
 

 

 

 

Incitamentsprogram -  
En studie om användningen och påverkan 

på företags lönsamhet 

Kandidatuppsats 15 hp 

Företagsekonomiska institutionen 

Uppsala universitet 

VT 2016 
 

Datum för inlämning:  2016-08-09 

Priscilla Noël 
 

Handledare:  Adri de Ridder 



 

Sammandrag 

Syftet med uppsatsen är att undersöka användandet av incitamentsprogram och dess 

inverkan på företagens prestation. Som mått på företagens prestation används 

utvecklingen i avkastning på eget kapital, omsättningstillväxt och Market to Book 

(M/B). Uppsatsen undersöker vidare möjliga samband mellan företagens 

ägarkoncentration och dess användande av incitamentsprogram.  

Undersökningen utfördes genom en kvantitativ studie baserad på sekundärdata under 

en period på tio år med slutår 2015. Studien genomfördes på alla företag som var 

noterade på Stockholmsbörsen OMX Nasdaq Large Cap under den undersökta 

perioden.   

Inget statistiskt signifikant samband kunde identifieras mellan användandet av 

incitamentsprogram och företagens avkastning på eget kapital, omsättningstillväxt 

och M/B.  

Det påträffades dock ett samband mellan ägarkoncentrationen och användandet av 

incitamentsprogram. Vid en låg ägarkoncentration ökar sannolikheten att företaget 

använder sig av någon form av incitamentsprogram. 

Aktieprogram visade sig vara det vanligast förekommande incitamentsprogrammet.  
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 

Incitamentsprogram har länge varit ett hett ämne i diskussioner gällande ersättningar till 

VD:ar och styrelser. Det har sin utgångspunkt i att aktieägare upplever att ledande 

befattningshavare får för stora ersättningar. Detta beskrivs exempelvis i Dagens Industri 

(2004) där Investor får hård kritik för sin VD:s optioner, värda 14 miljoner kronor. 

Incitamentsprogrammens förekomst baseras på att personalen ofta är företagens 

viktigaste resurs, vilket har ökat pressen på företag att göra sig attraktivare som 

arbetsgivare. I dagens globala samhälle har incitamentsprogram blivit ett strategiskt 

verktyg för rekrytering, utveckling och behållandet av kompetent personal. 

Incitamentsprogram finns i flera olika former och är oftast riktade till ledande 

befattningshavare för att attrahera, motivera samt behålla dem inom företaget. Ett bra 

exempel på detta är Eniro som valde att införa optionsprogram till sin nya styrelse som 

effekt av att den tidigare styrelsen valde att avgå när de upplevde kompensationen vara 

för låg i förhållande till arbetsuppgifterna (DI, 2016). 

Ett av incitamentsprogrammens centrala motiv är att minska agentproblemet som 

uppstår mellan arbetsgivare och anställda. I korthet innebär problemet att anställda och 

ägare inte har samma intressen. Incitamentsprogram kan knyta an de anställda med 

företagets mål och därmed motverka möjliga intressekonflikter mellan ägare och 

anställda. Det borde leda till att även lönsamheten påverkas positivt, som är det primära 

syftet med programmen menar Crystal och Hurwich (1986). Aktierelaterade 

incitamentsprogram ger personalen möjlighet att i framtiden ta del av företagets 

värdetillväxt. De anställda ges möjlighet till ett större ekonomiskt utbyte när det går bra 

för företaget, vilket innebär att ett incitament skapas hos personalen för att prestera 

bättre.  

Det finns många argument till att incitamentsprogram ger fördelar för styrning av bolag. 

Det har sin utgångspunkt i att rekrytering av kompetent personal förenklas eftersom 

möjligheten att byta kontantlön mot framtida ersättning gör att företagen kan binda 

nyckelpersoner till sig. En inlåsningseffekt skapas igenom att personalen måste vänta 

tills incitamentets löptid har passerat för att kunna ta del av vinsten enligt SOU 

(2016:23).  
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1.2 Problemdiskussion 

Under senaste åren har det skett en kraftig ökning i antalet incitamentsprogram riktade 

till ledande befattningshavare. Denna ökning har omfattat olika former av 

incitamentsprogram som options- och aktieprogram. Det stora antalet 

incitamentsprogram och otydligheter i lagtexten har skapat osäkerhet kring deras 

påverkan på företagen. Endast inom optionsprogrammen återfinns flera olika former 

som teckningsoptioner, syntetiska optioner, personaloptioner och köpoptioner. 

Beroende på vilken optionsform företaget väljer att använda sig av kommer det att få 

olika inverkan på företagets egna kapital och kostnader. 

Den kritik som vanligtvis riktas mot incitamentprogram brukar enligt Crystal och 

Hurwich (1986) vara att ett kortsiktigt tänkande premieras. Ett exempel är 

optionsprogrammen som fungerar på sådant vis att personalen betalar ett förutbestämt 

pris på lösendagen, vilket gör att de tjänar mer pengar om aktiekursen stiger. En fara är 

att chefer stimuleras till att ta beslut som påverkar resultatet positivt på kort sikt vilket 

leder till att cheferna maximerar sin egen vinst. Ett kortsiktigt tänkande som detta kan 

skada företaget i framtiden och därmed även skada aktieägarna.  

Oyer och Schaefer (2005) anser däremot att optioner som ges till företagets samtliga 

anställda inte ökar incitamentet hos personalen. Det har emellertid visat sig att de 

anställda tenderar att fortsätta sin anställning när incitamentsprogram erbjuds. Deras 

forskning har även visat att de anställda som väljer att delta i programmen generellt sett 

har en positiv inställning till företagets framtida utveckling. 

En vidare aspekt att ta hänsyn till är företagens ägarkoncentration. Det beror på att en 

låg ägarkoncentration kan leda till en splittrad syn på företagets mål och vad som ska 

prioriteras (Svensk Bolagsstyrning, 2015). Vilket ur agentteorins perspektiv ökar 

intressekonflikter mellan agenten och principalen med stora övervakningskostnader som 

följd.  

1.3 Syfte 

Uppsatsens syfte är att identifiera samband mellan användandet av incitamentsprogram 

och företagens prestation uttryckt i utvecklingen av omsättning, lönsamhet och 

aktiekurs samt mellan ägarkoncentrationen och användandet av incitamentsprogram. 
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1.4 Disposition 

Uppsatsen är disponerad enligt följande: Kapitel 2 ger en överblick av relevanta teorier. 

Metodiken redovisas i kapitel 3. Vidare så presenteras resultaten i kapitel 4 och 

slutligen sammanfattar kapitel 5 analysens utfall. 
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2. Studiens referensram 

2.1 Införande av incitamentsprogram 

Det finns främst tre aspekter som påverkar ett företags beslut att införa eller icke införa 

incitamentsprogram: 

1. Agentproblemet, som diskuteras i avsnitt 2.1.1; 

2. Effektivitetsmotivet, som diskuteras i avsnitt 2.1.2; 

3. Företagets ägarstruktur, som diskuteras i avsnitt 2.1.3. 

2.1.1 Agentteorin 

Den vanligaste anledningen till att företag inför incitamentsprogram är det så kallade 

agentproblemet. Problemet uppstår när principalen skapar en miljö där agentens 

intressen inte är i linje med dess egna. Det är i allmänhet principalens eget ansvar att 

införa incitament för att säkerställa att agenten arbetar enligt principalens intressen. 

