

ersättningar än redovisningsbaserade (årets resultat, return on assets, return on equity). Med 

de tidigare studierna till grund valdes årets resultat och return on equtiy som våra 

redovisningsbaserade variabler. Market value added, som är en aktiebaserad variabel valdes 

för att identitetskorrigera uppsatsen.  

 

3.5 Regressionsanalys 
En multipel regressionsanalys har valts att tillämpas i denna studie i syfte att granska våra 

variabler. Hypoteserna kommer att besvaras utifrån den data multipelregressionsanalysen 

genererar. Variansen i den beroende variabeln analyseras med hjälp av de förklarande 

faktorer(oberoende variablerna) i en multipel regressionsanalys, 64 det som kännetecknar 

modellen är dens förmåga att kunna bearbeta multipla förklaringsvariabler. Detta är 

anledningen till varför vi tycker modellen är anständig för vår studie, vi kommer att analysera 

variansen i total ersättning med hjälp av våra utvalda bonusvariabler. Författarna är medvetna 

om att en risk för multikollinearitet kan uppkomma i en analys där flera variabler analyseras, 

denna risk kan uppstå när förklaringsvariablerna är starkt korrelerade med varandra. Detta kan 

leda till förklaringsgraden skjuts upp en aning. 65 Författarna kommer att ta ställning till detta 

problem i slutsatserna, där eventuella multikollinearitet kommer att redogöras. Multipel 

regressionsanalysen kommer att utföras i SPSS programmet.  

 
 

                                                           

64 Körner,S. &Wahlgren, L., Statistiska metoder, Upplaga 2, Studentlitteratur, Lund(2009), s.170 
65 Körner,S. &Wahlgren, L., Statistiska metoder, Upplaga 2, Studentlitteratur, Lund(2009), s.174 
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3.5.1 Beroende variabel 
Den enda beroende variabeln som kommer att ingå i multipel regressionsanalysen är total 

ersättning. Information som krävdes för beräkning av total ersättning inhämtades från 

företagens årsredovisningar. Det som inkluderas i uträkning av total ersättning är 

verkställande direktörers och befattningshavarnas fasta lön, rörliga lön, förmåner och 

pensionsersättningar. Presentationen av total lön i årsredovisningarna var specifika för varje 

företag och år, i vissa årsredovisningar var total lön beräknat med kommentarer och i vissa 

andra fick författarna ta ut de nödvändiga siffrorna för att på egen hand beräkna total 

ersättning.   Författarna är medvetna om att vissa skillnader kan förekomma då 

tillvägagångssätten för att beräkna total ersättning var annorlunda, som åtgärd vidtog gruppen 

en stor försiktighet vid uträkning. Årsredovisningarna dubbelkollades, dubbelräknades och 

kommentarerna lästes för att få insikt i vad som hade inkluderats i deras beskrivning av total 

lön, men trots detta kan en risk fortfarande kvarligga.  

3.5.2 Oberoende variabler 
De oberoende variablerna är indelade i två underkategorier, den första underkategorin som 

presenteras är prestationskategorin. Direkt efter kommer en presentation av storlekskategorin. 

De oberoende variablerna kommer att ställas inför den beroende variabeln i en multipel 

regressionsanalys för att mäta om ett signifikant samband föreligger. Information för 

respektive oberoende variabel inhämtades från företagens årsredovisningar.  

 

3.5.2.1 Prestationskategorin 
 
Market Value Added  
Market Value added är en vinstbaserad modell som mäter företagets framtida vinster. 66 

Market Value Added kan räknas fram med följande formel: 

 

MVA= Börsvärde- Eget Kapital67 

 

 

 

                                                           

66 Sveriges Finansanalytikers Förening, Finansanalykternas rekommendationer 09, s.175-176 
67 Lehn, K. & Makhiha, A.(2007), “Eva & MVA as performance measures and signals for strategic change”, s.35 
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Return on assets (räntabilitet eller avkastning på totalt kapital före skatt) 

Return on assets mäter hur lukrativa investeringar i tillgångarna har varit. följande formel 

kommer att användas för beräkning: 

 

ROA= Netincome/ Total assets68 
ROA= Return of Assets 

Netincome= Rörelseresultat 

Total Assets= Totala tillgångar 

 

Årets resultat 

Årets resultat visar företagets årliga resultat efter skatt. Ingen formel behövs för att räkna fram 

årets resultat, dessa är angivna i årsredovisningarna under resultaträkningen. 

3.5.2.2 Storlekskategorin 
Nettoomsättning 

Nettoomsättning visar försäljningsvärdet. Ingen formel behövs för att räkna fram 

nettoomsättning, dessa är angivna i årsredovisningarna under resultaträkningen.  

 

Antal anställda: 

Antal anställda visar hur många som jobbar i ett företag. Ingen formel behövs för att räkna 

fram antal anställda, dessa är angivna i årsredovisningarna under kolumnen antal anställda.  

 

Tabell 3 Sammanställning av variabler 

Variabel Måttenhet Förkortning 
Total ersättning Tusen kronor TOTE 
Return on assets % ROA 
Nettoomsättning Miljoner kronor Netto 
Årets resultat Miljoner kronor ÅR.R 
Antal Anställda Miljoner Ant.Ans 
Market Value Added Miljoner MVA 
 

 

 

                                                           

68 Hillier, D.& Ross, S., Corporate Finance-First European Edition, McGraw-Hill, 2010  s.59 
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3.6 Statistiska begrepp 
Här redogörs de statistiska begrepp som kommer att användas i de kommande avsnitten. 

 

Korrelationskoefficienten (r) – Mäter styrkan av ett linjärt samband mellan två variabler, 

värden mellan -1 till +1 kan genereras. Ett positivt samband indikeras av en korrelation som 

har värdet +1, och ett negativ korrelation på -1. Sambandet mellan två variabler blir tydligare 

ju närmare korrelationen är +1. Både ett negativt och positivt samband innebär att samtliga 

observationer ligger samlade kring regressionslinjen. Utöver dessa korrelationer kan ett 0-

värde genereras, den förklarar att det inte råder något samband mellan de två undersökta 

variablerna. 69 

Determinationskoefficienten (förklaringsgrad eller r2) – Visar hur stor del av variansen i 

en beroende variabel som kan förklaras av regressionslinjen. 70 

Signifikansnivå – Förklarar hur stor risk det är att man förkastar en nollhypotes som är sann. 

En elimination av signifikansnivå är inte möjligt.71 I denna studie kommer en 5 % 

signifikansnivå att användas. 

