
1 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incitamentsprogram 

- En kvantitativ studie om vd:ars 

incitamentsprogram utifrån ett 

ägarstrukturperspektiv 

Södertörns högskola | Institutionen för Företagsekonomi 

Kandidatuppsats 15 hp | Finansiering | HT terminen 2012 

Författare: Linnea Westlander 

Handledare: Maria Smolander 



2 
 

Förord 
Jag vill tacka alla som på något vis har hjälpt mig direkt och indirekt 

att genomföra och slutföra denna studie. Framför allt vill jag tacka 

min handledare Maria Smolander för hennes engagemang och stöd. 

Stockholm, 2013-03-20 

 

 

Linnea Westlander 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Sammanfattning 

Titel: Incitamentsprogram– En kvantitativ studie om vd:ars incitamentsprogram utifrån ett 

ägarstrukturperspektiv  

Ämne: Företagsekonomi, Finansiering 

Författare: Linnea Westlander 

Handledare: Maria Smolander 

Bakgrund: Den senaste tiden har det diskuterats i media om bonus- och 

incitamentsprogram till vd:ar.  Ordet bonus definieras som belöning och är bland annat till för 

att motivera. Incitament har alltid använts men under 1900- talet när företagen började växa 

och industrialiseras fick incitament en annan betydelse. Tillväxten i företagen bidrog till att 

det skapades en separation mellan beslutsfattare och ägare. Ägarna började då använda sig av 

incitamentsprogram för att säkerställa att beslutsfattarna tillgodosedde och handlade efter 

ägarnas intresse. Nu för tiden kan man se att många företag använder sig av 

incitamentsprogram trots att de både är dyra och komplicerade att utforma. De företag som 

inte lider av någon markant separation och inte har det behovet av den slags kontroll borde 

inte använda sig av incitamentsprogram. Därför bör incitamentsprogrammen vara olika och ha 

olika betydelser i familjeägda företag jämfört med icke- familjeägda företag. 

 Syfte: Syftet med denna uppsats är att jämföra familjeägda företag och icke- familjeägda 

företag för att se om incitamentsprogrammen påverkas av hur ägarstrukturen ser ut. 

Metod: Studien bygger på fyra företags incitamentsprogram till vd. Jag har valt att 

använda mig av ett deduktivt arbetssätt och en kvantitativmetod för att kunna mäta och 

jämföra företagens kompensationsprogram. Jag har även använt mig av en 

korrelationsberäkning för att se om det finns något linjärt samband mellan rörlig ersättning till 

vd och finansiella resultat.  

Teori: Det är Agentteorin som ligger till grund för hela studien. Den belyser problematiken 

som uppstår när separation mellan vd och aktieägare sker. Teorin menar också att när denna 
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separation sker blir övervakningen mer komplex och det enda sättet för aktieägare att 

kontrollera vd på är att använda sig av incitamentsprogram. 

Empiri: Studien bygger på fyra företag: Modern Times Group AB, Hennes & Mauritz AB, 

Elekta AB och Le Lundbergsföretagen AB. All empiri är hämtad från respektive företags 

årsredovisning.    

Slutsats: Resultatet av studien visar att icke- familjeägda företag har flera olika 

incitamentsprogram och att de dessutom är mer konkret utformade än familjeägda företags 

incitamentsprogram. 

Nyckelord: Incitamentsprogram, kompensationsprogram och ägarstruktur.  
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1. Inledning 
”I det här avsnittet kommer jag börja med att beskriva och diskutera bakgrunden till varför 

jag har valt detta ämne. För att vidare belysa problematiken inom det området. Till sist 

avslutas kapitlet med syfte och hur jag har avgränsat studien”   

 

1.1 Bakgrund   
 

Bonusar har använts som en del av den totala ersättningen långt tillbaka i historien, ända sen 

företags händelser har vidare informerats. Bonus benämndes mer som gratifikationer eller 

tantiem under den tiden.
1
 Ordet bonus definieras som ”belöning av arbetsprestation” i 

nationalencyklopedin och syftar till att motivera, kvarhålla och användas som en 

konkurrensfördel.
2
 Trots att bonusar har funnits under en lång tid är det ett väldigt hett ämne 

inom näringslivet i dag. En förklaring till det kan vara att företagsledare har erhållit höga 

bonusar trots att uppsatta mål inte har uppnåtts. En annan förklaring kan vara att bonusars 

storlek har ökat de sista decennierna.  

Under slutet av 1800-talet då bonus var relativt vanligt framförallt i USA, var storleken på 

bonusarna betydligt lägre och sambandet mellan resultat och bonus inte lika starkt. I början på 

1900-talet blev det populärt med olika kvantifieringsmått inom företagsutveckling. Olika 

nyckeltal började användas för att mäta företagens kondition och då även som mått på 

bonusar, som i sin tur blev allt mer komplicerade.
3
  

I samband med att den globala kapitalmarknaden har förändrats har även bonusar och deras 

storlek förändrats. I dag kan vi se ett utspritt användande av olika incitament i svenska bolag, 

inte minst inom den privata sektorn.
4
 Varför använder man sig av bonusar i stället för att bara 

erbjuda fast ersättning? Som tidigare nämnt har prestationsbaserad lön funnits långt tillbaka i 

tiden då man såg att det ökade drivkraften hos medarbetare. Under början av 1900-talet 

                                                      
1
Lars Magnusson & Daniel Waldenström. Historiska klubben om bonusar, 2009, hämtad 2012-03-16 från 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=412&artikel=2712374  
2
 www.skatteverket.se, Incitamentsprogram, hämtad 2012- 11- 05 från 

http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/forarbetsgivare/incitamentsprogram.4.5947400c11f47f7f9
dd80002901.html. 
3
 Magnusson & Waldenström, Historiska klubben om bonusar. 

4
 www.skatteverket.se, Incitamentsprogram. Hämtad 2012-11-05. 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=412&artikel=2712374
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skedde en ägarstrukturförändring. Tidigare var företag ofta små privata familjeföretag, vilket 

resulterade i att alla i företaget delade samma intresse och hade samma företagsmål
5
. 

Förändringen kom i och med att företagen växte och industrialiserades. Det blev allt vanligare 

med ett spritt ägande och separationer mellan ägare och beslutsfattare. Således fick bonusar 

en annan dimension. När denna förändring skedde minskade ägarnas kontroll över 

beslutsfattarna och intressekonflikter ökade. Ett sätt för aktieägare att kontrollera 

beslutsfattarna på var då att använda sig av långsiktiga incitamentsprogram. På så vis kunde 

aktieägarna motivera beslutsfattarna till att minimera risker och i högre utsträckning påverka 

beslutsfattarna till att tillgodose deras intresse. 

I diskussioner där ägarstrukturen är av stor betydelse måste det även belysas om vad den har 

för innebörd. Ägarstruktur är till en början en beskrivning av ett företags kapitalfördelning 

som i sin tur påverkar kontrollfördelningen i ett företag. Under de senaste decennierna har 

ägarstrukturen blivit ett omtalat begrepp då man har sett att den har en stor påverkan på 

företagets effektivitet och mervärde.
6
 Resultatet av en tidigare studie har även visat att vd:ns 

ägarandel är en funktion av företagsvärdet.
7
  

Enligt Agentteorin som också beskrivs mer ingående nedan i studien, är incitament det enda 

sättet för aktieägare att kontrollera företagsledare med. Vissa menar även att inom en snar 

framtid kommer de rörliga ersättningarna ha en större betydelse än den fasta ersättningen.
8
 

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Det problem som uppstår när en separation mellan vd och aktieägare sker, handlar ofta om att 

aktieägarna vill erhålla så stor avkastning som möjligt medan beslutsfattarna vill utöka sina 

egna tillgångar. För att minska detta problem som även kallas agentproblemet, kan man 

använda sig av incitamentsprogram, för att motivera ledare till att fatta beslut efter 

aktieägarnas intresse. Som jag nämnde ovan bestäms agentproblemet av hur ägarstrukturen 

ser ut i ett företag. När man talar om olika ägarstrukturer i den här kontexten talar man 