Detta omfattar allt från ekonomiska incitament till att undvika att agenten använder den 

ökade informationen till sin egen fördel. Med ökad information avses företagsspecifik 

information som agenten genom sin position tar del av. Det är information som 

principalen många gånger saknar vilket ger agenten en fördel. Ross (1973) hänvisar till 

att agentteorin är en av de äldsta och vanligaste sociala koder till interaktion mellan 

individer. Han hänvisar till att i stort sätt alla kontraktsförhållanden som råder mellan 

arbetsgivare och arbetstagare innehåller viktiga delar av denna teori.  

Agentteorin belyser de olika avsikter och mål som individer inom ett företag har. Det är 

i denna problematik som teorin tar sin grund. Agenten definieras som individen med 

särskilda kunskaper som valts ut för att utföra vissa uppgifter åt principalen. Principalen 

i sin tur kan aldrig fullt ut mäta agentens produktivitet. Jensen och Meckling (1976) 

belyser att relationen mellan principalen och agenten är av sådan natur att principalen 

har delegerat makt till agenten. Agenten har då fått rättigheter att sluta avtal för 

principalens räkning inom ramen för ansvarsområdet som delegerats, vilket i korthet 

innebär att agenten är de anställda och principalen är bolagsledningen inom ett bolag. I 

vissa situationer kan även styrelsen ses som agenten gentemot aktieägarna och att 

aktieägarna i denna situation är principalen. 
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Figur 1: Principal och Agent förhållandet 

 
Källa: Jensen och Meckling (1976) 

Problematiken som uppstår i denna form av kontraktsförhållanden är enligt Jensen och 

Meckling (1976) att både agenten och principalen kommer vilja maximera sin egen 

nytta till bekostnad av den andra parten. Principalen kan välja att övervaka agenten på 

olika vis för att minska risken att agenten inte agerar i principalens intressen, men detta 

kommer att resultera i kostnader för principalen. Enligt Svensk Bolagsstyrning (2015) 

är det styrelsens uppgift att i stor del övervaka agenten för att aktieägarnas intressen ska 

tillvaratas. Det beror på att styrelsen har en särskilt stark ställning i svenska bolag, och 

förklaras av att svenska bolag har en stark ägarkoncentration där personerna som sitter i 

styrelsen ofta sammanfaller med de som äger bolaget.  

Men det är inte endast styrelsen som har en skyldighet att övervaka bolaget. Aktieägare 

har ett visst övervakningsansvar eftersom de på bolagsstämman väljer styrelse och 

revisor till bolaget. Vid bolagsstämman ger aktieägarna även sina krav på hur de vill att 

bolagets kapital ska användas (Svensk Bolagsstyrning, 2015). För att förhindra att 

kapital används till ledande befattningshavarnas egna syften (exempelvis kortsiktiga 

aktiekursökningar) kan olika incitamentsprogram utfärdas till agenten. Det kommer på 

samma gång minska principalens övervakningskostnader eftersom det enligt Jensen och 

Meckling (1976) leder till att agenten får en ökad vilja att agera i principalens intresse.  

2.1.2 Effektivitetsmotivet 

Som tidigare nämnt, personalen är ofta företagens viktigaste resurs. Anell (1989) som 

studerat konvertibler menar att en central anledning till att incitament införs är för att ett 

bolag antas bedrivas effektivare om personalen är en del av ägarkretsen. Incitament ska 

göra att ett företag blir mer attraktivt och därigenom locka till sig de bäst lämpade och 

motiverade människorna till varje tjänst. Incitament ökar även företagets möjligheter att 

behålla personalen under en längre tid och vidareutveckla deras potential. Incitament 

Principal

(Den som delegerar arbetsuppgifter)

Agent

(Den som ska utföra de uppgifter som delegerats)
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har visat positiva effekter på samhörigheten, personalens motivation och personalens 

förståelse för företagets mål. 

Enligt Koln (1993) bör företag vara restriktiva med införande av olika former av 

incitamentsprogram eftersom det kan ge motsatt effekt. Han menar att olika former av 

belöningar endast kan förändra individers beteende temporärt men så fort incitamentet 

tas bort kommer individen att återgå till sitt gamla beteende. Det har även visat sig att 

personer som förväntar sig en belöning för utfört arbete presterar sämre än den som inte 

förväntar sig något. Men Koln framhäver att målsättningsprogram har en positiv 

inverkan på personalens prestationer och motiverar således personalen att arbeta bättre. 

Anell påpekar även de ekonomiska fördelarna som förknippas med införandet av 

incitamentsprogram. Hon anser det vara en billigare lösning eftersom personalen 

kommer ta del av företagets värdetillväxt, vilket gör att företaget inte behöver betala ut 

lika höga löner.  

2.1.3 Ägarstyrning 

Med ägarstyrning avses den effekt som en hög eller låg ägarkoncentration får på ett 

företags övervakningskostnader. Shleifer och Vishney (1997) beskriver hur en hög 

ägarkoncentration minskar agentproblemet eftersom de större ägarna kommer att ta ett 

större ansvar i bolagen igenom styrelsepositioner. Ett problem med det större 

inflytandet är att sannolikheten för att de större ägarna fattar beslut som gynnar dem 

själva till bekostnad av de mindre aktieägarna ökar. Denna form av gynnande beslut är 

något som styrelsen övervakar. Det finns idag regler i aktiebolagslagen som reglerar 

missbruk av makt till nackdel för minoritetsaktieägare. Men vad som i allmänhet kan 

utläsas i dagens Sverige är att en positiv syn råder gällande att större aktieägare tar ett 

ökat ansvar eftersom det minskar övervakningskostnaderna (Svensk Bolagsstyrning, 

2015).   

Med spritt ägande kan intressekonflikter uppstå vilket ökar risken för att bolagen inte 

styrs enligt ägarnas intressen. Det beror på att olika förväntningar kan finnas gällande 

exempelvis avkastningskrav på kort och lång sikt. Det kan även finnas olika syn på den 

finansiella strukturen, risktagande och ersättningar. Risken för denna form av oenigheter 

är störst i bolag som saknar starka huvudägare, men förekommer även i bolag där ägare 

inte aktivt medverkar i styrningen av företaget (Svensk Bolagsstyrning, 2015).  
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2.2 Incitamentsprogram 

Aktieprogram och optionsprogram är de vanligaste incitamentsprogrammen som 

används i svenska bolag enligt Skatteverket (2016). Incitamentsprogram kan utgöras av 

antingen någon form av option, konvertibel eller aktieprogram. Bonusprogram räknas 

inte som incitamentsprogram eftersom de har en kortsiktig effekt. Det finns tre typer av 

optioner som är köpoptioner, teckningsoptioner och syntetiska optioner.  

Personaloptioner är någon av köpoptioner, teckningsoptioner och syntetiska optioner 

med vissa inskränkningar som gör att optionen klassas som en personaloption.  