Beta – Mäter vilken av de oberoende variablerna som har störst effekt på den beroende 

variabeln, värden mellan 0 till 1 kan genereras där 1 innebär starkast effekt.  72 

3.7 Urval 
För att dra slutsatser som är generaliseringsbara till en viss grupp behövs ett stort antal 

informationsenheter och det föredras även att genomföra en totalundersökning av alla de 

informationsenheter som inkluderas i de problem som ska undersökas. Dock är det i praktiken 

mycket svårt att inkludera alla informationsenheter i sin undersökning, bland annat på grund 

av tids- och kostnadsskäl. Därför är det nödvändigt att det görs ett urval ur den totala 

populationen. Det vanligaste är det så kallade statiska urvalsmetoderna som delas in i två 

grupper, - sannolikhetsurval respektive icke sannolikhetsurval. Vi har valt att använda oss av 

sannolikhetsurval. Då denna urvalsmetod ska genoföras måste urvalet ske på ett sådant sätt så 

                                                           

69 Körner,S. &Wahlgren, L., Statistiska metoder, Upplaga 2, Studentlitteratur, Lund(2009), s.76-77 
70 Körner,S. &Wahlgren, L., Statistiska metoder, Upplaga 2, Studentlitteratur, Lund(2009), s.76-77 
71 Ibid s.122 
72 Mujis, Daniel. Doing quantitative research in education with SPSS, Sage Publications, London(2004) s.168 
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att alla informationsenheter har lika stor chans att kunna bli utvalda.73 Vilket vi ansåg vara 

den mest relevanta metoden för vår undersökning.  

Vidare finns det olika sätt att genomföra ett sannolikhetsurval vilka är: 

- Enkel slumpmässigt urval – Denna metod är en form av lottdragning, där man 

slumpmässigt väljer ut det som ska undersökas.  

- Systematiskt urval – Detta är också slumpmässigt urval dock mer systematiskt, t.ex. 

att man bestämmer att var tionde enhet ska väljas.  

- Stratifierat urval – Här delas populationen upp i undergrupper som kallas för stratum, 

därefter väljs ett urval från varje stratum.  

- Kluster urval – Här delas populationen upp geografiskt i primära enheter. Sedan görs 

ett slumpmässigt urval av de primära enheterna.74 

Vårt urval gjordes genom ett enkelt slumpmässigt urval, där vi hade 55 stycken large cap 

bolag som var noterade på börsen OMX Stockholm. I första hand genomfördes en 

bortfallsanalys för att kunde skilja på de företag som hade bonus och de som inte hade det.  

Tabell 4 Bortfallsanalys 

Företag  Har bonus Har inte bonus  
ABB Ltd  X  
Alfa Laval  X  
AllianceOil Company X  
ASSA ABLOY   X  
AstraZeneca  X  
Atlas Copco   X  
Autoliv SDB  X  
Axfood  X  
Boliden  X  
Castellum  X  
Electrolux   X  
Elekta   X  
Ericsson   X  
Fabege  X  
Getinge   X  
Hakon Invest   X 
Hennes & Mauritz  X  
Hexagon   X  
Holmen    X 
Hufvudstaden X  
Husqvarna X  
                                                           

73 M, Johanssons Lindfors, Att utveckla kunskap, studentlitteratur,(1993), s, 91-93  
74 Ibid  

http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/shareinformation?Instrument=SSE3966
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/shareinformation?Instrument=SSE18634
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/shareinformation?Instrument=SSE40583
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/shareinformation?Instrument=SSE402
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/shareinformation?Instrument=SSE3524
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/shareinformation?Instrument=SSE45
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/shareinformation?Instrument=SSE47
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/shareinformation?Instrument=SSE4590
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/shareinformation?Instrument=SSE15285
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/shareinformation?Instrument=SSE966
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/shareinformation?Instrument=SSE80
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/shareinformation?Instrument=SSE806
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/shareinformation?Instrument=SSE100
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/shareinformation?Instrument=SSE861
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/shareinformation?Instrument=SSE812
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/shareinformation?Instrument=SSE32443
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/shareinformation?Instrument=SSE819
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/shareinformation?Instrument=SSE221
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Industrivärden   X 
Investor X  
Kinnevik X  
Latour  X  
Lundbergföretagen   X 
Lundin Mining   X 
Meda   X  
Melker Schörling  X 
Millicom Int  X  
Modern Time Group  X  
NCC X  
Nordea Bank  X  
Oriflame, SDB  X  
Peab   X  
Ratos   X  
SAAB   X  
Sandvik  X  
SCA   X  
SCANIA  X  
SEB  X  
Seco Tools   X  
Securitas   X  
Skanska  X  
SKF   X  
SSAB X  
Stora Enso  X 
Handelsbanken X  
Swedbank X  
Swedish Match  X  
TeliaSonera  X  
Tieto Oyj  X  
Trelleborg   X  
Volvo  X  
Tele2 X  
När bortfallsanalysen var gjord, blev det dags att göra en urvalsanalys. Detta gick till genom 

att lottade vi ut 20 stycken företag med bonusutdelningar. Anledningen till att det inte blev 

mer än 20 företag var på grund av tidsramen vi hade. Därför är vi medvetna om att en 

generalisering av de 55 företagen inte helt och hållet kan ske.  

Tabell 5 Urval 

Kinnevik Volvo 
Getinge AB  NCC 
Swedish Match  Husqvarna 
Trelleborg SSAB 
Atlas Copco  MTG 
Sandvik Elektrolux 
PEAB Ericsson 
SAAB Alfa Laval  
Skanska Seco Tools 
Axfood SEB  

http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/shareinformation?Instrument=SSE914
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/shareinformation?Instrument=SSE1012
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/shareinformation?Instrument=SSE27709
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/shareinformation?Instrument=SSE917
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/shareinformation?Instrument=SSE37472
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/shareinformation?Instrument=SSE24507
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/shareinformation?Instrument=SSE3598
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/shareinformation?Instrument=SSE220
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/shareinformation?Instrument=SSE24227
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/shareinformation?Instrument=SSE928
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/shareinformation?Instrument=SSE1044
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/shareinformation?Instrument=SSE1051
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/shareinformation?Instrument=SSE4928
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/shareinformation?Instrument=SSE322
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/shareinformation?Instrument=SSE260
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/shareinformation?Instrument=SSE281
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/shareinformation?Instrument=SSE856
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/shareinformation?Instrument=SSE401
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/shareinformation?Instrument=SSE283
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/shareinformation?Instrument=SSE284
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/shareinformation?Instrument=SSE361
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/shareinformation?Instrument=SSE5095
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/shareinformation?Instrument=SSE4025
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/shareinformation?Instrument=SSE364
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/shareinformation?Instrument=SSE365
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3.8 Metodkritik  

3.8.1 Källkritik  
Att vara källkritisk när man skriver en uppsats är mycket viktigt för att uppsatsen ska bli så 

seriös och tillförlitlig som möjlig. Det finns fyra sätt att kontrollera att den data man samlat in 

är relevant och tillförlitlig.  