                                                      
5
 Matts Kärreman, Styrelseledamöters mandat-ansats till en teori om styrelsearbete i börsnoterade företag 

(Lund: 1999) 50- 51 
6
 Kärreman Mats, 2 

7
John M. Griffith, " CEO Ownership and firm value", Managerial and dicision economics vol 20 (1999): 1-8 

8
 www.Skatteverket.se, Incitamentsprogram. Hämtad 2012-11-05. 
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huvudsakligen om spritt privatägande eller koncentrerat ägande där även familjeägda företag 

inkluderas. Familjeägda företag definieras här utifrån företagets aktieägarkapital, 

familjemedlemmar i styrelsen och om vd:n är grundaren eller familjemedlem till grundaren.
9
 

Koncentrerat ägande betyder att det endast finns en stor aktieägare eller flera små som agerar 

gemensamt. Spritt ägande är när det finns flera mindre aktieägare men som huvudsakligen 

inte agerar gemensamt. I och med att det koncentrerade ägarskapet gemensamt har en större 

ägarandel, leder det till att de kräver en större kontroll över ledningen jämfört med de mindre 

spridda aktieägare som inte agerar gemensamt. De aktieägare med mindre aktie innehav har 

inte heller samma intresse av att utöva någon kontroll då de ofta endast är intresserad av 

handeln med aktier, men även för att de inte har samma möjlighet att utöva liknande 

kontroll.
10

  

Enligt en tidigare studie kan även agentproblemet existera i familjeägda och kontrollerade 

företag där separationen inte är anmärkningsbar. Studien menar att agentproblemet uppstår 

när företag växer sig stora oavsett ägarstruktur och till exempel fler familjemedlemmar 

inkluderas.
11

 Vidare leder det till att alla större företag borde använda sig av 

incitamentsprogram oavsett ägarstruktur. En annan studie menar att det är ägarstrukturens 

koncentration och identitet som påverkar företagens beslut om val av incitamentsprogram.
12

   

De två vanligaste incitamentsprogrammen är aktieprogram och optionsprogram men det är 

också vanligt att företag har en rad olika variationer av incitamentsprogram. 

Incitamentsprogrammens variation och utformning beror på vad aktieägarna och styrelsen 

anser vara nödvändig för övervakning. Dock bör de positiva effekterna överskrida 

kostnaderna för incitamentsprogrammen. Incitamentsprogrammens variation bestäms av valet 

av program det vill säga vad som erbjuds till exempel aktier eller optioner. Med 

incitamentprogrammens utformning menar man i detta sammanhang vilka nyckeltal 

ersättningarna beräknas på och om de finns konkreta uppsatta mål samt en tidsram för 

utförandet och till sist storleken på incitamenten jämfört med den fasta ersättningen.   

                                                      
9
 Ronald C. Andersson & David M. Reeb. Who Monitorsthe Family?, 2003-05, hämtad 2012-10-11 från 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=369620. 
10

 Kärreman Mats, 1. 
11

 Isabelle Le Breton- Miller, Danny Miller & Richard H Lester. "Stewardship or Agency? Asocial Embeddedness 
reconciliation of conduct and performance in public family businesses". Organization Science  vol 22, 2011, 
704-721.   
12

 Steen Thomsen & Torben Pedersen. "Ownership structure and economic performance in the largest 

European companies". Strategic Management Journal vol 21, 2000, 689 
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Utifrån denna diskussion ska det bli intressant att undersöka om ägarstrukturen påverkar valet 

och utformandet av incitamentsprogram till vd.  

 

1.3 Problemformulering 
 

Hur påverkar ägarstrukturen incitamentsprogrammen beroende på om det är ett familjeägt 

företag eller om det är ett icke- familjeägt företag? 

 Vad har företagen för syfte med incitamentsprogrammen?  

 Vad för incitamentsprogram använder sig företagen av? 

 Vilka nyckeltal baseras incitamentsprogrammen på? Finns det något samband mellan 

dessa nyckeltal och utgiven bonus? 

 

1.4 Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att jämföra familjeägda företag och icke- familjeägda företag för 

att se om incitamentsprogrammen påverkas av hur ägarstrukturen ser ut. 

 

1.5 Avgränsningar 
 

För att kunna besvara uppsatsens syfte har jag valt ut fyra privatägda företag. Alla är publika 

och finns på Large Cap listan på Stockholmsbörsen. Jag kommer inte att ta hänsyn till 

företagens storlek eller bransch och jag kommer inte att undersöka kommunala eller statliga 

bolag. Jag har endast tagit hänsyn till företagsledningens incitamentsprogram. Studiens empiri 

grundar sig endast på sekundärdata från företagens årsredovisningar under åren 2007- 2011. 

Studien tar inte hänsyn till juridiska aspekter angående ersättningar och bonusprogram. Inte 

heller skattemässiga aspekter som kan påverka balansen mellan rörlig ersättning och fast 

ersättning.  
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2. Metodbeskrivning 
”För att du som läsare ska förstå hur jag har utfört studien och för att du ska förstå studien i 

sin helhet, kommer jag i detta kapitel att förklara hur jag har gått tillväga, vad jag har använt 

för metod och tillvägagångssätt samt statistiskmetod”. 

 

2.1 Val av metod 

2.1.1 Induktion eller deduktion  
Det finns flera sätt att angripa ett problem på, de två vanligaste metoderna är induktion och 

deduktion. Induktion betyder att du utgår ifrån empirisk fakta som du sedan drar generella och 

allmänna slutsatser från. Jag har valt att använda mig av ett deduktivt arbetssätt för att besvara 

studiens syfte. Det vill säga att jag kommer att utgå från den utvalda teorin för att se om dess 

filosofi stämmer in på de empiriska fakta jag studerar.
13

 I praktisk mening betyder det att jag 

kommer att undersöka företagen och jämföra dem alla för att till sist försöka att dra logiska 

slutsatser utifrån teorin och de tidigare studierna. Den logiska slutsatsen kommer att räknas 

som giltig trots att den inte alltid kommer att vara sann. 
14

 

 

2.1.2 Kvalitativ eller kvantitativ   
Vid bearbetning av insamlad data finns det två huvudsakliga tillvägagångssätt. Antingen att 

kvantifiera data, det vill säga att man använder sig av data som bygger på numreringsform. På 

så vis kan man rangordna och komprimera och slutligen analysera informationen, denna 

metod kallas för kvantitativ. Den andra metoden används när man ska bearbeta data i textform 

till exempel intervjuer, och kallas för kvalitativ metod.
15

 Det som avgör vilken metod som 

används är författarens avseende om vad som är bäst för att besvara studiens syfte. Jag har 

valt att använda mig av den kvantitativa metoden för att kunna besvara studiens syfte genom 

att jämföra och mäta de olika företagens incitamentsprogram.
16

 

                                                      
13

 Hennry Olsson & Stefan Sörensen. Forskningsprocessen (Korotan, Ljubljana Slovenien:Studentlitteratur, 
2007) 32. 
14

 Torsten Thurén. Vetenskapsteori för nybörjare (Malmö: studentlitteratur, 2006) 23. 
15

 Runa Patel & Bo Davidsson. Forskningsmetodikens grunder (Lund: studentlitteratur, 1994) 90. 
16

 Olsson Hennry & Sörensen Stefan. 36-37. 
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2.2 Urvalsprocess 
 

För att hitta lämpliga företag valde jag att utgå från OMX Nordiskabörs på grund av att 

börsnoterade företag är mer transparanta än icke- börsnoterade företag. För att begränsa mig 

valde jag företag från Large cap listan, där företag som har ett börsvärde på mer än 1 000 000 

tkr är listade. Det finns även Medium cap och Small cap listor. Men då större företag har mer 

utformade och utvecklade incitamentsprogram än mindre företag begränsade jag mig till 

dessa. Därefter började jag min sökning efter företag där den största ägaren hade mer än 50 

procent i röstvärde. Jag fann åtta stycken utifrån den definitionen, utav dessa åtta företag var 

det bara två företag där den största ägaren (med eventuell familj och eventuellt bolag) även 

var vd och hade majoritet i styrelsen. Eftersom det endast fanns två företag med dessa 

egenskaper valde jag att endast undersöka två icke- familjeägda företag. Dessa företag valde 

jag också utifrån Large cap listan, men med hänsyn till att den största ägaren inte hade mer än 

50 procent i röstvärde och att den största ägaren inte var vd.   

 

2.3 Statistiskmetod 
 

För att ta reda på vad incitamenten baseras på har jag valt att räkna ut korrelationen mellan 

utvalda nyckeltal (definition beskrivs nedan) och vd:arnas rörliga ersättning för att se om det 

finns något linjärt samband mellan finansiella resultat och incitament. 