Tabell 1: En översiktsbild av olika incitamentsprogram 

Incitamentsprogram 

Optionsprogram Konvertibler Aktieprogram 

Köpoptioner Teckningsoptioner Syntetiska 

optioner 

Personaloptioner 

 

2.2.1 Olika former av optioner 

Ordet option betyder i ett ekonomiskt sammanhang valfrihet (Nationalencyklopedin, 

2016). Det innebär att optionsinnehavaren har rätten men inte skyldigheten att köpa 

eller sälja en viss egendom (exempelvis aktier) till ett specifikt pris vid eller före en 

bestämd tidpunkt. I Sverige startade handeln med standardiserade aktieoptioner 1985. 

Med standardiserade optioner menas att lösenprisnivåer och löptider är förutbestämda. 

Det möjliggör att en kontinuerlig handel och prissättning kan göras menar Ljungström 

och Rothfeldt (1986). Syftet med köpoptionerna är att låta placeraren ta del av 

kursuppgången utan att behöva köpa den underliggande aktien. Alla tre former av 

optioner fungerar på ungefär samma vis.  

Köpoptioner ger optionsinnehavaren rätten att köpa en specifik aktie till lösenpriset på 

lösendagen. Optionsutställaren är skyldig att sälja aktien till lösenpriset om innehavaren 

till optionen begär det. En optionsinnehavare betalar vanligtvis en premie till utställaren 

men detta är oftast inte fallet när det gäller anställda. Innehavaren till optionen tar en 
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obegränsad del av vinsten men har en begränsad risk. Förlusten är således begränsad till 

premien som innehavaren har betalat för optionen. 

Teckningsoptioner ger innehavaren rätt att teckna nyemitterade aktier på lösendagen. 

Det innebär att optionsinnehavaren kan kräva att bolaget utökar sitt aktiekapital, därmed 

uppstår en utspädningseffekt för de gamla aktieägarna.  

Syntetiska optioner skiljer sig från både teckningsoptioner och köpoptioner på sådant 

vis att optionen inte ger rätt till några aktier. Innehavaren får istället rätt till ett 

kontantbelopp som motsvarar aktiepriset. 

2.2.2 Personaloptioner 

Personaloptioner kan vara någon av de ovan nämnda optionstyperna såsom 

teckningsoptioner, köpoptioner eller syntetiska optioner. Det som är avgörande gällande 

klassificeringen som personaloption är utformningen av optionen. Skatteverket (2016) 

påpekar att det som utmärker personaloptionerna är den förfoganderättsinskränkning 

som de utgör. Det gäller inskränkningar som knyter optionsinnehavaren till ett uppdrag 

eller tjänst och löper oftast under en längre period, exempelvis 10 år.  

Några vanligt förekommande inskränkningar när det gäller personaloptioner är att 

optionen förfaller om anställningen upphör, att optionen inte är överlåtbar och kan 

endast utnyttjas efter viss intjänandetid. 

Det görs en individuell bedömning från fall till fall när det gäller avgörandet om 

optionen är en personaloption eller inte. Det skapar en stor osäkerhet för företagen och 

optionsinnehavaren eftersom de inte vet hur mycket skatt de kommer att behöva betala.  

Det är viktigt att skilja på personaloptioner och värdepapper eftersom socialavgifter och 

högre skattesatser utgår om optionerna klassas som personaloptioner. Skatten på 

personaloptioner kan uppgå till 70 procent (inklusive socialavgifter) vilket innebär att 

innehavarna kan bli tvungna att sälja delar av sina aktier för att kunna betala skatten 

(SOU, 2016:23). Det är därför förmånligare för företagen och de anställda om 

optionerna klassas som värdepapper då optionerna endast skattas med 30 procent.  

2.2.3 Konvertibler 

Konvertibler är ett skuldebrev som företaget kan emittera till sin personal. Skuldebrevet 

innebär att de anställda lånar ut pengar till företaget, med rätt till, att vid en 
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förutbestämd tidpunkt, lösa in skuldebrevet mot aktier i företaget. Under 1980-talet blev 

konvertibler populärt på grund av att personalen kunde ta del av företagets tillväxt 

samtidigt som personalen inte tar samma risk som vid ägande av aktier. Konvertibla 

skuldebrev kan ses som ett mellanting mellan aktier och ett lån. Det beror på att risken 

vid konvertibler är lägre än vid aktieköp eftersom långivaren får tillbaka skuldebrevets 

nominella belopp om det inte är lönsamt att konvertera till aktier. Personalen får även en 

ränta varje år på de utlånade pengarna vilket gör att risken minskar ytterligare.  

2.2.4 Aktieprogram 

Det har sedan mitten av 2000-talet blivit allt vanligare med olika former av 

aktieprogram som en följd av den rådande osäkerheten gällande beskattning av 

optionsprogrammen. Aktieprogram är vanligast bland de större svenska börsnoterade 

bolagen och innefattar ofta olika prestationskrav för tilldelning av aktier. Utfallet av 

programmet begränsas alltså av det ekonomiska utfall som skapats under perioden. Med 

aktieprogram syftas det på program där personalen köper aktier i bolaget för att sedan 

tilldelas fler aktier (KPMG, 2015).   

2.3 Problem med incitamentsprogram 

Zajac och Westphal (1994) hävdar att företag som befinner sig i en negativ spiral där 

företaget börjar försämras kommer att införa incitamentsprogram för att stilla 

aktieägarna. Deras forskning visar på att många företag säger att de använder sig av 

incitamentsprogram men i själva verket inte gör det eller låter incitamentsprogrammen 

ta en betydelselös roll i den totala lönen.  

Vidare visar Zajac och Westphals forskning att ledande befattningshavare kommer 

undvika incitamentsprogram så långt som möjligt till fördel för en fast kompensation 

eftersom den rörliga kompensationen innebär en ökad risk.  

2.4 Hypoteser 

Jensen och Meckling (1976) påpekar att ett viktigt syfte vid införandet av 

incitamentsprogram är att minska principalens övervakningskostnader och på samma 

gång få agenten att arbeta i aktieägarnas intressen. Aktieägarnas intressen bör vara att 

kapitalet som investeras ska förräntas i största möjliga grad samtidigt som risken 

begränsas. Med begränsning av risken åsyftas att företagets belåningsgrad inte ökar. 

Företag med incitamentsprogram borde därmed avkasta mer på eget kapital än företag 



11 

 

utan incitamentsprogram. Utifrån agentteorin i kombination med ovannämnda studie har 

följande hypotes formulerats: 

Hypotes 1: Företag som infört incitamentsprogram uppnår en högre omsättningstillväxt 

och avkastning på eget kapital än företag som saknar sådana program.  

Enligt SOU (2016:23) skapar incitamentsprogram en miljö där ledande befattningshavare 

tar beslut som bättre gynnar investerare, ett positivt samband ska råda mellan M/B och 

företag som använder incitamentsprogram. Som tidigare nämnts, inför företag 

incitamentsprogram i vissa situationer för att stilla aktieägarna (Zajac och Westphals, 

1994), vilket antyder att aktieägarna tenderar att se positivt på incitamentsprogram. 

Hypotes 2: Företag som infört incitamentsprogram uppnår ett högre M/B tal än företag 

som saknar sådana program  

Shleifer och Vishney (1997) belyser ägarkoncentrationens reducerande effekt på 

övervakningskostnaderna för principalen. Vilket förklaras med att majoritetsägare även 

tar ansvar för företaget i en högre grad igenom att sitta på styrelsepositioner. Företag 

med en hög ägarkoncentration bör därigenom inte behöva använda sig av 

incitamentsprogram i samma utsträcknings som företag med en låg ägarkoncentration.  