- Äkthetskrav – Detta krav innebär att materialet måste granskas och fastställas om det 

är äkta eller om det kan föreligga någon förfalskning.  

- Oberoendekrav – Värdet på en källa kan beslutas genom att ta reda på varifrån 

forskaren tagit del av uppgifterna och faktan. Därför brukar man generellt säga att 

primärkällor är bättre än sekundärkällor. 

- Färskhetskrav – Här menas det att det alltid är bättre att kolla på en färskare källa än 

en äldre.  

- Samtidighetskrav – Om en bok kommer ut precis efter en specifik händelse som boken 

ska handla om kan det anses att dess detaljer är mer adekvat än en bok som tillkommit 

efter den angivna händelsen. Då både glömskefaktorn och förståelsefaktorn faller in.75 

Det första kriteriet som är äkthetskravet anser vi att vi har fullbordat. Vi har ingen anledning 

eller skäl att tro att de källor vi har använt oss utav är falska. Däremot är vi medvetna om att 

årsredovisningarna kan vara missvisande och dessutom att viss nödvändig information ibland 

utelämnas. Detta kan ha medfört att resultatet vi har kommit fram till inte stämmer upp till 

hundra procent. Men då vi inte stött på något liknande anser vi att årsredovisningarna är 

trovärdiga, dessutom blir de granskade av licenserade tjänstemän som höjer trovärdigheten.  

När det gäller oberoende kravet har vi i den mån vi har kunnat referera till förstahandskällan, 

för att undkomma att materialet eventuellt har förändrats under senare led. Denna uppsats 

utgörs av endast sekundärkällor, avsnitten bakgrund, metod och teori är enbart uppbyggda av 

olika forskarmas undersökningar och resultat. Även datainsamlingen är av sekundär karaktär 

då den är inhämtad från samtliga företagens årsredovisningar.  Eftersom vi har arbetet med 

sekundärkällor har vi varit extra noggranna med att kolla när de har publicerats och 

uppdaterats, vi har även försökt kolla på samma fakta från olika källor för att verkligen 

försäkra oss om att de fakta vi har hittat är äkta. De internetkällor vi har använt i studien anser 

vi är trovärdiga, internetkällorna kommer ifrån seriösa organisationers hemsidor som 

                                                           

75R.Ejvegård, Vetenskaplig metod, Studentlitteratur, (2002) s. 62-64 
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finansinspektionen och skatteverket. Samt har vi tagit del av information gällande 

bonusskandaler från dagstidningar som sydsvenskan, expressen och aftonbladet.  

När det gäller det tredje kriteriet gällande färskhetskravet har vi försökt att alltid hålla oss till 

nyare källor, dels eftersom att bonus är ett ämne som ständigt diskuteras och är i ständig 

förändring. Vid vissa specifika händelser som t.ex. bonusskandaler eller nya lagstiftningar har 

vi refererat till källor som uppkommit precis efter dessa händelser för att fullborda 

samtidighetskravet och på så sätt anser vi att fler detaljer uppmärksammats.  

3.8.2 Reliabilitet  
Reliabilitet handlar om datas noggrannhet, precision och pålitlighet.76 Om undersökningen 

utförs med samma material, vid olika tidpunkter och samma resultat uppnås betyder detta att 

undersökningen har en hög reliabilitet. Det är av stor vikt att andra kan kontrollera den data 

som undersökningens slutsatser bygger på.77 Gällande denna studie där materialet är inhämtad 

från årsredovisningar en bestämd period kommer det troligtvis inte bli svårt att för andra 

forskare att uppnå samma resultat. Dock är vi medvetna om att det kan förekomma fel i 

årsredovisningarna som i sin tur kan påverka vårt resultat och sänka reliabiliteten för studien.  

Det är viktigt att uppnå en hög reliabilitet för att på så sätt blir förutsättningarna bättre för att 

uppnå en hög validitet.78 När vi gör beräkningarna med hjälp av dataprogram reducerar vi 

risken för fel beräkningar men däremot ökar risken för misstolkningar och felaktigt i 

uträkningarna. Vi valde att arbeta med statistikprogrammet SPSS, vilket enligt oss har en hög 

trovärdighet. Programmet beräknar sambandet utifrån de värden vi anger, skulle vi då ange fel 

siffror kan detta medföra att resultatet blir felaktigt och därmed sänka reliabiliteten.  Men 

genom att gå igenom årsredovisningarna flera gånger, kontrollräkna och granska ett antal 

olika statistiska böcker anser vi att vi har gjort tillräckligt för att minska risken för fel gällande 

det statistiska avsnittet.  

3.8.3 Validitet  
Validitet handlar om de data man har samlat in verkligen mäter det den är avsedd att mäta. 

Alltså hur bra den genomförda undersökningen omfattar sitt område. Det är av stor vikt att 

mätinstrumenten mäter det som ska mätas.79 De mätinstrument som används i denna studie är 

av statistik karaktär och för att svara på vår problemformulering har det valts att arbeta med 

                                                           

76 Ibid. s.41  
77 A. Eliasson, Kvantitativ metod från början, Studentlitteratur, (2006) s. 15 
78 Ibid. s. 16 
79 L. Eriksson & F. Wiedersheim-Paul – Att utreda, forska och rapportera. Liber ekonomi, (1999), s.40. 
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en regressionsanalys vilket anses vara det lämpligaste då vi vill undersöka ett samband. De 

flesta kvantitativa undersökningar har som syfte att undersöka möjliga orsakssamband, alltså 

att en faktor leder till ett annat, eller att det påverkar en annan faktor. Då är det viktigt att 

dessa orsaksvariabler är relevanta och tillräckligt många så att man inte missar något viktigt i 

sin undersökning.80 Variablerna som förekommer i denna studie anser vi är relevanta då 

tidigare studier ligger till grund för variabelvalet. Dock finns det en risk att variablerna inte är 

applicerbara för de svenska företagen och att det kan förekomma samvariationer som kan 

påverka utfallet. Det bör också poängteras att det finns en viss sannolikhet att betydande data 

kan ha fallit bort. För övrigt anser vi att vår studie mäter det den skall mäta och uppfyller både 

syftet och frågeställningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

80 A.K Larsen, Metod helt enkelt – En introduktion till samhällvetenskaplig metod, Gleerups utbildning, (2009) 
s.41 
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4. Hypoteser 
__________________________________________________________________________________ 

I detta kapitel presenteras uppsatsens hypoteser.  