Formeln uttrycks: 

  

 

 

Korrelationskoefficienten förklarar om det finns något linjärt samband mellan olika variabler. 

Där +1 är lika med optimalt positivt linjärt samband och där -1 är optimalt negativt linjärt 

samband. Ju närmare korrelationskoefficienten är 0, desto mindre är det linjära sambandet.
17

 

                                                      
17

 Jenny Winter. Problemformulering och undersökning och rapport (Lund:1984)54. 
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2.3.1 Nyckeltal 
För att räkna ut korrelationen är sex stycken nyckeltal utvalda, dessa nyckeltal ska avspegla 

företagets kondition. Nyckeltalen är valda för att få en blandning mellan bokföringsrelaterade 

mått och aktiekursrelaterade mått. Dessa sex nyckeltal är:  

 Årets resultat (efter skatt) 

 Avkastning på eget kapital  

 Avkastning på sysselsatt kapital 

 Direktavkastning 

 P/E-tal 

 EPS 

 

2.4 Metod kritik 
 

I en undersökning som denna är det viktigt att bedöma och argumentera för hur tillförlitlig 

studien och dess slutsatser. Detta gör man vanligtvis med begreppen reliabilitet och validitet. 

2.4.1 Reliabilitet 
Tillförlitligheten kan delvis beskrivas utifrån graden av reliabilitet. Graden av reliabilitet 

bestäms av hur resultaten liknar varandra när en undersökning upprepas. Det vill säga att 

oavsett när och hur, så kommer studien att kunna genomföras igen med samma instrument 

och uppnå samma resultat.
18

 Jag anser att denna studie har hög grad av reliabilitet då 

undersökningen bygger på sekundärdata som till exempel årsredovisningar och kommer på så 

vis att visa samma resultat oavsett när den genomförs.  

2.4.3 Validitet 
När man studerar ett fenomen är det viktigt att se till att man mäter det man faktiskt ska mäta 

och att rätt instrument används, det kallas för validitet. I detta fall anser jag att denna studie 

har låg grad av validitet då undersökningen bygger på sekundärdata som inte fullt ut riktar sig 

till vad studien ska undersöka. Detta på grund av informationsbrist då ämnet är känsligt och 

företagen inte gärna uttalar sig närmare i ämnet.   

                                                      
18

 Olsson Hennry & Sörensen Stefan. 75 
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2.4.4 Metodkritik och diskussion 
Det som bör belysas är att denna studie hade haft en högre grad av tillförlitlighet om jag hade 

använt mig av en kombination av kvalitativmetod och kvantitativmetod. Med det menar jag 

att om intervjuer hade kompletterat årsredovisningarna, så hade studien på så vis fått en högre 

tillförlitlighet. Men eftersom studien bygger på vd:ar i några av Sveriges största bolag var 

intervjuer uteslutet. En viktig aspekt att belysa här är också att urvalet kunde ha gjorts på ett 

annat vis. Även antalet av undersökningsobjekt kan diskuteras. Då jag valde att undersöka ett 

av Sveriges största företag som på många vis skiljer sig från de resterande företagen i samma 

kategori har på så vis påverkar undersökningen felaktigt. Det kunde ha motverkats genom att 

använda ett större urval och då inkludera även mindre företag. 
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3. Teoretisk referensram 

”I detta avsnitt har jag beskrivit den teori som ligger till grund för att jag på lämpligaste vis 

ska kunna besvara uppsatsens syfte, för att senare beskriva den totala kompensationen och 

dess innebörd men med incitamentsprogram i fokus. Därefter för jag ett resonemang kring 

vad incitamentsprogrammen kan baseras på. Kapitlet avslutas med resultat av två tidigare 

studier”.  

 

3.1 Agentteorin 

  

Studiens syfte är att jämföra de olika företagens incitamentsprogram för att se om 

ägarstrukturen har någon påverkan på val av incitamentsprogram och deras utformning. 

Huvudsyftet med incitamentsprogram enligt Agentteorin är att aktieägare med hjälp av olika 

incitament ska styra beslutsfattare i företag efter aktieägares intresse. Vilket leder till att 

Agentteorin i denna studie är stommen för det bakomliggande problemet.  

Agentteorin är den dominerande teorin för att förstå problematiken som tidigare har 

diskuterats i rapporten, nämligen separationen mellan ägandet och beslutsfattandet i företag. 

Problematiken som uppstår när denna separation sker är att de två parterna, 

principalerna(ägarna) och agenterna(beslutsfattarna), har olika intressen och olika mål
19

. 

Teorin menar att människan först och främst handlar efter sitt eget intresse, och därför handlar 

inte alltid agenterna så som principalerna vill
20

.  Enligt Agentteorin finns det tre huvudsakliga 

problem som uppstår i och med denna separation. Det första problemet är att agenten tenderar 

att vara mer generös och då spendera mer än nödvändigt. Det andra problemet är att agenten 

är mer riskbenägen och kan därför fatta beslut som inte gynnar ägarna. Det tredje problemet 

är att agenten kan fatta kortsiktiga beslut för att visa upp bra resultat men som i längden inte 

är positivt för ägarna
21

.  

                                                      
19

 Kärreman Matts.53 
20

  Ibid. 
21

 Ella Mae Matsumura & Jae Yong Shin. "Corporate Governance Reform and CEO Compensation: Intended and 
Unintended Consequences". Journal of Business Ethics, Vol. 62, 2005, 101-113 

http://www.jstor.org/action/showPublication?journalCode=jbusiethi
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Enligt agentteorin finns det bara ett sätt att minimera dessa problem på och det är att utforma 

så optimala och utförliga kontrakt som möjligt. Agentteorin ser företag endast som en 

mötesplats för kontraktskrivning mellan olika parter.
22

 Alla organisationer kan ses på detta 

sätt. Där de viktigaste kontrakten är beslutsfattande och riskbärande. Genom detta tänk har 

individen i sig ingen betydelse.
 23

 Utmaningen som följer är att principalerna med hjälp av 

kontrakt ska motivera agenterna så att de beter sig som om de själva skulle varit ägare. 

Agentproblemet grundar sig i informationsasymmetri och därmed komplexiteten i att utforma 

kompletta kontrakt mellan principalerna och agenterna.
24

 I och med detta problem uppstår det 

kostnader som benämns i denna teori som agentkostnader. Agentkostnaderna kan delas in i tre 

kategorier: Kostnader för övervakning av agenterna, kontraktskostnader samt det kostnader 

som uppstår när agenten inte fattar beslut som är optimala för principalernas intresse. 

Agentteorin menar att det finns två sätt att minimera informationsasymmetrin på, antingen 

genom incitamentsprogram eller genom kontroll.
25

   

3.1.1 Teori kritik 
Agentteorin är en av de dominerande teorierna inom ”Corporate Governance” och har därför 

diskuterats omfattande. Många stödjer teorin medan andra ifrågasätter den.
26

 Agentteorin 

grundar sig i rationalitet och att det råder intressekonflikt mellan principalen och agenten. 

Detta har kritiserats i bland annat den så kallade Stewardship-teorin. Enligt Stewardship-

teorin agerar inte alltid agenterna rationellt och det behöver inte nödvändigtvis råda någon 

intressekonflikt. Dessutom kritiseras Agentteorins syn på egennyttomaximering, det vill säga 

att agenten endast tänker på sitt eget intresse. Stewardship- teorin menar att det finns andra 

faktorer som spelar in på agentens agerande och som kan vara av större betydelse
27

. Teorin 

talar för att faktorer som rör mänskliga behov, till exempel att känna sig omtyckt, att känna 

tillhörighet och att få bekräftelse har inverkan. Det vill säga att agenten inte endast agerar 

utifrån att maximera sin egennytta utan agerar mer kollektivt.
28

 I en studie där dessa två 

teorier jämförs har storleken på företaget betydelse. Mindre företag oavsett ägarstruktur, 

tenderar att bete sig efter beteendemönster som förespråkas av Stewardship- teorin. Medan ju 

                                                      
22

 Kärreman Matts. 50-54. 
23

 Michael C. .Jensen & William H. Meckling. "Theory of the firm: Managerial behavior, Agency cost and 

ownership Structure", Journal of financial Economics vol 3, 1976, 305-360  
24

 Ibid.  
25

 Robert N. Anthony, Management control systems, (2006) 529.Mcgraw- Hill Higher Educationförlag 
26

 Kärreman Matts. 50-54. 
27

 James H Davis, F. David Schoorman & Lex Donaldsson."Toward a stewardship theory of management", 
Academy of Management Review vol 22, 1997, 20-47.   
28

 Ibid. 
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större företagen blir och ju fler familjemedlemmar som innefattas i företaget på ledande 

positioner, desto mer utvecklas agentproblemet, oavsett ägarstruktur.
29

 

 

3.2 Kompensation 
 

Som tidigare nämnt är det vanligt att företag erbjuder ett flexibelt lönesystem både för att 

motivera och belöna medarbetare men också för att konkurrera med andra företag om 

potentiella medarbetare
30

.  Ett väl utformat kompensations program är en framgångsfaktor för 

ett företag
31

. Den totala kompensationen kan delas in i fem olika element: Salary, benefits, 

short term incentives, long term incentives och prerequisites.  De olika ersättningarna 

påverkar individer på olika sätt och är olika bra beroende på vilken effekt man vill uppnå med 

kompensationsprogrammet. 