Hypotes 3: Ägarkoncentrationen har en negativ korrelation med användandet av 

incitamentsprogram. 
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3. Metodik  

3.1 Analyserad population 

Studien baseras på alla bolag som varit noterade på Stockholmsbörsen Nasdaq OMX 

Large Cap under hela perioden 2006-2015, vilket gav totalt 68 företag. Studien inriktar 

sig endast på Large Cap företag eftersom informationen om incitamentsprogrammen är 

utförligast bland större börsnoterade företag med anledning av informationskraven som 

de måste uppfylla.  

Ett stort utbud på finansiell information är inte nödvändigtvis positivt eftersom det kan 

leda till överflöd och svårigheter att sortera ut den eftersökta informationen. Det kunde 

dock konstateras att den tillgängliga informationen från de analyserade företagen i 

årsredovisningar och andra sekundärdatakällor var väl standardiserad och logisk 

organiserad, vilket underlättade den statistiska analysen.  

På grund av den långa tidsperioden som företagen måste vara noterade kan det ha skett 

en snedvridning i utfallet. Det finns däremot ingen lättillgänglig information om vilka 

företag som avnoterats från Large Cap sedan 2006 för att kunna uppskatta en möjlig 

snedvridning. 

3.2 Analyserad tidsperiod  

Tidsperioden som undersöktes var åren 2006 till 2015. I slutet av 2006 infördes den 

nuvarande uppdelningen av Stockholmsbörsens små, medelstora och stora företag 

(small/medium/large cap) som gäller idag. Eftersom incitamentsprogram vanligtvis har 

en inlåsning på 3 år innan personalen kan lösa in optionen eller tilldelas aktier, blir 10 år 

en rimlig indikator på hur incitamenten påverkar företaget. Det bör rymmas ett antal 

olika incitamentsprogram beroende på att företagen ofta inför nya program varje år. Den 

långa undersökningsperioden försäkrar därmed att ett antal olika program fångas upp.  

Den längre undersökningsperioden gör även att svängningar på marknaden påverkar 

mindre och jämnas ut. Att använda en längre löptid försäkrar även att kortsiktiga beslut 

från personalens sida fångas upp. Det kan exempelvis gälla beslut som påverkat 

aktiekursen vid incitamentsprogrammets slut.   
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3.3 Val av nyckeltal 

Som Selden och Sowa (2016) nämner är det viktigt att utvärdera ett företags prestation i 

relation till flera variabler. Det är viktigt att fånga komplexiteten i frågan eftersom den 

upplevda implementeringen av ett incitamentsprogram inte alltid överensstämmer med 

hur det påverkat företagets finanser. Därför valdes tre olika variabler för att mäta 

incitamentens påverkan.  

Dess och Robinson (1984) nämner att de vanligaste variablerna för att mäta ett företags 

prestation är via avkastning på eget kapital och omsättningstillväxten, vilket då valdes 

som nyckeltal i denna undersökning. För att kunna fånga upp marknadens inställning till 

företagen lades ett ytterligare mått till: M/B. M/B ger en nyanserad bild av hur 

aktieägarna upplever företaget (Brealey, Myers och Allen, 2014) och är ett bra mått för 

att jämföra hur mycket aktieägarna är villiga att betala för liknande bolag.  

Tabell 2: Nyckeltalens definition  

 

3.3.1 Avkastning på eget kapital 

Avkastning på eget kapital är ett användbart relationsmått i jämförelser mellan företag, 

eftersom det visar hur väl verksamheten bedrivs i relation till det satsade kapitalet. 

Avkastning på eget kapital utgör ett mått på hur väl företaget lyckats förränta ägarnas 

satsade kapital. Utgångspunkten inom ekonomistyrning är att ledande befattningshavare 

har ett lönsamhetsansvar gentemot aktieägarnas avkastningskrav. För att förtydliga 

ansvaret delas det vanligtvis in i olika lönsamhetsmått där avkastning på eget kapital är 

ett vanligt förekommande mått. 

Några begränsningar som uppkommer när företagets prestationer mäts i avkastning på 

eget kapital är att de visar historiska resultat. Denna typ av mått kommer inte att ta 

hänsyn till hur nya investeringar påverkar företaget. Det visar heller inte framtida 

förväntningar på företaget. Eftersom avkastning på eget kapital baseras på företagets 

balans- och resultaträkning tas ingen hänsyn till investeringar i varumärket som kan ha 

Avkastning på eget kapital (ROE) Nettovinsten/ Eget kapital 

Omsättningstillväxt (TO) (Omsättningt – Omsättningt-1) / Omsättningt-1) 

Market to Book (M/B) Företagets börsvärde/ Företagets bokförda 

värde 
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en positiv framtida inverkan på företaget (Brealey, Myers och Allen, 2014). Avkastning 

på eget kapital kan även vara missvisande beroende på hur hög eller låg skuldsättningen 

är. 

3.3.2 Omsättningstillväxt 

Omsättningen förväntas öka i ett företag för att aktieägarnas avkastning på det 

investerade kapitalet ska öka med en konstant risk. Vanligtvis räknas den förväntade 

framtida tillväxten som ett medelvärde på den historiska tillväxten vilket Brealey, 

Myers och Allen (2014) anser vara ett riskfyllt antagande. Det beror på att inget företag 

kan förväntas behålla exempelvis en tillväxt på 20 procent i all tid om de inte använder 

sig av lån i en större utsträckning än tidigare och på sådant vis ökar risken i företaget. 

Vidare finns det en långsiktig förväntning på att ett företag ska kunna uppvisa en positiv 

utveckling i omsättningstillväxten.  

KPMG (2015) nämner att prestationskrav har uppkommit bland företagen för att knyta 

an personalen till de specifika målen som företagen vill uppnå. Prestationskraven gör att 

programmens utfall inte endast beror på värdeutvecklingen av optionen eller aktien, 

utan nu även påverkas av sådant som totalavkastningen och vinstutvecklingen. Flera av 

de undersökta företagshemsidorna belyser att incitamentsprogramens syfte är att utge 

ersättning till personalen i relation till uppfyllandet av specifika mål. Ett vanligt sådant 

mål eller mått är avkastning på eget kapital. Det förstärker uppfattningen om att 

avkastning på eget kapital är ett bra mått för att mäta incitamentsprogramens inverkan 

på företaget.  

3.3.3 Market to Book 

Market to Book är ett mått på hur marknaden värderar ett företags bokförda värde. Ett 

företags bokförda värde kan dock utsättas för hård kritik eftersom det ofta är ett mindre 

bra mått på vad tillgångarnas korrekta värde är. Det beror på att tillgångar som företaget 

köpt in för länge sedan oftast inte kan köpas för samma pris om de skulle köpas in idag. 

Det gör att det bokförda värdet och det verkliga värdet kan skiljas åt till stor grad. 

Brealey, Myers och Allen (2014) påpekar dock att en stor fördel med detta mått är att 

det till skillnad från avkastning på eget kapital tar hänsyn till marknadens förväntningar 

om företagets framtida avkastning. Måttet kan även användas för att mäta ett företags 

värdering på marknaden i förhållande till dess tillgångar.  
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Att komplettera mått baserade på finansiella rapporter med mått baserade på 

marknadens värdering ger en mer övergripande bild på företagets lönsamhet menar 

Elzahar (2015). Det gör att avkastning på eget kapital, omsättningstillväxt och M/B är 

bra mått som kommer att komplettera varandra och därigenom ge en tydligare överblick 

på företagens lönsamhet.  