___________________________________________________________________________ 

 

Hypotes 1: Finns det ett samband mellan total ersättning och företagets prestation  

 

        H1= Det finns ett samband mellan total ersättning och företagets prestation 

        H0= Det finns inget samband mellan total ersättning och företagets prestation  
 

(Data från år 2006 till 2010) 

 

 

 

 

Hypotes 2: Finns det ett samband mellan total ersättning och företagets storlek 

         

        H1= Det finns ett samband mellan total ersättning och företagets storlek  

        H0= Det finns inget samband mellan total ersättning och företagets storlek 
 

(Data från år 2006 till 2010) 

 

 

 
 
Hypotes 3: Är prestationsvariablerna mer förekommande än storleksvariablerna mätt under 
en femårsperiod (2006-2010) 
 
        

        H0= Prestationsvariablerna är mer förekommande  

       H1= Prestationsvariablerna är inte mer förekommande  
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5. Empiri 
__________________________________________________________________________________ 

Här presenteras de fem största företagen efter total ersättning och nettoomsättning. (För Icke 
redovisad data se bilaga 1) 

__________________________________________________________________________________ 

Tabell 6 Total ersättning 

2006 Tkr 2007 Tkr 2008 Tkr 2009 Tkr 2010 Tkr 
Volvo 213053 Volvo 200377 Ericsson 157925 Ericsson 130592 Ericsson 165406 
Ericsson 131278 Ericsson 106760 Volvo 86947 Skanska 98362 Elektrolux 116675 
Skanska 78031 Skanska 90087 Elektrolux 80239 Volvo 85093 Skanska 103672 
Sandvik 76800 Sandvik 76241 Sandvik 92654 GetingeAB 84372 Volvo 99325 
Electrolux 62468 MTG 73697 GetingeAB 69862 Trelleborg 75531 Sandvik 85073 
Tkr= tusen kronor 

I denna tabell kan man se att de fem företag som betalar ut högst ersättning för 2006 är Volvo, 

därefter i listan kommer Ericsson och som följs av Skanska, Sandvik och Elektrolux. För 

2007 är tabellen nästan oförändrad, förutom för plats 5 där MTG ersätter Elektrolux. 

Omplaceringen för MTG tros bero på att de analoga marknäten övergick till en digital 

flerkanalsmiljö, vilket reflekterade MTGs börskurs positivt.81  

För nästkommande år sker det några omplaceringar. Ericsson toppar listan för 2008 och 

Getinge AB placerar sig på femte plats, ganska överraskande för Getinge AB med tanke på 

den rådande finanskrisen. Många stora företag valde att sänka sina totala ersättningar som 

Volvo, Sandvik, Skanska och Elektrolux medan Getinge AB tillhörde minoriteten som höjde 

sina totala ersättningar.  Och en viktig orsak till detta är att 2008 var faktiskt ett bra år för 

Getinge AB i och med deras förvärv av Boston Scientifics divisioner för hjärt- och 

kärlkirurgi. Dessutom jobbade de mycket med sina prioriterade områden som resulterade i en 

ökad intensitet i produktutveckling och produktinnovation, fortsatt internationaliseringen av 

marknadsorganisationen. Och genom etablering av nya säljbolag på marknader med goda 

tillväxtmöjligheter ledde det till goda utvecklingar i både omsättning som lönsamhet för 

Getinge AB.82 Året efter klättrar Getinge AB upp till fjärde plats och Trelleborg tar över 

femte platsen. Getinge AB får ett forsätt bra år trots finanskrisen och för Trelleborgs del fick 

de under året skära ner på personalen, genomföra en nyemission och fokusera speciellt på 

deras mest värdefulla affärer och kunder. Bland annat dessa åtgärder fick företaget att avsluta 

                                                           

81 MTG årsredovisning 2007  
82 Getinge AB årsredovisning 2008  
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året med positiva resultat. 83 För det sista undersökta året kan man se att de företag som var 

med i år 2006s lista även är med här. I och med att både Sandvik och Elektrolux höjer sina 

totala ersättningar tappar MTG och Trelleborg sina placeringar.  

Storleken på den totala ersättningen varierar stort från år till år och från företag till företag, 

t.ex. för 2010 betalade Ericsson ut en total ersättning på 165406 tkr medan Peab betalade ut 

en summa på 24218 tkr. 

Den procentuella förändringen i totalersättning är följande:  

- Från 2006 till 2007: - 2,58 % 

- Från 2007 till 2008: - 11 % 

- Från 2008 till 2009: - 2,80 % 

- Från 2009 till 2010: +20,3 % 

- Från 2006 till 2010: +1,52 %  

  

Tabell 7 Nettoomsättning 

2006 Tkr 2007 Tkr  2008 Tkr 2009 Tkr 2010 Tkr 
Volvo 258835 Volvo 285405 Volvo 303667 Volvo 218361 Volvo 264749 
Ericsson 179821 Ericsson 187780 Ericsson 20830 Ericsson 206477 Ericsson 203348 
Skanska 125603 Skanska 138781 Skanska 143674 Skanska 136803 Skanska 122224 
Electrolux 103848 Electrolux 104732 Electrolux 104792 Electrolux 109132 Electrolux 106326 
Sandvik 72289 Sandvik 86338 Sandvik 92654 Sandvik 71937 Sandvik 82654 
 

Utifrån tabellen år 2006 kan man se att de fem bolag som har högst omsättning är Volvo som 

följs av Ericsson, Skanska, Electrolux och Sandvik. Alla de fem bolag är stora och kända 

företag både här hemma i Sverige och internationellt. Året efter fram till 2010 kan man se att 

samma företag ligger inom topp fem och placeringarna är oförändrade. Dessa fem företag har 

även kommit med i tabellen som redovisar de totala ersättningarna vilket inte är så 

överraskande med tanke på det kapital företagen har att röra sig med.  

 

 

 

 

                                                           

83 Trelleborg Årsredovisning 2009 
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6. Resultat 
__________________________________________________________________________________ 

I detta kapitel prövas hypoteserna och resultatet reodvisas.  

__________________________________________________________________________________ 

 

Hypotes 1:  

                Tabell 8 

Prestations-
mått 

r R2 Adjust
ed R2 

Beta Signifik-
ans 

B koefficient 

  0,218 0,194    

ROA 0,180   0,225 0,015 -1038 

Årets 
resultat 

0,410   0,433 0,000 2,426 

MVA 0,003   0,004 0,967 0,000 

 

Förklaringsgraden för regressionsanalysen visar ett svagt resultat, variansen i totalersättning kan 

endast förklaras med 21,8% av regressionsanalysen. Den justerade förklaringsgraden (adjusted R2) 

visar ett resultat på 19,4%, detta innebär en minskning med 2,4 procentenheter. Den justerade 

förklaringsgraden är att föredra vid undersökningar som vår eftersom att den påminner oss att vi inte 

undersöker hela populationen utan ett bestämt urval.84 B koefficienten talar för oss hur mycket värdet 

av total ersättning förändras när en förklarandevariabel förändras, vi exemplifierar detta med B 

koefficienten för årets resultat. Om årets resultat förändras med 1 enhet kommer total ersättning att 

stiga med 2,426 enheter, om B koefficienten istället hade ett minus tecken före skulle detta innebära en 

minskning med 2,426 enheter.  