 

    Attraherar Behåller Motiverar 

- Prerequisites- förfinade förmåner Lite Moderat Mycket 

- Long term incentives- aktieprogram Moderate Mycket  Moderat 

- Short term incentives- bonusar Mycket Moderat  Mycket 

- Benifits- förmåner  Lite Moderat Lite 

- Grundlön   Mycket Mycket Moderat 

 

R. Anthony delar in de fem olika ersättningarna i tre kategorier: Grundlön, förmåner och 

incitamentsprogram. De olika ersättningarna är oberoende av varandra, men 

incitamentsprogrammen är den ersättning aktieägare kan kontrollera med.
32

 Grundlönen för 

en företagsledare är ofta baserad på jämnåriga i liknande företag.  

                                                      
29

 Le Breton- Miller Isabelle, Miller Danny & Lester Richard H. 704-721.   
30

 Raoul Smitt, Lars Wiberg, Bengt Olwig, Göran Riegnell & Mattias Sjöstrand. Belöningssystem – nyckeln till 
framgång (Stockholm: 2002),  
31

 Karin Kronstam. Det hållbara företaget- en bok om företagskultur och värderingsstyrda företag.(2002). 
32

 Anthony Robert N. 512-515 
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Oavsett vilket kompensationsprogram man väljer är det viktigt att använda sig av olika 

grundprinciper vid utformandet av kompensationsprogram, nedan presenteras de viktigaste.
33

 

 Kompensationsprogrammet bör gälla ett flertal individer eller en grupp. 

 Den anställda ska direkt kunna påverka sin lön genom ökad prestation. 

 Kompensationsprogrammet ska vara robust och även fungera vid stora 

organisationsförändringar. 

 Det ska kunna förändras övertiden. 

 Det ska vara lätt att administrera. 

 Det ska inte påverka den anställdas grundtrygghet.  

 Kompensationsprogrammen ska grunda sig på tydliga mål och mätvärden som är 

korrelerade med företagets effektivitet. 

 

3.3 Incitamentsprogram 
 

Incitamentprogram är ett viktigt verktyg till att motivera ledare att fatta rätt beslut efter 

ägarnas intresse. Incitamentsprogrammens huvudsyfte är att påverka företagsledares framtida 

beteenden genom att belöna tidigare prestationer. När man talar om Incitamentsprogram 

menar man oftast ersättningar till befattningshavare och andra nyckelpersoner.
34

 Det finns 

både negativa incitament (bestraffningar) och positiva incitament (belöningar). Negativa 

incitament kan i det här fallet vara till exempel att inte få ta del av någon bonus medan ett 

positivt incitament kan vara att man får det. Men då man vet att belöningar leder till en 

starkare motivation i dessa situationer behandlas därför bara positiva incitament.
35

 Svenska 

skattemyndighetens definition av incitamentsprogram är: ”Incitamentsprogrammens syften är 

främst att motivera, behålla och belöna kvalificerad personal i företaget”.
36

 De brukar därmed 

räknas som bonusprogram och olika aktierelaterade program.
37

 De vanligaste anledningarna 

till att man använder sig av incitamentsprogram är:
38

 

                                                      
33

 Smitt Raoul, Wiberg Lars, Olwig Bengt, Riegnell Göran & Sjöstrand Mattias. 1-131. 
34

 www.skatteverket.se Incitamentsprogram. Hämtad 2012-11-05  
35

 Anthony Robert N.512 
36

 www.skatteverket.se. Incitamentsprogram. Hämtad 2012-11-05 
37

 Hans Söderström. Ägarmakt och omvandling, ekonomirådets rapport (2003) 
38

 Ross, westerfield, Jaffe och Jordan. Modern financial management, (2007).  672 

http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/forarbetsgivare/incitamentsprogram.4.5947400c11f47f7f9dd80002901.html
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 Genom att erbjuda options/ aktieprogram till vd delar den samma intresse som de 

övriga aktieägarna och agerar på så vis mindre riskbenäget. 

 Av moraliska skäl till de resterande anställda i företaget, erbjuda vd en lägre fast lön 

men kompensera det med en större rörlig ersättning.   

 Att vd:ns ersättning blir en funktion av företagets prestation och på så vis tillgodoses i 

högre grad aktieägarnas intresse. 

 Att i vissa länder är inkomstskatten högre än kapitalinkomstskatten och bidrar då till 

en kostnadsfördel.    

Ett sätt att kategorisera incitamentsprogram är att dela in dem efter kort- och långsiktiga 

incitament. 

3.3.1 Kortsiktiga incitamentsprogram 
När man talar om kortsiktiga incitamentsprogram menar man vanligtvis bonusar eller 

aktierelaterade program som är direkt eller indirekt kopplade till arbetsprestation under ett år 

eller i vissa fall ett kvartal.
39

 En viktig faktor vid prestationsbaserad ersättning är att 

företagsägare har konkreta uppsatta och mätbara mål som de på ett förståligt sätt kan 

kommunicera ut, annars har belöningssystemen en tendens att bli gagnlösa.
40

  Den årliga 

bonusen är ofta baserad på Earnings per Share(EPS) eller Return on Equity(ROE).
41

  

3.3.2 Långsiktiga incitamentsprogram 
Till skillnad från kortsiktiga incitamentsprogram brukar Incitamentsprogram som sträcker sig 

längre än ett år definieras som långsiktiga.  Syftet med långsiktiga incitamentsprogram är att 

de ska locka beslutsfattare att fatta långsiktiga beslut till fördel för aktieägarna. Långsiktiga 

incitamentsprogram riktar sig oftast till personer högre upp i hierarkin jämfört med kortsiktiga 

incitamentsprogram som kan lovas alla i organisationen.
42

 De långsiktiga incitamenten 

baseras ofta på ett rullande medelvärde som sträcker sig tre till fem år framåt.
43

  Det finns 

flera olika metoder, nedan presenteras de mest använda dock skiftas det med tiden.
44

 

 

                                                      
39

 Anthony Robert N. 512 
40

 Smitt Raoul, Wiberg Lars, Olwig Bengt, Riegnell Göran, Sjöstrand Mattias. 76 
41

 Anthony Robert N. 512 
42

 Kenneth A. Merchant & Wim A. Van der Stede. Management control systems (2007).  401  
43
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3.4 Prestationsmått 
 

Diskussionen om vad företagsledningars incitamentsprogram baseras på och hur de mäts i 

förhållande till prestation har länge varit en aktuell fråga.
45

   

Den mest anspråkslösa metoden är när incitamentsprogram baseras på en procentsats av 

företagets genomsnittliga vinst. Nackdelen med denna metod är att även fast företaget har haft 

en låg lönsamhet betalas bonusar ut. Det kan också leda till att beslutsfattare tar beslut som på 

kortsikt ökar vinsten för att på så vis få en högre bonus. För att motverka detta har ägare på 

senare tid beslutat att bonusar inte ska betalas ut förrän en del av investeringen har gett 

avkastning.
46

 Ett annat och populärt sätt att fastställa bonusen på är att basera 

incitamentsprogrammens storlek på företagets Earnings per Share (EPS). Med denna metod 

kan inte beslutsfattare göra diverse investeringar som är direkt kopplade till EPS:n för att höja 

sin ersättning. För att erhålla bonus krävs det att ett tidigare fastställt mål som har uppgetts av 

aktieägare uppnås.
47

 Att basera incitamentsprogram på Economic Value Added (EVA) är ett 

annat exempel på att basera ersättningen på bokföringsrelaterade mått. Denna metod baseras 

på företagets kassaflöde och kan bidra till en hög ersättning trots att företaget går med 

förlust
48

. Företag använder sig av denna metod då de vill att incitamentprogram ska baseras på 

företagets lönsamhet och inte operativa chefer.
49

 

Den fjärde metoden handlar om att man baserar bonusens storlek på Return on Equity (ROE). 