3.4 Datakällor 

Information om incitamentsprogram har hämtats från företagens hemsidor och från 

kallelserna till årsstämma, där det vanligtvis görs en fastställelse angående ersättningar 

till ledande befattningshavare. Finansiell data gällande företagens lönsamhet har 

hämtats från företagens årsredovisningar och Datastream. Användandet av Datastream 

har gjort att alla nyckeltal som framtagits är beräknade på samma vis vilket gör dem 

jämförbara.  

Vid användande av sekundärdata är det viktigt att informationen är korrekt. Det är även 

av vikt att ett kritiskt förhållningssätt upprätthålls i förhållande till informationen. När 

en kvantitativ studie genomförs, fångas endast informationen som efterfrågas upp. Olika 

nyanser eller annan viktig information som inte efterfrågats specifikt kommer därmed 

inte komma med. Men eftersom en god förhandskunskap kunde åstadkommas med 

hjälp av de många studier inom ämnet i USA, bör en kvantitativ studie vara ett bra 

tillvägagångssätt menar Jacobsen (2002). Eftersom det minskar risken för att viktig 

information förbises. 

Information som återfinns i årsredovisningar bör vara korrekt eftersom de börsnoterade 

företagens årsredovisningar utsätts för granskning av utomstående revisionsbyråer. 

Årsredovisningarna anses i och med revisorernas godkännande vara korrekta. Risken 

för manipulerade årsredovisningar som exempelvis i Enron fallet  anses vara begränsade 

på grund av de hårda krav på förmedling av rätt information som företag noterade på 

Stockholmsbörsen Large Cap måste uppfylla. För denna form av undersökning anses 

företagens årsredovisningar som det bästa alternativet för att skapa en korrekt 

uppfattning om hur incitamentsprogrammen påverkar.  

3.5 Avgränsningar 

Studien kommer endast att innefatta årsredovisningar under perioden 2006 till 2015. 

Det beror på att incitamentsprogram vanligtvis pågår under tre år (SOU, 2016:23). Detta 
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innebär att startdatum och slutdatum av optionsprogrammen sannolikt kommer att 

befinna sig under perioden. Vilket leder till att dess inverkan på företagen fångas upp. 

Studien kommer endast att innefatta börsnoterade Large Cap bolag då 

incitamentsprogram förhållandevis sett är vanligast bland dessa företag. Det är även 

enklare att få fram information från börsnoterade företag då Aktiemarknadsnämnden har 

rekommendationer gällande vilken information som noterade företagen skall presentera 

i samband med incitamentsprogram. 

Konsekvenser i den form av intäkter och kostnader som införandet av programmen 

medför kommer inte att undersökas i denna studie. Utspädningseffekter för aktieägarna 

kommer heller inte att beaktas. Fokus ligger på vilka konsekvenser incitamentsprogram 

för med sig med avseende på hur aktieägarvärdet påverkas. Vidare anses 

incitamentsprogram vara lönsamma för de anställda, men det görs inget försök i denna 

studie att utvärdera om detta verkligen är fallet. 

3.6 Tidigare forskning och studiens bidrag  

Det råder en oenighet i den tidigare forskningen gällande incitamentsprogrammens 

effekt på företagens lönsamhet menar Li et al. (2015). Flertalet studier har försökt 

besvara frågan om kompensation till personalen kan motverka agentproblemet och 

därmed öka lönsamheten. Core et al. (1999) fann ett negativt samband mellan 

företagens lönsamhet och incitamentprogrammens användning. I studien framhävs 

ägarkoncentrationens negativa korrelation med användningen av incitamentprogarm, 

vilket lett till att företag med låg ägarkoncentration använt incitament i större 

utsträckning än andra företag. Företag som använt incitamentsprogram i större 

utsträckning har även varit de företag med större agentproblem vilket lett till att de 

presterat sämre menar Core et al.  

Aboody et al. (2010) finner dock ett positivt samband mellan incitamentsprogrammens 

användning och företgets lönsamhet men endast när incitament införs på ledningsnivå. 

Studien riktar in sig på de effekter optionsprogrammen har på rörelseresultatet när en 

justering av optionspriset skett. Justering av optionspriser görs när aktiekursen är högre 

än optionens lösenpris, optionen har då förlorat hela sitt värde. En justering av 

optionspriset kan likställas med införandet av ett nytt progarm. De positiva effekterna 

från incitamentprogrammen har varit av den betydelsen att de kunnat utläsas i både 
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kassaflödet och rörelseresultatet menar Aboody et al. Studien har använt sig av 

avkastning på eget kapital och Market to Book för att mäta incitamentprogrammens 

effekt på företagets lönsamhet.  

Matolcsy (2000) har till skillnad från resterande studier valt att undersöka 

incitamentsprogrammens effekt under ekonomiska cykler. I studien framkommer det att 

tre av de fyra faserna i en ekonomisk cykel består av nedgångsfaser som exempelvis 

recession. Endast en fas är högkonjuktur där studien fann ett positivt samband mellan 

incitament och lönsamhet. Dess och Robinson (1984) har i sin studie fokuserat på 

samband mellan incitamentsprogram och lönsamhet igenom att använda 

omsättningstillväxt och avkastning på eget kapital, vilket även Mishra et al. (2000) 

använt i sin studie. 

Denna studies bidrag är att visa på hur incitamentsprogram har påverkat prestationen för 

börsnoterade Large Cap bolag i Sverige. Typen av incitamentsprogram kommer även 

finnas med för att användandet av olika incitamentsprogram ska kunna belysas i relation 

till företagets utveckling. Det gör att kartläggningen blir mer nischad och heltäckande 

än tidigare undersökningar inom området.  
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4. Resultat  

4.1 Företagens genomsnittliga utveckling under perioden 

Nyckeltalens genomsnittliga utveckling under perioden 2006-2015 har använts för att 

analysera hypoteserna. För ROE och M/B användes det aritmetiska genomsnittet, 

medan för TO användes istället det geometriska genomsnittet. 

Dataanalysen genomfördes i fem steg: 

1. Beskrivning av insamlad data samt hur den historiska utvecklingen sett ut för 

företagen under perioden. 

2. Identifiering av avvikande data som kunde snedvrida resultaten. Fördelningen av de 

tre undersökta parametrarna förväntades följa en normalfördelning. En jämförelse 

genomfördes mellan den faktiska fördelningen och den teoretiska 

normalfördelningen. Flera avvikande företag upptäcktes som därefter exkluderades 

från analysen av hypotes 1 och 2. 

3. En regressionsanalys genomfördes för att bekräfta att de tre utvalda nyckeltalen är 

oberoende av varandra. 

4. Ett t-test genomfördes för att identifiera eventuella statistiska signifikanta skillnader 

mellan grupperna och därmed testa hypotes 1 och 2. 

5. En kvalitativ analys av samtliga företag, indelade i tio procents intervall gällande 

ägarkoncentration genomfördes för att testa hypotes 3. 