 

Starkast korrelation med total ersättning har årets resultat (0,410), sambandet kan beskrivas som 

medelmåttligt eller lite under medelmåttligt. Till vår förvåning visar både Return on assets och market 

value added relativt svaga korrelationer (0,18 respektive 0,003), deras samband med total ersättning 

kan beskrivas som svagt och mycket svagt. Förutom att årets resultat visar högst korrelation visar den 

även högst beta värde, detta innebär att årets resultat är den förklarande variabeln som har störst effekt 

på total ersättning.  

                                                           

84 Mujis, Daniel. (2004)  Doing quantitative research in education with SPSS, London, Sage Publications s.165 
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Två av de ingående variablerna i multipel regressionsanalysen är signifikanta under 5 procentnivån 

(>0,05), årets resultat (0,000) och return on assets (0,015), men däremot är market value added inte 

signifikant.  

 

Vi väljer att inte förkasta Ho, trots det att förklaringsgraden och korrelationerna för två av våra 

variabler är svaga visar regressionsanalysen ett rådande svagt signifikant samband mellan 

total ersättning och en av prestationsvariablerna (årets resultat).  

 
 
Hypotes 2: 
 
 
                 Tabell 9 

Storleksmått r R2 Adjuste
d R2 

Beta Signifik-
ans 

B koefficient 

  0,580 0,571    

Netto- 
omsättning 

0,759   0,539 0,037 0,288 

Antal 
Anställda 

0,749   0,228 0,374 0,318 

       

 
 
 
Förklaringsgraden visar ett starkt resultat (0,580), den justerade förklaringsgraden visar en minskning 

med 0,9 procentenheter. Att minskningen är så liten beror på att det inte inkluderades mer än två 

förklaringsvariabler i multipelregressionsanalysen samt att en av de variablerna är signifikanta. 

Nettoomsättning visar en signifikans som är under 5 procentnivån och antal anställda visar en 

signifikans på 0,374. Båda variablerna visar starka korrelationer, så sambandet mellan total ersättning 

och variablerna kan beskrivas som starka. Vi väljer att mäta effekt styrkan med beta istället för B-

koefficienten då variablerna har olika måttenheter. Beta värdet för variablerna talar för oss att 

nettoomsättning har starkast effekt på total ersättning (0,539).  

 

Vi väljer att inte förkasta Ho då förklaringsgraden och korrelationen för båda variablerna är 

starka. Dessa indikerar att total ersättning förklaras starkt av storleksvariablerna samt att det 

råder ett samband, trots att antal anställda inte är signifikant har vi nettoomsättning som 

kompenserar detta. Då nettoomsättning visar en signifikans under 0,05 accepterar vi att det 

finns ett positivt samband mellan total ersättning och företagets storlek.  
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Hypotes 3 
 
Tabell 10 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

År 2010: Förklaringsgraden är stark, regressionen förklarar variansen i total ersättning med 

74,4%. Starkast korrelation har antal anställda (0,797) som följs av nettoomsättning (0,701).  

Endast en variabel är signifikant i multipelregressionsanalysen för 2010, antal anställda ligger 

under 5 procentnivån. Nettoomsättning ligger strax över gränsen och de andra variablerna 

ligger en bit över. Ett signifikant samband mellan total ersättning och antal anställda råder.  

 

År 2009: Förklaringsgraden är över 50 %, detta tolkar vi som ett starkt resultat.  Sambandet 

mellan total ersättning och antal anställda eller nettoomsättning kan beskrivas som starka, 

variablerna visar korrelationer på 0,797 och 0,701. Regressionen tyder inte på att någon av 

variablerna är signifikanta och därför finner vi inte ett samband mellan total ersättning och 

variablerna för 2009. 

 

År 2008: Överraskande visar antal anställda högst korrelation, sambandet mellan total 

ersättning och antal anställda är starkt. Förklaringsgraden för regressionen indikerar att 

variansen förklaras med 66,6 %, som kan ses vara starkt. MVA uppvisar en medelmåttlig 

korrelation men är den enda signifikanta variabeln. Ett samband mellan total ersättning och 

antal anställda kan inte påvisas då variabeln inte visar en signifikans nivå under 0,05, således 

finner författarna endast ett samband år 2008 (MVA).  

Hypotes # 2010 2009 2008 2007 2006 

R2 0,744 0,576 0,666 0,756 0,857 
Adjusted R2 0,653 0,424 0,547 0,669 0,805 
R      
-ROA 0,208 0,186 0,256 0,158 0,233 
-Netto 0,701 0,727 0,666 0,815 0,904 
-ÅR.R 0,394 0,176 0,495 0,447 0,665 
-Ant.Ans 0,797 0,744 0,704 0,766 0,827 
-MVA 0,467 0,140 0,482 0,714 0,582 
Sign.      
-ROA 0,924 0,926 0,053 0,260 0,508 
-Netto 0,055 0,917 0,570 0,058 0,007 
-ÅR.R 0,964 0,453 0,065 0,176 0,432 
-Ant.Ans 0,002 0,334 0,773 0,292 0,254 
-MVA 0,439 0,760 0,043 0,048 0,689 
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År 2007: I multipel regressionsanalysen för 2007 visar tre variabler starka korrelationer, 

nettoomsättning (0,815), antal anställda (0,766) och MVA (0,714). De resterande variablerna 

visar måttliga eller svaga korrelationer. Regressionen för 2007 visar högst förklaringsgrad 

(0,756) hittills. Signifikansnivån för förklaringsvariablerna i denna multipelregression är lik 

de föregående, endast en variabel visar en signifikansnivå under 0,05. Vi finner ett signifikant 

samband mellan total ersättning och MVA.  

 

År 2006: Regressionen visar en stark förklaringsgrad (0,875), korrelationen mellan total 

ersättning och nettoomsättning är stark (0,904). Som det även går att se i regressionen för 

2006 uppvisar antal anställda en hög korrelation när omsättning gör det. Vi finner ett starkt 

signifikant samband mellan total ersättning och nettoomsättning. 