Konsekvenserna med det är att ett år då företaget går med förlust kan cheferna vara mer 

passiva och i stället koncentrera sig på det nästkommande året för att då erhålla bonus. För att 

undvika konsekvenserna med denna metod bör man ta hänsyn till de tidigare åren.
50

  

Den sista och kanske den mest komplexa metoden är när man jämför företagets lönsamhet 

med hela branschens lönsamhet. Det besvärliga med denna metod är att det är komplicerat att 

hitta information om andra företag och dess lönsamhet. Även om information om 

konkurrenter kan påträffas kan bonusen baseras felaktigt eftersom att en konkurrent ”bara” 

kan ha ett dåligt år eller att det finns andra faktorer som påverkar konkurrentens lönsamhet 

                                                      
45
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men som inte påverkar det egna företag. Det skulle i sådana fall visa felaktigt och leda till en 

högre eller för låg bonus med dessa mått.
51

 

De fem olika beräkningsmetoder som presenterades ovan är oberoende av tidsaspekten. De 

nackdelar som följer en årlig utbetalning är att dem som innefattas av dessa 

incitamentsprogram kan på något sätt påverka sin egen ersättning på ett positivt sätt.
52

 Nedan 

beskrivs olika utbetalningsmetoder med fokus på tidsaspekten. 

I stället för att betala ut hela bonusar årligen kan den totala årliga bonusen läggas i en pott för 

att sedan portioneras ut under flera år. Fördelarna med denna metod är att oavsett om 

företaget har haft ett mindre lönsamt år kan bonusar betalas ut och vise versa. Dessutom är 

systemet mer flexibelt och hindrar vd:n från att ta beslut efter vilken bonus den kommer att få. 

Nackdelen är att bonusen är mindre relaterad till det årliga utförandet av arbetet.
53

 En annan 

metod som åstadkommer flera fördelar är den så kallade ”uppskjutna kompensation 

metoden”. I denna metod använder man sig av en längre tidsperiod när man bestämmer 

bonusbeloppet till exempel tre eller fem år. Utifrån den tidsaspekten delas bara en tredjedel 

eller en femtedel ut av det bestämda beloppet årligen och på så sätt leder det till flera fördelar. 

De fördelar som denna metod ger är:  

 Den bidrar till ett långsiktigt tänkande och hindrar vd:ar att ta kortsiktiga beslut. 

 Vd:ar kan uppskatta sin inkomst. 

 Incitamentsprogrammet fortsätter även om personen i fråga går i pension. 

  En skattebesparing görs då inte hela beloppet betalas ut. 

Även denna metod har nackdelar, dels för att bonusen inte är direkt kopplad till årets 

prestation och på så sätt fungerar sämre som ett incitament. Dels för att den som ska erhålla 

bonusen slutar i företaget innan bonusen är utbetald förlorar denne ersättningen och detta 

leder till att vd:ar som går under denna metod är mindre villiga att lämna företag.
54
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3.5 Tidigare studie 
 

Nedan kommer jag att presentera de studier och de resultat som jag tycker har relevans och 

kompletterar teoriavsnittet i sin helhet.  

3.5.1 Family Control and Executive compensation 
Den första studien jag har valt är skriven av Johanna Palmberg som har studerat vilka effekter 

familjeägda företag har på vd kompensationen och vad kontroll har för effekter på vd 

kompensationen. Studien grundar sig på 86 stycken företag i Sverige. Studien bygger på två 

hypoteser som formuleras: Ägarskapskoncentrationen minskar vd kompensationen och 

familjekontrollerade företag minskar vd kompensationen. Resultatet av den här 

undersökningen visade att det fanns signifikanta skillnader mellan familjekontrollerade 

företag och icke- familjekontrollerade företag. De företag som inte var familjekontrollerade 

använde sig av en större variation av incitament samt att de använde sig av mer 

aktierelaterade ersättningar. Vidare så visade studien att ett koncentrerat ägarskap reducerade 

vd:ns ersättning. Därmed stödjer även denna studie Agentteorin med att det finns ett 

signifikant positivt samband mellan separation av ägare och beslutsfattare och vd:ns 

kompensation. Hon fann även ett signifikant negativt samband mellan familjekontrollerade 

företag och vd kompensation där familjekontrollerade företag hade en minskande effekt på 

vd:ns kompensation.
55

 

3.5.2 Rörlig ersättning till VD – Vad säger forskningen?   
Den andra studien jag har valt studerar rörlig ersättning till Vd. Undersökningen grundar sig 

på vad olika teorier säger om incitamentsprogram. Syftet med studien är att ta reda på 

incitamentsprogrammens syfte, funktion och effektivitet samt hur ett incitamentprogram bör 

utformas. Studiens resultat visar att syftet med incitamentsprogram är att minimera 

agentproblemet därför måste incitamentsprogrammen anpassas efter vilken grad av 

agentproblem som råder i företag. I företag med koncentrerat ägarskap kan det vara 

effektivare och billigare med direktkontroll. För att funktionaliteten ska fungera bör 

incitamentsprogram uppmana till långsiktighet. Dessvärre finner författarna att många 

incitamentsprogram baseras på kortsiktiga resultat och som inte avspeglar 

företagetsvärdeskapande. De poängterar att genom att portionera ut bonusen under en längre 

                                                      
55
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period och anpassa utbetalningen efter företagets kondition under en längre tid förhindras 

kortsiktighet. Incitamentsprogram bör också baseras på aktiekursrelaterade mått. Bokförings 

mått anses vara lättmanipulerade och inte avspegla företagets framtid. Även yttre faktorer som 

kan påverka incitamentprogrammen bör elimineras för att få ett starkare samband mellan 

ersättning och prestation. Till sist så finner författarna att incitamentsprogrammen är otydliga 

och bör vara mer transparanta för att aktieägarna ska få större insyn och veta vad de betalar 

för.
56
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4. Företagspresentation 

”Nedan har jag presenterat de fyra företagen. Varje företag beskrivs utifrån ägarstruktur, 

ersättningspolicy, långsiktiga incitamentsprogram, kortsiktiga incitamentsprogram och 

avslutningsvis en korrelationsberäkning.” 

 

4.1 Modern times group AB (MTG) 
 

MTG är utifrån tidigare definition ett icke- familjeägt företag då den största ägaren endast har 

49,4 procent av röstvärdet och där vd:n inte har någon betydande aktieandel.  

4.1.1 Ersättnings policy 
Den totala ersättningen ska kombineras av fast- och rörlig kontantersättning. Det ska även 

finnas möjlighet att delta i aktiebaserade incitamentsprogram samt pension. Syftet är att 

attrahera, motivera och behålla ledande befattningshavare. Ersättningen ska även vara 

konkurrenskraftig och ligga i linje med aktieägarnas intresse. Ersättningen ska också på både 

kort- och långsiktigt/ vis reflektera den individuella prestationen och ansvar samt företagets 

mål i sin helhet. 

4.1.2 Långsiktiga incitamentsprogram 
MTG:s långsiktiga incitamentsprogram består av målbaserade och prestationsbaserade 

aktierätter samt prestationsbaserade optioner. För att få ta del av de långsiktiga 

incitamentsprogrammen finns en del villkor som måste uppfyllas, bland annat måste den som 

tar del av programmen ha fortsatt anställning, dessutom måste investeringar i MTG- aktier 

göras eller låsa tidigare köpta i planen. Aktieinnehavet måste fortgå under hela tidsplanen som 

har en löptid på tre år.  De olika aktierätterna och optionerna tilldelas ut gratis. Vd:n tilldelas 

maximalt 1900 aktierätter och optioner. Incitamentsprogrammen beräknas på total avkastning 

på MTG:s B-aktie, avkastning på sysselsatt kapital samt total avkastning på MTG:s B-aktie 

jämfört med en referensgrupp.     