4.1.1 Anmärkningar till insamlade data 

Undersökningen visar att 65% av de börsnoterade företagen på Large Cap använder 

incitamentsprogram. När företagens användning av incitamentsprogram undersöktes 

visade det sig att 7 företag använt incitamentsprogram under delar av perioden. Med 

hänsyn till detta behölls dessa företag i undersökningen men som en egen grupp. Inom 

denna grupp fanns företag som antingen använt incitament under 2006 men sedan valt 

att sluta använda sig av programmen eller företag som under 2006 inte hade några 

program men som med tiden valt att införa incitamentsprogram.   

4.1.2 Företagens utveckling under perioden 2006-2015 

Möjliga skillnader mellan gruppernas historiska trender undersöktes. I denna 

undersökning utgick företagsgruppen som använt incitamentsprogram under en del av 
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perioden,  därför att det exakta tidsintervallet för när incitamentsprogrammet användes 

är okänt. 

De tre nyckeltalen ROE, M/B och TO visar under hela perioden en konsistent 

utveckling mellan företagsgrupperna med och utan incitamentsprogram. Figur 2-4 visar 

ROE, TO och M/B historisk utveckling för såväl samtliga företag som företag utan 

incitamentsprogram och företag med incitamentsprogram under hela perioden 2005-

2015. 

Figur 2: Historisk utveckling i avkastning på eget kapital  

 

Figur 3: Historisk utveckling i omsättningstillväxt 
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Figur 4: Historisk utveckling i M/B 

 

Företagen utan incitamentsprogram visade större rörelser än resterande grupper i ROE 

under perioden. Omsättningstillväxten har varit högst för företagen utan 

incitamentsprogram i början av perioden men hade sedan en rellativt lika utveckling. 

När M/B undersöktes visade företagen inge större skillnad i utveckling.  

4.1.3 Avvikande data 

Fördelningen av företagens genomsnittliga ROE, M/B och TO under åren 2006-2015 

jämfördes mot en teoretisk normalfördelning.  Figur 5-7 visar jämförelsen mellan de 

samlade datapunkterna och kvantil funktionen av en normalfördelning1.  ROE visar ett 

avvikande företag som är Swedish Match AB. I M/B återfanns två avvikande företag, 

Swedish Match AB och Axis Aktiebolag. TO visar två avvikande företag, Fingerprint 

Cards AB och ICA Gruppen AB.   

 

                                                 
1 En kvantil funktion anger, för en given sannolikhet i sannolikhetsfördelningen av en stokastisk variabel, 

värdet för vilket den stokastiska parametern är mindre än eller lika med detta värde lika med den angivna 

sannolikheten. 
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Figur 5: ROE test för normalfördelning 

 

Figur 6: M/B test för normalfördelning 

 

Figur 7: TO test för normalfördelning 

 

Swedish Match AB bedriver sin verksamhet med negativt eget kapital, vilket gör att 

nyckeltalet avkastning på eget kapital inte kan appliceras. Den stabila tillväxten i 

kombination med att företaget ger en god utdelning och återköper egna aktier är en 

y = 11,327x - 1,8353
R² = 0,9718

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

-0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

y = 0,7003x - 1,5894
R² = 0,9703

-3

-2

-1

0

1

2

3

0 1 2 3 4 5 6 7

y = 12,629x - 0,4061
R² = 0,9473

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

-0,2 -0,1 0 0,1 0,2 0,3



22 

 

möjlig förklaring till det höga M/B talet som kunnat utläsas. Det gjorde att företaget inte 

var jämförbart med resterande företag och valdes därmed bort i M/B och ROE 

jämförelserna.  

Axis Aktiebolag har under perioden varit ett snabbväxande företag som under sin tillväxt 

endast behövt lite kapital. Det kan vara en bidragande faktor till de höga nyckeltal och 

den höga värdering som kunnat utläsas under perioden och valdes därmed bort i M/B 

och ROE jämförelserna. 

Fingerprint Cards AB är ett högteknologiskt företag inom sensorer som tack vare sin 

teknik har kunnat växa sin omsättning snabbt genom nya avtal. Företaget var mindre än 

resterande företag vid periodens början och noterades på Large Cap under 2016. För att 

listas på Large Cap måste företagets börsvärde överstiga en miljard euro men det finns 

även en viss fördröjning där företaget skall uppnått börsvärdet under de senaste 6 

månaderna (Nasdaq OMX, 2011). Fingerprint Cards uppnådde ett börsvärde på en 

miljard euro redan under 2015 vilket gjorde att företaget valdes med i studien. På grund 

av sin snabba tillväxttakt avvek företaget till stor grad från resterande företag vilket 

gjorde att företaget valdes bort från analysen av hypotes 1 och 2. 

ICA Gruppen AB har genomgått flera strukturförändringar i sitt konglomerat vilket gör 

att omsättningstillväxt blir missvisande och valdes därmed bort i TO jämförelserna. 

Strukturförändringarna har framförallt inneburit effektiviseringar av logistiken, 

avyttringar av bolag och införande av omskostnadsprogram (ICA Gruppens 

Årsredovisning, 2013).  

Figur 8-10 visar samma jämförelse som i Figur 5-7 efter att de avvikande företagen 

exkluderats. Figurerna visar en data fördelning som ligger nära en normalfördelning. 

Figur 11-13 är en kvalitativ bekräftelse av att kvarvarande data gällande ROE, M/B och 

TO stämmer överens med en normalfördelning. Figurens kurva ”Normal frekvens” är 

genererad utifrån en stokastik normalfördelad nummergenerator för samma antal data 

punkter som kommer användas i den fortsatta analysen. Det är 65 företag i underlaget 

för ROE och M/B. 66 företag för TO. 
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Figur 8: ROE test för normalfördelning utan avvikande företag 

 

Figur 9: M/B test för normalfördelning utan avvikande företag 

 

Figur 10: TO test för normalfördelning utan avvikande företag 

 

 

 

y = 11,077x - 1,7852
R² = 0,9465

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

-0,10 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50

y = 0,6631x - 1,4855
R² = 0,9553

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00

y = 12,495x - 0,5825
R² = 0,9681

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

-0,20 -0,10 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40



24 

 

Figur 11: Jämförelse mellan ROE data och stokastiskt genererad normalfördelad 
data 

 

Figur 12: Jämförelse mellan M/B data och stokastiskt genererad normalfördelad 
data 

 

Figur 13: Jämförelse mellan TO data och stokastiskt genererad normalfördelad 
data 
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4.1.4 Regressionsanalys 

Regressionsanalyser genomfördes för att verifiera att nyckeltalen ROE, M/B och TO 

kan användas som oberoende variabler vid analys av hypoteser 1 och 2.  

Figur 14 visar en svagt positiv korrelation mellan det genomsnittliga ROE och M/B. Det 

innebär att företagets värdering kommer sannolikt att öka när avkastningen på eget 

kapital ökar, men korrelationen är för svag för att talen ska kunna betraktas som 

beroende av varandra. R2 värdet på 0.43 indikerar att enbart 43% av M/B:s förändringar 

är korrelerade till motsvarande ROE förändringar. 

Figur 15 och Figur 16 visar ytterligare svagare korrelation mellan TO, ROE och M/B. 