 

   
 
                                                                                  Tabell 11 Sammanställning av hypotes 3 

År Variabel Mått 
2010 Antal anställda Storlek 
2009 - - 
2008 MVA Prestation 
2007 MVA Prestation 
2006 Nettoomsättning Storlek 

 
 

Vi förkastar H0 då både måtten visar två år vardera. Prestationsvariablerna är inte mer 

förekommande.  
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7. Analys 
___________________________________________________________________________ 

I detta kapitel analyseras studiens resultat utifrån de presenterade teorierna och tidigare 
forskning.  

__________________________________________________________________________________ 

Hypotes 1 har haft syftet att undersöka om total ersättning kan förklaras av företagets 

prestation. Resultatet av hypotesen indikerar att rådande samband mellan total ersättning och 

företagets prestation existerar på den svenska large cap marknaden, om än det är svagt. Vi 

finner stöd i bland annat Lillings (2006) studie, där prestation delvis förklarar verkställande 

direktörernas ersättningar. I kontrast till vår studie är det inte en redovisningsbaserad variabel 

som uppvisar sambandet, många tidigare studier har kommit fram till att total ersättning 

förklaras just av aktiebaserade variabler. Detta har lett till att författarna av denna studie 

accepterar Mäkinens (2007) påstående om att företagskulturen ska ha en roll vid 

bestämmandet av prestationsvariabel, Mäkinen redogör i sin studie att finska investerare 

föredrar aktieavkastning vilket i forskarens mening skiljer sig från internationella 

investerare.85 Givetvis kan man godta ett sådant påstående med tanke på skiljaktigheten i 

förhållande och förutsättningar som finns på marknader och länder emellan, detta påstående 

får även en plats i Firths (1996) studie som påpekar företagskulturens och välfärdssystemens 

betydelse för bonus konstruktionen. Urvalet och antal prestationsvariabler tror författarna 

också haft en betydelse, de tidigare studierna har ett större observationsmaterial och får 

därmed en bättre generalisering. 

 

Enligt principal-agent teorin är ekonomiska incitament verktyg för prestationshöjning. 

Huvudprincipen i teorin är ett antagande om att agenten har egenintressen och vill på 

aktieägarnas bekostnad tjäna pengar. Agentens och principalens strävsamhet om att 

nyttomaximera står i konflikt, de skilda intressena leder dels till agentens nyttomaximering 

och dels till att principalen tappar förtroendet för företagets enda styrelseorgan. I allmänna 

ordalag ger bonus enligt agent-principal teorin upphov till en sammanfallning av agentens och 

principalens intressen, men dock frågar författarna av denna studie sig själva i vilken mån 

detta tillgodoses då insamlad data visar bonusutdelningar vid företagsförluster. Författarna 

kan medge att årets resultat som visade samband med total ersättning följer agent-principal 

                                                           

85 Mäkkinen, M. (2007), ”CEO compensation, firm size and firm performance: Evidence from Finnish panel 
Data” s.31-32 
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teorins premisser till en viss grad, men dock kan denna studie inte godtaga teorin som 

applicerbar för denna hypotes då företagen inte redovisar hur framgångsrika 

bonusprogrammen har varit med att sammanfalla principalens intressen med agentens eller 

om ett agentproblem överhuvudtaget råder. Bonusprogrammen behöver förvisso inte vara 

konstruerade efter denna teoretiska modell, målsättningsteorin är lika hypotetisk applicerbar 

som agent-principal teorin.  

 

Utgår man teoretisk och inte empirisk och förutsätter att agenten är nyttomaximerande kan 

agent-principal teorin vara applicerbar för denna hypotes. Teorin antar att bonusprogram ger 

en ökad prestation i och med att agentens intressen sammanfaller med principalens, att då 

bonusprogrammen är baserade på prestationsvariabler tycker författarna ligger i linje med 

teorins premisser. Författarna finner stöd i forskningen från Lilling (2006) som menar att 

bonusprogram är en kompromiss mellan agent och principal för att lösa agent-principal 

konflikt. 

 

Enligt forskaren Firth (1996) behöver bonussystem nödvändigtvis inte baseras på företagets 

prestationer. Forskaren pekar på att det finns externa faktorer som kan påverka valet av 

bonusmått som till exempel företagskultur och välfärdssystem. Vi kan se att vårt resultat för 

hypotes 2 pekar på det som nämns i Firths studie, vi finner ett starkt samband mellan total 

ersättning och företagets storlek. Likheterna som vi finner mellan vårt resultat och Firths tror 

vi beror på de likvärdiga förhållandena som finns i Sverige och Norge. Det svenska 

välfärdssystemet är lika välutvecklat som det Norska, och jämfört med många andra länder 

har båda länderna ett mycket starkt välfärdssystem. Mangerialismen som tas upp i Tosis 

(2000) studie kan relateras till vårt resultat för hypotes 2, teorin antar att företagsledningen 

jobbar för att öka tillväxten av företaget. Den pekar på att bonussystem inte behöver baseras 

på prestation eftersom att man i teorin antar att det inte råder ett agent-principal problem.  

 

Vi finner inte några större skillnader mellan valet av prestationsbaserade och storleksbaserade 

variabler i vår studie. Detta får oss att återkoppla utfallet av studien till Gomez & Wisemans 

studie, där forskarna menar att det inte finns en tydlig koppling mellan bonussystemen och 

bonusmåtten. Efter analyser av tidigare studier kan författarna till en viss del hålla med 

Gomez & Wiseman (1997) om att den stora debatten om fenomenet har uppmanat forskarna 

att göra subjektiva undersökningar.  
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Lockes (2004) fyra bonusmodeller möjliggör för oss att analysera det resultatet vi har erhållit 

från studien utifrån ett konstruktionsperspektiv. Till vår förvåning delade företagen ut 

bonusersättningar under finanskrisen trots det att vissa företag visade negativa siffror. Vårt 

resultat visar att företagen under 2008 har valt att basera sina ersättningar på en 

prestationsbaserad variabel (MVA), detta ger oss tillräcklig mycket information till att stryka 

Lockes första, andra och tredje modell som applicerbara modeller för det året.  Det mest 

sannolika scenariot för 2008 är att företagen har valt Lockes 4:e modell som inkluderar fler än 

bara en faktor i sin beräkning av bonus som t.ex. konjunkturförändringar.  
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9. Slutsats 
___________________________________________________________________________ 

I detta avsnitt kommer vi att besvara uppsatsens syfte och problemformuleringen samt 
redovisa studiens slutsatser. 

__________________________________________________________________________________ 

 
• Studiens resultat pekar på att det inte finns en klar konstruktion som kan beskriva de 

svenska företagens bonussystem. De både teoretiska traditionerna visar samband med 

företagens bonussystem, detta blir en indikation på att svenska företag väljer att basera 

sina ersättningar både på storleksbaserade och prestationsbaserade variabler. 