4.1.3 Kortsiktiga incitamentsprogram 
MTG erbjuder i vissa fall en årlig kontantbonus som maximalt kan uppgå till 75 procent av 

den årliga fasta lönen. Bonusen baseras på uppnådda, tidigare fastställda mål. 
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Nedan presenteras de samband som har beräknats på vd:ns bonus och de nyckeltal som har 

presenterats tidigare.  

Tabell 1. Modern Times Groups Korrelation. 

Nyckeltal Korrelation 

Årets resultat 0,78 

Avkastning på eget kapital 0,33 

Avkastning på sysselsatt kapital  0,61 

Direkt avkastning 0,39 

P/E –tal - 

EPS 0,79 
     Källa: Egenberäkning 

 

4.2 Elekta AB 
 

Elekta är utifrån tidigare definition ett icke- familjeägt företag då den största ägaren endast 

har 30 procent av röstvärdet och där vd:n inte har någon betydande aktieandel.  

4.2.1 Ersättningspolicy 
Den totala ersättningen är en kombination av fast lön, rörlig ersättning, årlig bonus, 

långsiktiga incitamentsprogram, förmåner samt pension. Syftet med dessa ersättningar är att 

attrahera, motivera och behålla kompetenta medarbetare på kort- och långsikt. Villkoren för 

ersättningen ska också vara marknadsmässigt konkurrenskraftiga och avspegla struktur, 

omfattning och ersättningens nivå samt målstyrning och måluppfyllelse. Elekta tycker att 

kompensation bör avspegla graden av prestation och anser därför att den rörliga ersättningen 

ska utgöra en stor del av den totala ersättningen. Storleken på den rörliga ersättningen är 

ungefär 30 % till 60 % av den fasta lönen. 

4.2.2 Långsiktiga incitamentsprogram 
Elektas styrelse använder sig av långsiktiga incitamentsprogram för att vara säker på att 

aktieägares intresse tillgodoses av ledande befattningshavare. Men även för att belysa 

långsiktighet i beslutfattandet. Elekta har tre aktieprogram och ett personaloptionsprogram. 

Personaloptionsprogrammet baseras på teckningsoptioner. Personaloptionsprogrammet har en 

löptid på fem år till skillnad från aktieprogrammen som har tre år. Incitamentsprogrammen 

beräknas på genomsnittlig årlig vinst per aktie (EPS).   



26 
 

 

4.2.3 Kortsiktiga incitamentsprogram 
Årlig bonus 
Elekta erbjuder i vissa fall även en årlig bonus för de som har överträffat de uppsatta 

finansiella målen. Den årliga bonusen kan uppgå till maximum 60 % av den rörliga 

ersättningen.   

Fördröjd årlig bonus 
Elekta har även en så kallad fördröjd årlig bonus som endast erbjuds i specialfall i samband 

med olika övergångsaktiviteter. Bonusen är till för att motivera och engagera nyckelpersoner 

att stanna kvar i företaget. För att erhålla den fördröjda årliga bonusen krävs det att fortsatt 

anställning till ett förutbestämt datum sker och fördröjningen är vanligtvis på 12 till 24 

månader.   

Nedan presenteras de samband som har beräknats på vd:ns bonus och de nyckeltal som har 

presenterats tidigare.  

Tabell 2. Elektas korrelation. 

Nyckeltal Korrelation 

Årets resultat -0,33 

Avkastning på eget kapital -0,01 

Avkastning på sysselsatt kapital -0,41 

Direkt avkastning -0,36 

P/E –tal 0,36 

EPS -0,42 
     Källa: Egenberäkning 

 

4.3 LE Lundbergsföretagen AB 
 

LE Lundbergsföretagen klassas som ett familjeägt företag utifrån den tidigare definitionen då 

den största ägaren har 89,6 procent av röstvärdet och där vd:n tillhör den största ägaren och 

äger där med en betydande del av aktier och röster. 

4.3.1 Ersättningspolicy 
Den totala ersättningen ska innehålla fast lön, bonus, förmåner och pension som ska stå i 

relation till prestation och ansvar samt befogenheter. Ersättningen ska även vara 

marknadsmässig och konkurrenskraftig. 
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4.3.2 Långsiktiga incitamentsprogram 
LE Lundbergsföretagen har inga utestående options- eller aktierelaterade långsiktiga 

incitamentsprogram. 

4.3.3 Kortsiktiga incitamentsprogram 
LE Lundbergsföretagen delar i vissa fall ut bonusar. Bonusen ska då baseras på 

lönsamhetsmål, resultatmål och aktivitetsmässigt resultat. Den rörliga ersättningen kan 

maximalt uppgå till tre månadslöner. 

Nedan presenteras de samband som har beräknats på vd:ns bonus och de nyckeltal som har 

presenterats tidigare.  

Tabell 3.  LE Lundbergsföretagens korrelation. 

Nyckeltal Korrelation 

Årets resultat 0 

Avkastning på eget kapital 0 

Avkastning på sysselsatt kapital  0 

Direkt avkastning 0 

P/E –tal 0 

EPS 0 
     Källa: Egenberäkning 

 

4.4 Hennes & Mauritz(H&M) 
 

H&M klassas som ett familjeägt företag utifrån den tidigare definitionen då den största ägaren 

har 69,71 procent av röstvärdet och där vd:n tillhör den största ägaren och äger där med en 

betydande del av aktier och röster. 

4.4.1 Ersättningspolicy 
Den totala ersättningen består till största del av fast lön men inkluderar även en rörlig bonus 

till ledande befattningshavare samt pensionsersättning och övriga förmåner. Kompensationen 

baseras på arbetsuppgifter, kompetens, befattning, erfarenhet och prestation men ska samtidigt 

vara konkurrenskraftig och marknadsmässig.   
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4.4.2 Långsiktiga incitamentsprogram  
H&M:s långsiktiga incitamentsprogram till vd beräknas på H&M- aktiens utdelningsökning i 

jämförelse med året innan. Bonusen kan maximalt uppgå till 900 000 kronor och måste 

investeras i företaget i minst fem år. 

4.4.3 Kortsiktiga incitamentsprogram 
Engångsbelopp kan erbjudas dock maximalt 30 procent av den årliga fasta lönen. 

Nedan presenteras de samband som har beräknats på vd:ns bonus och de utvalda nyckeltalen.  

Tabell 4. Hennes & Mauritz korrelation. 

Nyckeltal Korrelation 

Årets resultat -0,62 

Avkastning på eget kapital -0,31 

Avkastning på sysselsatt kapital -0,17 

Direkt avkastning 0,55 

P/E –tal -0,28 

EPS -0,62 
     Källa: Egen beräkning 
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5. Resultat & Analys 
”I det här avsnittet kommer jag att presentera resultatet som jag vidare kommer att analysera 

för att besvara de tidigare ställda frågorna i problemformuleringen”.  

 

5.1 Hur påverkar ägarstrukturen 

incitamentsprogrammen beroende på om det är 

familjeägt företag eller icke- familjeägt? 
 

Nedan presenteras sammanställd information i en tabell för att du som läsare ska få en lättare 

överblick på det som jag vidare kommer att analysera.  

Tabell 5. Sammanfattad kompensation. 

 MTG Elekta LE Lundbergs H&M 

Företagens 
uttalande ang.  
syfte med 
incitamentsprogram 

Attrahera, motivera 
& behålla ledande 
befattningshavare på 
lång- och kort sikt. 
Den ska tillgodose 
aktieägarnas 
intresse.   

Attrahera, motivera 
& behålla ledande 
befattningshavare på 
lång- och kortsikt. 
Den ska tillgodose 
aktieägarnas 
intresse. 