Regressionsanalysen har via den svaga signifikansnivån visat att nyckeltalen är mycket 

svagt korrelerade, vilket gör dem till bra prestationsmått. Nyckeltalen kommer därmed 

att fånga upp olika aspekter av företagen. Det är därför inte möjligt att ta bort något av 

måtten utan att missa viktig information. 

Figur 14: M/B i relation till ROE  
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 Figur 15: TO i relation till ROE   

 

Figur 16: TO i relation till M/B  

 

Tabell 3: Sammanfattning av oberoende testet i siffror 

Nyckeltal  Intercept Lutning Signifikans (R2) 

M/B - ROE 0.49 11 0.43 

TO - ROE -0.02 0.39 0.19 

TO - M/B 0.01 0.02 0.11 
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4.1.5 Test av hypotes 1 och 2 

Ett t-test genomfördes utifrån insamlad data med syftet att identifiera statistisk 

signifikanta skillnader mellan grupperna. T-testet genomfördes i syftet att styrka 

hypotes 1 och 2.  

4.1.5.1 Nyckeltalens test för normalfördelning 

Insamlad data jämfördes med en normalfördelning i de olika grupperna. 

Gruppindelningen var: alla företag, företag utan incitamentsprogram, företag med 

incitamentsprogram under en del av perioden 2006-2015 och företag med 

incitamentsprogram under hela perioden 2006-2015. Parametern R2 i den linjära 

regressionen av normal kvantilfunktionen jämfördes mot insamlad data. Jämförelsen 

användes som ett kvalitetsmått på antagandet att nyckeltalen är normalfördelade. Tabell 

4 sammanfattar verifieringen som visar det lägsta R2 på 0.91. Vilket innebär att 91% av 

variationerna i insamlad data kan förklaras med en normalfördelning. 

Tabell 4: Verifiering av antagandet om att en normalfördelning råder 

Företagsgrupp Normalitetskontroll (R2) 

 ROE M/B OT 

Alla 0.95 0.96 0.97 

Utan IP 0.91 0.93 0.94 

IP, del av perioden 0.91 0.99 0.98 

IP, hela perioden 0.97 0.97 0.95 

    

4.1.5.2 T-test av nyckeltalen 

Hypotes 1 och 2 undersöker sambandet mellan användandet av incitamentsprogram och 

högre avkastning på eget kapital, omsättningstillväxt och M/B tal. Tabell 5 listar det 

genomsnittliga värdet och variansen av de tre utvalda nyckeltalen för de olika 

företagsgrupperna. Av tabellen framgår inga statistiska signifikanta skillnader mellan 

grupperna för något av de tre nyckeltalen. Eventuella genomsnittliga skillnader mellan 

grupperna är mindre än nyckeltalens varians inom varje grupp. 
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Tabell 5: Verifikation av hypoteserna 1 och 2  

Företagsgrupp T-test ROE T-test M/B T-test OT 

 Genomsnitt Varians Genomsnitt Varians Genomsnitt Varians 

Alla 0.17 0.09 2.31 1.47 5.02% 7.92% 

Utan IP 0.17 0.10 2.33 1.78 7.36% 7.67% 

IP, del av perioden 0.13 0.03 1.77 0.86 7.61% 8.82% 

IP, hela perioden 0.17 0.09 2.36 1.40 3.74% 7.79% 

4.1.6 Test av hypotes 3 

Hypotes 3, ”Ägarkoncentrationen har en negativ korrelation med användandet av 

incitamentsprogram”. 

För att mäta ägarkoncentrationen har varje enskild ägares procentuella andel av 

företagets egna kapital studerats. Ägaren kan utgöras av en privatperson eller en juridisk 

person (aktiebolag). 

För verifiering av denna hypotes togs en frekvensfördelning för samtliga företag, där 

användandet av incitamentsprogram visas som en funktion av ägarkoncentrationen. 

Ägarkoncentrationen är indelad i intervall av 10 som representerar 0 till 100% 

ägarkoncentration. Figur 17 visar antalet företag i varje ägarkoncentrations intervall 

utan incitamentsprogram, med incitamentsprogram under en del av perioden och med 

incitamentsprogram under hela perioden. Figur 18 visar, för varje ägarkoncentrations 

intervall, andelen företag som inte använt ett incitamentsprogram under hela perioden 

2006-2015. 

Majoriteten av företagen i Large Cap har ägarandelar som är mindre än 50%. Figur 17 

visar en tendens som styrker hypotes 3 när företag med en ägarandel som är mindre än 

50% analyseras.  

För de få företag med ägarandelar över 50 % förändras tendensen. I denna grupp har 

samtliga företag använt någon form av incitamentsprogram under delar eller hela 

perioden 2006-2015. 
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Figur 17: Införandet av incitamentsprogram (IP) i relation till ägarkoncentrationen 

 

Figur 18: Andel företag utan incitamentsprogram i relation till ägarkoncentrationen  

 

ICA gruppen AB, Axfood aktiebolag, Axis aktiebolag och Investmentaktiebolaget 

Latour är de fyra företag med en ägarkoncentration som överstiger 50 procent. 

ICA gruppen AB har ICA-handlarnas Förbund som majoritetsägare. ICA-handlarnas 

Förbund består av butiksägarna som är tvungna att inneha medlemskap för att få 

tillstånd att driva butiken under ICA:s varumärke (ICA-handlarnas förbund, 2016). 

Vilket kan förklara den höga procentuella ägarandelen. 

Axfood aktiebolag ägs till 50 procent av Antonia Ax:son Johnson via Johnson & Co 
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Axis aktiebolag ägs sedan 2015 till 85 procent av Canon Inc vilket är ett japanskt 

företag som specialiserat sig på bild och optik (Canon, 2016). 

Investmentbolaget Latour är ett familjeföretag som har en ägandedel på 77 procent. 

Gustaf Douglas och familj äger Investmentbolaget Latour igenom sina två bolag 

Wasatornet Förvaltnings och Holding AB. 

Ingen specifik förklaring har förelegat mellan dessa fyra företag och varför de avvikit 

från den trend som kan utläsas i de resterande företagen. 

4.2 Incitamentsprogrammens användning 

Tabell 6 visar en samanfattning av de använda incitamentsprogrammen under perioden 

2006 till 2015. Beroende på att vissa företag använder flera program kan antalet 

incitamentprogram bli större än antalet företag som använder incitamentsprogram. 

Andelen för varje form av incitamentsprogram har därför räknats fram utifrån antalet 

program under året.  

Tabell 6: Förekomsten av olika former för incitamentprogram 

Personaloptioner var den vanligaste formen av incitamentsprogram under 2006 och 

hade en andel på 27 procent av alla program under året. Men under den undersökta 

perioden skedde en kraftig reducering av personaloptioner vilket ledde till att endast två 

företag använde sig av personaloptioner under 2015. Vilket motsvarar en andel på 4 

procent. Den vanligaste formen av incitament under 2015 var istället aktieprogram vilka 

hade en andel på 47 procent. Det var en ökning på 156 procent från periodens början.  

Konvertibler försvann helt men användes fortfarande under 2006 i en liten utsträckning. 

Resterande former av incitamentsprogram som teckningsoptioner, syntetiska optioner 

och köpoptioner hade inga kraftigare förändringar i procentandel av utevarande program 

under perioden.  