 

• Hypotes 1 visade ett svagt rådande samband mellan total ersättning och företagets 

prestation. En tänkbar förklaring till detta är att andra prestationsbaserade variabler 

som inte ingick i vår studie kan ha påverkat multipel regressionsberäkningen.  

 

• Med tidigare studier till grund konkluderar vi att aktieavkastning med stor sannolikhet 

skulle ha skjutit upp sambandet i hypotes 1 om den hade inkluderats.  

 

• I hypotes 2 upptäcktes det en möjlig multikollinearitet, troligtvis är detta förklaringen 

till varför multipel regressionsanalysen uppvisade ett sådant högt förklaringsvärde. 

Detta skulle ha kunnat mätas om tolerance värde hade tillämpats i studien.  

 

• Samvariationer anträffades när multipel regressionsanalysen för hypotes 3 

genomfördes. Nettoomsättning fick betydligt starkare samband när antal anställda 

plockades ut ur multipel regressionsanalysen. Vi observerade även att antal anställda 

visade starka korrelationer de år nettoomsättning gjorde det.  

 

• Alla år förutom 2009 uppvisade ett samband. Starkast samband uppvisade år 2006 

med storleksvariabeln nettoomsättning. De både teoretiska traditionerna blir lika 

applicerbara för vår studie då vardera teoretisk tradition uppvisar samband 2 år.  
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• Utifrån det resultat vi har erhållit från studien kan vi konkludera att svenska företag 

föredrar att basera sina bonussystem på prestationsbaserade variabler under kristider. 

Detta detekterades för år 2008 då finanskrisen rådde globalt, prestationsvariabeln 

Market Value Added hade föredragits.  

 

• Makroekonomiska variabler tror författarna står upp till en stor del av utbetalda 

bonusar 2009. Denna slutsats dras med hänsyn till de åtgärderna som vidtogs under 

2009, det vill säga centralbankens och riksbankens penning- och finanspolitik.  

 

• Redogörelsen för bonusmodellerna i årsredovisningarna finner vi inte är 

överensstämmande med vår studie. Många företag redogör i sina årsredovisningar att 

bonus endast delas ut om målen uppfylls, vilket oftast hänförs till rörelseresultat 

och/eller kassaflöde. Detta stämmer inte överens dels för att vi i studien inte finner 

någon stor skillnad mellan valet av prestationsbaserade och storleksbaserade variabler 

och dels för att insamlad data visar bonusutdelningar vid negativa siffror i 

rörelseresultat och kassaflöde.   

 

• Resultatet pekar på att det inte finns en konkret regel om hur bonussystemens skall 

konstrueras utan externa faktorer som t.ex. länders välfärdssystem, företagskultur, 

konjunkturförändringar har alla en roll i bonussystemens konstruktion.  
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9.1 Förslag till vidare forskning 
 

• En studie med ett större urval och en längre tidsperiod än i vår studie för att få en 

bättre generalisering och bedömning.  

• Det vore intressant att göra en jämförelse mellan svenska och internationella 

bonussystem för att se likheter och skillnader i utformning.  

• En studie som undersöker vilken inverkan de nya regleringarna har haft på de svenska 

bolagen.  

• Studera i vilken omfattning externa faktorer påverkar verkställande direktörers 

ersättningar.   

• Använda metaanalys som tillvägagångssätt för att få större observationsmaterial.  

• Ett annat intressant undersökningsämne är om bonus leder till ökad lönsamhet. 
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10.5 Årsredovisningar 
Alfa Laval 2006-2010 

Atlas Copco 2006-2010 

Axfood 2006-2010 

Electrolux 2006-2010 

Ericsson 2006-2010 

Getinge AB 2006-2010 

Husqvarna 2006-2010 

Kinnevik AB 2006-2010 

MTG 2006-2010 

NCC 2006-2010 

Peab 2006-2010 

Saab 2006-2010 

Sandvik 2006-2010 

SEB 2006-2010 

Seco Tools 2006-2010 

Skanska 2006-2010 

SSAB 2006-2010 

Swedish Match 2006-2010 

Trelleborg 2006-2010 

Volvo 2006-2010 
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11.  Bilagor  
 

Bilaga 1-Sammanställning av insamlad data 
 

År 2010 Total 
ersättni
ng 
(Tkr) 

X1 
ROA 
(%) 

X2  
Nettoomsättnin
g 
(Mkr) 

X3  
Årets 
resultat 
(Mkr) 

X4 
Antal 
anställda 

X6   
Mva 
(Mkr) 

Kinnevik 33216 1,37 8593 13622 1943 -16454 
Getinge AB 83918 10,67 22172 2280 12152 20752 
Swedish 
Match 

70652 28,29 13606 2958 8822 42282 

Trelleborg 82618 7,45 27196 1284 20042 5051 
Atlas Copco 72123 19,43 69875 9944 31214 170600 
Sandvik 85073 12,25 82654 6943 47064 122187 
Peab 25218 5,45 38045 1190 13541 9227 
Saab 69645 3,33 24434 454 12536 1981 
Skanska 103672 7,02 122224 4028 51645 34008 
Axfood 31161 15,78 34260 862 6895 10224 
Volvo 99325 5,66 264749 11212 90409 163879 
NCC 54855 7,25 49420 1527 16731 7873 
Husqvarna 75749 8,61 32240 1749 14954 20098 
SSAB 56600 1,78 39883 600 8477 5376 
MTG 71454 16,82 13101 3541 3069 23261 
Electrolux 116675 7,39 106326 3997 51544 39387 
Ericsson 165406 5,84 203348 11235 90261 108242 
Alfa Laval 35071 16,19 24720 3116 12078 46418 
Seco Tools 16355 18,92 5585 742 5306 14593 

SEB 75556 0,51 46041 6798 20717 23480 
86 Tabell 1. Sammanställning av årsredovisningarna 2010 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

86  Företagens årsredovisningar 2010 
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År 2009 Total 
ersättni
ng 
(Tkr) 

X1 
ROA 
(%) 

X2  
Nettoomsättnin
g 
(Mkr) 

X3  
Årets 
resultat 
(Mkr) 

X4 
Antal 
anställda 

X6   
Mva 
(Mkr) 

Kinnevik 25417 1,58 8397 16373 1996 -12019 
Getinge AB 84372 8,18 22816 1914 12135 19774 
Swedish 
Match 

 
 