Inga uppgifter 
finns 
specificerade 

Inga uppgifter 
finns 
specificerade 

Total  
Kompensation 

Fast lön, 
Rörlig kontant 
ersättning, 
Långsiktiga 
incitamentsprogram, 
Pension 
 

Fast lön, 
Rörlig ersättning, 
Årlig bonus, 
Långsiktiga 
incitamentsprogram, 
Förmåner, 
Pension 
 

Fast lön, 
Bonus, 
Förmåner, 
Pension 

Fast lön, 
Rörlig 
ersättning, 
Långsiktiga 
incitamentspr
ogram 
Förmåner, 
Pension 

Långsiktiga 
incitamentsprogram 

Aktieprogram, 
Optionsprogram 

Aktieprogram, 
Personaloptionsprog
ram 
(teckningsoptioner) 

Har inga 
utestående 
långsiktiga 
incitaments 
program 

Aktieprogram 

Långsiktiga 
incitamentsprogram 
prestationsmått 

Total avkastning på 
MTG:s B-aktie, 
Avkastning på 
sysselsatt kapital, 
Total avkastning på 
MTG:s B-aktie 

Genomsnittlig 
årligvinst per 
aktie(EPS). 

- H&M-aktiens 
utdelnings 
ökning jämfört 
med 
föregående år. 



30 
 

jämfört med en 
referensgrupp. 

Långsiktiga 
incitamentsprogram
s tidsaspekt 

3 år 3 år respektive 5 år - 5 år 

Kortsiktiga 
incitamentsprogram 

Max 75 procent av 
den årliga fasta 
lönen  

Max 60 procent av 
den årliga rörliga 
ersättningen 

Max 3 
månadslöner 

Max 30 
procent av 
den årliga 
fasta lönen 

Kortsiktiga 
incitamentsprogram
s prestationsmått 

Tidigare 
fastställdamål 

Tidigare uppsatta 
finansiella mål 

Lönsamhets 
mål, 
resultatmål & 
aktivitetsmässi
gt resultat 

- 

Källa: Hennes & Maurits årsredovisning 2011, Le Lundbergs årsredovisning 2011, Modern 

Times Groups årsredovisning 2011, Elektas årsredovisning 2011.  

 

Det tidigare nämnda agentproblemet som genomsyrar hela uppsatsen varierar tydligt i de 

olika företagen utifrån ett ägarstrukturperspektiv. Det vill säga att graden av agentproblemet 

även avspeglar behovet av ett välutformat kompensationsprogram. Därmed kan man se att 

företagen lägger olika stort fokus på att utforma kompensationsprogram. Beroende på vilken 

effekt man vill uppnå bör det påminnas om att olika ersättningar har olika påverkan på den 

individ som deltar. Den totala kompensationen kan delas in i olika kategorier och har då olika 

effekter. Elekta som utifrån ett ägarperspektiv kan tolkas lida av det största agentproblemet 

har också det mest utvecklade kompensationsprogrammet samtidigt som LE 

Lundbergsföretagen har det minst välutformade kompensationsprogrammet. MTG och Elekta 

har välutformade långsiktiga incitamentsprogram som består till största del av aktieprogram 

men också av optionsprogram. H&M erbjuder också aktierelaterat incitamentsprogram medan 

LE Lundbergsföretagen inte använder sig av långsiktiga incitamentsprogram alls. Det 

tydliggör att separationen mellan principalerna och agenterna är en funktion av 

incitamentsprogrammens nödvändighet. I och med att LE Lundbergsföretagen inte använder 

sig av något långsiktigt incitamentsprogram stärks ytterligare Agentteorin att långsiktiga 

incitamentsprogram är till största del ett verktyg för aktieägare att styra kontrollen med och 

behövs inte i samma utstreckning när det inte finns någon separation mellan principalerna och 

agenterna. Där emot har H&M ett utbrett kompensationsprogram fast det inte råder någon 

särskild separation enligt ägarstrukturen. Dock kan det förklaras med hjälp av H&M:s storlek, 

enligt tidigare forskning är också agentproblemet korrelerat med storleken på företaget.  
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LE Lundbergsföretagen utesluts i vidare diskussion angående långsiktiga incitamentsprogram 

då de inte använder sig av några. De resterande tre företagen använder sig av olika nyckeltal 

vid beräkningen av de långsiktiga incitamentsprogrammen. Dock använder sig alla av 

bokföringsrelaterade mått och inte aktiekursrelaterade mått som sägs vara det mest effektiva 

sättet att basera de långsiktiga incitamentsprogrammen på för att aktieägare ska vara säkra på 

att deras intresse tillgodoses. Bokföringsmått anses även vara lättmanipulerade och är därför 

inte bra mått på långsiktiga incitamentsprogram då vd kan påverka sin egen ersättning.   

MTG använder sig av nyckeltal som avkastning på sysselsatt kapital, avkastning på totalt 

kapital jämfört med året innan samt att de jämför avkastning på totalt kapital med en 

referensgrupp som verkar inom samma bransch. MTG är det företag som använder sig av 

flera olika nyckeltal, dock är alla bokföringsmått. Det sist nämnda måttet som används 

beskrivs inte bara som enkelt manipulerat utan också som komplicerat och i vissa fall 

felbedömande. Det vill säga genom att använda sig av en referensgrupp kan ersättningar 

betalas ut på grund av andra företags dåliga resultat inte för vd:ns egna prestationer.   

Elekta använder sig endast av vinst per aktie(EPS) som nyckeltal, vilket är ett populärt mått 

men som kan vara vilseledande. Det vill säga att agenten själv kan påverka EPS:n positivt och 

därmed erhålla en högre bonus. Dessutom kan andra faktorer som inte går att påverka ha 

inverkan på EPS:n trots att den berörda har utfört ett ”strålande” arbete eller vice versa. 

Utifrån ett ägarstrukturperspektiv borde Elekta ha ett mer heltäckande incitamentsprogram då 

separationen är av en hög grad och då borde beaktas. Med heltäckande menar jag att 

ersättningen skall baseras på flera olika nyckeltal som också innefattar aktiekursrelaterade. 

H&M baserar de långsiktiga incitamentsprogrammet på utdelningsökningen jämfört med året 

innan. Denna metod klassas också som ett bokföringsmått då utdelningen baseras på vinsten. 

Utifrån detta mått och H&M:s ägarstruktur blir denna metod till vd endast en ytterligare 

inkomstkälla då vd: ändå får ta del av utdelningen i hög grad (utifrån aktieinnehavets storlek) 

samt från incitamentsprogrammet. Det vill säga att vd:n troligtvis skulle agera på samma vis 

oavsett incitamentsprogram när det baseras på detta mått. Där emot avser detta program även 

andra nyckelpersoner som inte har samma storlek på aktieinnehav och har då en annan 

funktion vilket jag inte tar hänsyn till.    

Alla fyra företagen använder sig av kortsiktiga incitamentsprogram dock skiljer det sig i vad 

bonusen baseras på. För att kortsiktiga incitamentsprogram ska vara effektiva, är det viktigt 

att det finns tydliga förutbestämda mål som den som deltar kan påverka. MTG:s kortsiktiga 
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incitament baseras på tidigare fastställda finansiella mål. Dock uttrycker de inte vilka 

nyckeltal de använder eller vad som ska uppnås. H&M är otydligare, de erbjuder kortsiktiga 

incitamentsprogram men nämner ingenting om vad bonusen baseras på och vilka mål som ska 

uppfyllas. Detta resulterar i att även icke- finansiella mål kan inkluderas och då inte mätas på 

samma vis.  Därmed kan bonusen ses som ineffektiv då den inte är korrelerad med prestation.  

Elekta som tycker att den rörliga ersättningen ska vara en stor del av den totala 

kompensationen erbjuder förutom årlig bonus en uppskjuten bonus. Trots att de fokuserar på 

den rörliga ersättningen nämner de endast att bonusen ska baseras på tidigare uppsatta 

finansiella mål. Även Elekta är otydlig i beskrivningen av vilka nyckeltal de använder vid 

beräkning av bonus. LE Lundbergsföretagen som endast använder sig av kortsiktiga 

incitamentsprogram beräknar bonusen på lönsamhetsmål, resultatmål och aktivitetsmål men 

nämner inget om vad som ska uppnås för att den rörliga ersättningen ska erbjudas. Inget av de 

fyra företagen har en utförlig beskrivning av de finansiella måluppfyllelserna. Att 

incitamentsprogrammen inte är tillräckligt transparanta anser tidigare forskning vara ett 

problem då aktieägare inte har någon insyn och då inte kan påverka på samma vis eller veta 

vad de betalar för. 