  2006 2015 Förändring Andel 2006 Andel 2015 

Aktieprogam 9 23 156% 19% 47% 

Konvertibler 2 0 -100% 4% 0% 

Teckningsoptionsprogram 9 7 -22% 19% 14% 

Syntetiska optioner  8 11 38% 17% 22% 

Köpoptioner 7 6 -14% 15% 12% 

Personaloptioner 13 2 -85% 27% 4% 
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5. Slutsats 

5.1 Diskussion av hypoteserna 

De tre hypoteserna utgår ifrån att det finns ett kausalitetssamband mellan användning av 

incitamentsprogram och företagens utveckling i avkastning på eget kapital, 

omsättningstillväxt och Market to Book. Antagandet om att incitament skulle skapa mer 

aktieägarvärde visade sig inte stämma, inget sådant samband kan beläggas. Företag med 

incitament visade sig inte kunna prestera bättre än företagen utan. En möjlig förklaring 

till svårigheterna att utläsa tydliga samband kan vara som Zajac och Westphal (1994) 

nämner att företag inför incitamentsprogram endast för att hålla aktieägarna nöjda. Det 

är möjligt att incitamenten har en näst intill betydelselös roll i den totala ersättningen till 

ledande befattningshavare, vilket gör att de inte uppnår målet med att motivera 

personalen. Om detta är fallet förloras även incitamentens syfte i den meningen att 

personalen inte arbetar i linje med aktieägarnas mål.  När gruppernas historiska 

utveckling studerades kunde en större rörlighet utläsas bland företagen utan 

incitamentsprogram. Vilket framför allt gällde avkastning på eget kapital, men när 

periodens genomsnitt jämfördes kunde ingen större skillnad utläsas mellan grupperna. 

Ett samband kunde påvisas mellan ökad ägarkoncentration och minskad användning av 

incitamentsprogram när företag med en ägarkoncentration under 50 procent studerades. 

Shleifer och Vishney (1997) beskrivning av att en hög ägarkoncentration minskar 

övervakningskostnaderna för aktieägarna kan utläsas i framtagen data. En möjlig 

förklaring till de fyra avvikande företagen kan vara att de införts i syftet som Anell 

(1989) påpekar för att göra företaget mer atraktivt och därigenom locka till sig de bäst 

lämpade och motiverade människorna till varje tjänst.  

5.2 Förekomst av olika typer av incitamentsprogram 

Användningen av aktieprogram som incitamentsprogram visade sig vara den vanligast 

förekommande formen av incitamentsprogram under 2015. En kraftig ökning på 156 

procent från 2006 till 2015 gällande användningen av aktieprogram har kunnat utläsas 

under perioden. Den troligaste förklaringen till att aktieprogram används i sådan 

utsträckning ligger i dess inlåsningseffekt i kombination med den låga beskattningen 

som gynnar aktieägarna och personalen. Det ger företagen möjlighet att betala ut mer 

incitament eftersom en större procentandel av det totala beloppet som betalas ut hamnar 
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hos personalen. Det blir även enklare för företaget att uppskatta kostnaden som 

uppkommer vid periodens slut. Uppskattningen av incitamentsprogrammets kostnad är 

svårare att göra för optioner eftersom en individuell bedömning krävs enligt 

Skatteverket. Aktieprogrammens flexibilitet i att prestationskrav kan införas på 

personalen kan tänkas bidra till att företagen väljer aktieprogram framför optioner eller 

konvertibler. Som Koln (1993) nämner har målsättningsprogram en positiv inverkan på 

personalens motivation. 

5.3 Förslag på fortsatt forskning 

För fortsatta studier vore det intressant att studera samtliga börsnoterade företag på 

Nasdaq OMX för att se om det ger ett liknande utfall. Det är möjligt att storleken spelar 

in i incitamentsprogrammets utfall eftersom varje individ har större påverkan på totala 

resultatet i mindre företag. En annan parameter som vore intressant att studera skulle 

vara måluppfyllnaden. Måluppfyllnaden kan mätas igenom att studera tidigare 

årsredovisningar där målen för nästkommande år vanligtvis presenteras. En studie av 

företagets måluppfyllnad skulle visa om incitamenten har andra positiva effekter som 

inte fångats upp i denna studie. Ytterligare en intressant aspekt skulle vara att studera 

hur väl företagen uppnår de syften som ledningen hade till införandet av 

incitamentsprogrammen. Detta kan dock bli svårt eftersom informationen om införandet 

av incitamentsprogram vanligtvis är begränsad.  

Ett annat alternativ till fortsatta studier skulle vara att djupare studera varje enskilt 

företags incitamentsprogram och se hur det är utformat, samt hur det påverkat företaget 

efter dess införande. Detta är förutsatt att företaget inte hade incitament innan 

programmets införande. En sådan studie skulle tydligare visa på hur incitamenten 

påverkar företagen samt dess personal. Det skulle även ge en inblick i de avvägningar 

som görs vid valet av incitamentsprogram och hur företagen tänker kring 

incitamentsprogrammens för- och nackdelar. 
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6. Bilaga 1 

Lista över de 68 börsnoterade företagen som undersökningen baseras på.  

AarhusKarlshamn sweden AB  

ABB Group Ltd 

ALFA LAVAL AB  

ASSA ABLOY AB  

AstraZenica AB 

ATLAS COPCO AKTIEBOLAG  

ATRIUM LJUNGBERG AB 

Autoliv AB 

AXFOOD AKTIEBOLAG  

AXIS AKTIEBOLAG  

BETSSON AB 

BILLERUD KORSNÄS AKTIEBOLAG 

BOLIDEN AB  

Castellum AB  

AKTIEBOLAGET ELECTROLUX  

Elekta AB  

Telefonaktiebolaget LM Ericsson  

FABEGE AB  

Fastighets AB Balder 

Fingerprint Cards AB  

GETINGE AB  

SVENSKA HANDELSBANKEN AB  

Hennes & Mauritz AB  

HEXAGON AKTIEBOLAG 

HOLMEN AKTIEBOLAG  

HUFVUDSTADEN AB  

Husqvarna AB 

ICA Gruppen AB 

AB Industrivärden  

INDUTRADE AKTIEBOLAG  

INTRUM JUSTITIA AB  

INVESTOR AKTIEBOLAG  

JM AB  

INVESTMENT AB KINNEVIK  

Klövern AB  

INVESTMENTAKTIEBOLAGET LATOUR  

L E LUNDBERGFÖRETAGEN AKTIEBOLAG  

Lundin Mining AB 
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LUNDIN PETROLEUM AB  

MEDA AKTIEBOLAG  

Millicom AB 

MODERN TIMES GROUP MTG AB  

NCC AB 

NIBE INDUSTRIER AB  

NOBIA AB  

Nokia Oyj 

NORDEA BANK AB  

PEAB AB  

SANDVIK AB  

Svenska Cellulosa Aktiebolaget  

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB  

SECURITAS AB 

SKANSKA AB  

Svenska Kullagerfabriken AB 

SAAB AKTIEBOLAG 

Stora Enso Oyj  

SWECO AB  

SWEDBANK AB 

SWEDISH MATCH AB  

TELE2 AB  

TELIA COMPANY AB  

Tieto Oyj 

TRELLEBORG AKTIEBOLAG  

Unibet AB 

WALLENSTAM AB 

WIHLBORGS FASTIGHETER AB  

Volvo AB 

RATOS AB  

 

 

 