58295 

20,92  
 
14204 

3146 11037 35397 

Trelleborg 75531 2,62 27059 419 20073 617 
Atlas Copco 63553 13,39 63762 6276 31085 97769 
Sandvik 58969 -1,54 71937 -2596 44355 72043 
Peab 29065 6,09 35140 1321 13633 5891 
Saab 54872 4,43 24647 699 13159 2194 
Skanska 98362 6,42 136803 3628 52931 29743 
Axfood 27585 15,73 32378 793 6816 8356 
Volvo 85093 -5,12 218361 -14685 90208 56966 
NCC 51927 7,17 56005 1262 17745 5124 
Husqvarna 56912 5,16 34074 903 15030 17840 
SSAB 30900 -2,65 29838 -1010 8334 7669 
MTG 67982 -9,75 12173 -2008 2906 17820 
Electrolux 70011 5,17 109132 2607 50633 29159 
Ericsson 130592 2,19 206477 4127 82493 73973 
Alfa Laval 40063 15,38 26039 2737 11773 4095771 
Seco Tools 12295 5,7 4889 161 4412 10389 
SEB 54329 0,19 41575 1178 21640 -2339 
87 Tabell 2. Sammanställning av årsredovisningarna 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

87 Företagens årsredovisningar 2009 
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År 2008 Total 
ersättni
ng 
(Tkr) 

X1 
ROA 
(%) 

X2  
Nettoomsättnin
g 
(Mkr) 

X3  
Årets 
resultat 
(Mkr) 

X4 
Antal 
anställda 

X6   
Mva 
(Mkr) 

Kinnevik 23278 1,11 7719 -25762 2048 -7120 
Getinge AB 69862 8,71 19272 1523 11623 11624 
Swedish 
Match 

56038 16,84 13162 2261 11866 26419 

Trelleborg 60004 1,11 31263 -258 24347 -6341 
Atlas Copco 58615 18,31 74177 10190 34119 54582 
Sandvik 72181 12,39 92654 7836 50028 21275 
Peab 28784 5,25 34132 1093 11945 -162 
Saab 69768 0,50 23796 -242 13294 -1526 
Skanska 66084 4,90 143674 3157 57815 12951 
Axfood 27585 14,65 31663 737 6847 6529 
Volvo 86947 4,26 303667 10016 101380 7360 
NCC 54529 6,12 51817 1820 19942 -1656 
Husqvarna 60485 6,88 32342 1288 15720 6757 
SSAB 61600 13,75 54329 6998 9172 -13540 
MTG 69763 19,09 13166 2927,00 2644,00 2620 
Electrolux 80239 1,62 104792 366,00 55177,00 4615 
Ericsson 157925 5,69 208930 11667 78740 48916 
Alfa Laval 38628 19,76 27850 3807 11821 18107 
Seco Tools 14063 20,77 6536 890 5038 6125 
SEB 49092 0,50 41140 10050 22311 -42123 
88 Tabell 3. Sammanställning av årsredovisningarna 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

88 Företagens årsredovisningar 2008 



59 
 

År 2007 Total 
ersättning 
(Tkr) 

X1 
ROA 
(%) 

X2  
Nettoomsättning 
(Mkr) 

X3  
Årets 
resultat 
(Mkr) 

X4 
Antal 
anställda 

X6   
Mva 
(miljoner kr) 

Kinnevik 22005 1,41 7673 16179 2044 -11528 
Getinge AB 56084 9,93 16445 1233 10538 28977 
Swedish 
Match 

45055 18,20 12551 2056 12075 40576 

Trelleborg 69702 5,82 30971 847 25158 904 
Atlas Copco 72227 21,30 63355 7469 29522 129990 
Sandvik 76241 16,85 86338 9594 47123 102177 
Peab 30023 8,21 31977 811 11480 7694 
Saab 61200 7,71 23021 1941 13757 3127 
Skanska 90087 6,85 138781 4121 60435 30376 
Axfood 34678 16,96 29189 781 6463 11516 
Volvo 200377 6,91 285405 15028 101700 148219 
NCC 47746 8,19 58397 2252 21047 7762 
Husqvarna 73288 12,37 33284 2036 16093 22211 
SSAB 32500 9,48 47651 4685 8663 26455 
MTG 73697 18,50 11351 1428 2341 23925 
Electrolux 14166 6,77 104732 2925 56898 17960 
Ericsson 106760 12,50 187780 22135 74011 109948 
Alfa Laval 36498 20,11 24849 3180 10804 32663 
Seco Tools 13578 28,29 6034 1017 4662 13777 
SEB 57768 0,73 40440 13642 21523 73515 
89 Tabell 4. Sammanställning av årsredovisningarna 2007 
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År 2006 Total 
ersättni
ng 
(Tkr) 

X1 
ROA 
(%) 

X2  
Nettoomsättnin
g 
(Mkr) 

X3  
Årets 
resultat 
(Mkr) 

X4 
Antal 
anställda 

X6   
Mva 
(miljoner 
kr) 

Kinnevik 49534 1,00 6305 11549 2248 -4064 
Getinge AB 47226 12,19 13001 1259 7531 24995 
Swedish 
Match 

32171 20,51 12911 2331 12465 32810 

Trelleborg 58007 5,47 27284 768 22506 3574 
Atlas Copco 57009 16,66 50512 15373 24378 106157 
Sandvik 76800 18,31 72289 8107 41473 90802 
Peab 34718 7,58 30321 1048 12655 10892 
Saab 56463 5,33 21063 1347 13577 12896 
Skanska 78031 6,68 125603 3655 56085 37163 
Axfood 25570 19,82 28808 852 7007 13027 
Volvo 213053 7,89 258835 16318 83190 105812 
NCC 41444 7,82 55876 1708 21784 13372 
Husqvarna 44017 19,08 29402 1897 11412 25536 
SSAB 39000 26,56 31054 4341, 8031 26028 
MTG 78025 19,31 10136 1499 2008 24895 
Electrolux 62468 6,11 103848 2648 55471 25806 
Ericsson 131278 16,67 179821 26436 63781 325105 
Alfa Laval 28571 13,61 19802 1725 9923 27669 
Seco Tools 16567 27,85 5451 873 4224 14071 
SEB 60952 0,81 38747 12621 20689 113438 
90 Tabell 5. Sammanställning av årsredovisningarna 2006 
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Bilaga 2-Utdrag från SPSS-Programmet 
 
  
Bilaga 2.1- Hypotes 1 
 
 

 

 
 
Bilaga 2.2- Hypotes 2 
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Bilaga 2.3- Hypotes 3 
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År 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 4- Undersökningsmall 
 
 
Företag 2010 2009 2008 2007 2006 
Total ersättning      
Rörelseresultat      
Totala tillgångar      
ROA      
Nettoomsättning      
Årets resultat      
Antal anställda      
Börsvärde      
Eget kapital      
MVA      
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