Vidare så belyser MTG och Elekta att de rörliga ersättningarna ska beräknas på individuell 

prestation samt verksamhetsmål som ska avspeglas på både kort- och långsikt. Det vill säga 

att aktieägarna till de företag som är icke- familjeägda ser de rörliga ersättningarna som mer 

betydelsefulla och användbara till att styra prestationer med än vad de familjeägda företagen 

gör. Eller att vd:arna själva inte lägger så stort fokus eller prioritet på deras egen rörliga 

ersättning för att det inte råder någon separation och att de tillgodoser deras egna intressen i 

alla fall. För att vidare beskriva skillnaderna mellan företagen bör det nämnas att de 

familjeägda företagen inte säger någonting om att ersättningen ska vara korrelerade med hur 

vida aktieägarnas intresse tillgodoses jämfört med de andra två.  

För att få en större förståelse för vad incitamenten baseras på har jag beräknat 

korrelationskoefficienten mellan vd:arnas rörliga ersättning och företagens olika finansiella 

resultat och sammanställt det i en tabell.   
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Tabell 6 Korrelationssammanställning 

  

 MTG Elekta LE Lundbergs H&M 

Årets resultat 0,78 -0,33 0 -0,62 

Avkastning på 
eget kapital 

0,33 -0,01 0 -0,31 

Avkastning på 
sysselsatt 
kapital 

0,61 -0,41 0 -0,17 

Direkt 
avkastning 

0,39 -0,36 0 0,55 

P/E- tal - 0,36 0 -0,28 

EPS 0,79 -0,42 0 -0,62 

     Källa: Egenberäkning 

Som jag tidigare nämnt valde jag dessa nyckeltal för att jag ville ha en bred vidd på mått som 

rörliga ersättningar kan baseras på. Korrelationsberäkningen anger (som jag beskrev i andra 

kapitlet) det linjära sambandet mellan två (eller fler) variabler. Då korrelationskoefficienten är 

+1 råder det ett optimalt positivt linjärt samband. Då korrelationskoefficienten är -1 råder det 

ett maximalt negativt linjärt samband och ju närmare korrelationskoefficienten är 0 desto 

mindre är det linjära sambandet. När korrelationskoefficienten är 0 finns det inget linjärt 

samband. 

Då LE Lundbergsföretagen inte erbjöd rörlig ersättning under den tidsram som 

undersökningen bygger på så finns det heller ingen information att beräkna sambandet på.  

MTG är det företag som har flest positiva samband mellan de utvalda nyckeltalen och rörlig 

ersättning dock skiljer det sig i hur starkt sambandet är. Vi kan se att årets resultat och EPS:n 

samt avkastning på sysselsatt kapital har ett starkt positivt samband med den rörliga 

ersättningen. Resultatet stämmer även överrens med vad de anger att incitamenten ska baseras 

på.      

H&M är det företag som har positivast och starkast samband mellan direktavkastning och den 

rörliga ersättningen detta avspeglar även H&M:s egna beskrivning om vad incitamenten ska 

baseras på. Där emot har H&M ett negativt samband mellan de resterande nyckeltalen och 

den rörliga ersättningen som kan förklaras med att deras incitamentsprogram endast beräknas 

på utdelningsökningen. 
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Elekta som har det mest utbredda kompensationsprogrammet har dock det starkaste negativa 

sambandet mellan de finansiella resultaten och den rörliga ersättningen. EPS:n som de själva 

utger vara de mått de använder sig av har ett relativt kraftigt negativt samband. 

Korrelationsberäkningen visar att det endast finns ett positivt samband mellan rörlig 

ersättning och P/E- talet som även tar hänsyn till aktiekursen. Det kan betyda att Elekta 

använder sig av mer aktiekursrelaterade mått än vad de påstår, detta är ytterligare ett tecken 

på att transparansen inte är tillräcklig.   

Vidare är dessa resultat intressanta utifrån ägarstrukturperspektivet. Att LE 

Lundbergsföretagen inte använder sig av incitamentsprogram som jag nämnt tidigare stärker 

teorin att det inte är nödvändigt med långsiktiga incitamentsprogram när det inte råder någon 

separation. Att H&M där emot använder sig av de talar emot Agentteorin då det borde finnas 

mer effektivare och billigare metoder. Att MTG har ett generellt positivt samband mellan de 

olika nyckeltalen och rörlig ersättning visar att incitamentprogrammen har en positiv effekt på 

vd:ns agerande utifrån aktieägarnas intresse. 
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6. Slutsats 
”I det avslutande kapitlet har jag besvarat studiens syfte som följs av en avslutande 

diskussion och källkritik. Kapitlet avslutas med funderingar kring vidare forskning.” 

 

6.1 Konklusion 
 

Den här undersökningens syfte har varit att jämföra familjeägda företag med icke- 

familjeägda företag för att se om ägarstrukturen har någon påverkan på val av 

incitamentsprogram och hur de är utformade hos de olika företagen. Resultatet av min 

undersökning visar att icke- familjeägda företag lägger större vikt på betydelsen av 

incitamentsprogram och hur de kan användas som ett verktyg. Dessutom har de ett bredare 

kompensationsprogram som innefattar flera olika ersättningar jämfört med familjeägda 

företag. Resultatet visar även att icke- familjeägda företag har en större variation av 

incitamentsprogram det vill säga flera olika program som till exempel aktieprogram och 

optionsprogram. Detta resultat är i linje med Agentteorins filosofi om att 

incitamentsprogrammens huvudsyfte är att minimera intressekonflikter som tillkommer desto 

större separationen mellan aktieägare och beslutsfattare blir.  

 

6.2 Avslutande diskussion 
 

Det har varit intressant att genomföra denna studie dock kunde förkunskaperna inom ämnet 

varit större. Detta har inneburit att studiens syfte och frågeställning har ändrats vart efter ny 

kunskap införskaffats och det har resulterat i en låg validitet. Även bristen av förkunskaper 

har påverkat det slutliga resultatet då informationen om företagsincitamentsprogram inte alltid 

har varit åtkomlig. Hade jag haft den kunskapen innan jag började studera ämnet hade jag valt 

en annan utgångspunkt. Detta har även belysts i Bång och Waldenströms studie att flera 

företags incitamentsprogram inte är tillräckligt transparanta. Det gäller både icke- familjeägda 

företag och familjeägda företag. Studiens resultat avspeglar till viss del tidigare forsknings 

men att icke- familjeägda företag har mer varierande incitamentsprogram än familjeägda 

företag kan ingen neka, det är endast att titta på vad företagen erbjuder för total kompensation 
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för att kunna dra den slutsatsen. Att ta reda på vad incitamentsprogram baseras på är svårt i 

och med att företag inte alltid är transparanta med den informationen. Trots att företagen 

själva har meddelat vad incitamenten baseras på har det inte funnits något linjärt samband 

mellan de nyckeltal de har uppgett och den rörliga ersättningen de har erbjudit. Det kan 

förklaras av att alla fyra företagen även erbjuder rörlig ersättning när icke- finansiella mål har 

uppfyllts. Det vill säga det som både är svårt att mäta men även att få ta del av den 

informationen.     

 

6.3 Vidare forskning 
 

Under studiens gång har flera olika tankar och funderingar väckts och det som har intresserat 

mig är hur effektivt det är med incitamentsprogram egentligen? Viss tidigare forskning menar 

att incitamentsprogrammen inte påverkas av om det är ett familjeägt företag eller icke- 

familjeägt företag utan att incitamentsprogrammen påverkas av hur koncentrerat ägarskapet 

är. Därför skulle det vara intressant att jämföra företag med ett extremt spritt ägarskap och 

företag med ett koncentrerat ägarskap för att se om det finns några skillnader i 

incitamentsprogrammen som påverkas av ägarstrukturen. Vidare så existerar agentproblemet i 

viss grad mellan flera olika parter i en organisation det gör att det även skulle vara intressant 

att studera hur företagen själva förhåller sig till agentproblemet utifrån olika parters 

perspektiv. Det vill säga intervjua olika parter i samma organisation för att se om synen på 

agentproblemet och incitamentsprogrammen skiljer dem åt. Vidare skulle det även vara 

intressant att undersöka statliga företag och se hur icke- familjeägda företag som inte 

använder sig av långsiktiga incitamentsprogram för att ta reda på hur de förhåller sig till 

agentproblemet.  

Detta ämne är mycket intressant och relativt populärt i dagens samhälle runt om i världen, 

därför skulle jag kunna skriva sida upp och sida ner om vidare forskning men jag slutar här 

och hoppas att du som läsare har fått dig några funderingar.     
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