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Abstrakt 
Agentteorin menar att det existerar en intressekonflikt mellan de som kontrollerar och styr             

företaget samt de som äger företaget. Aktiebaserade incitament är ett styrmedel som ur ett              

agentteoretiskt perspektiv ska sammanföra agentens och principalens intressen vilket förväntas          

leda till ökad prestation. Tidigare forskning har främst fokuserat på amerikanska företag och             

uppvisar inte en enig bild kring de empiriska sambanden mellan aktiebaserade incitament och             

prestation. Aktiebaserade incitament används frekvent av svenska börsnoterade företag, trots att           

tidigare forskning inte studerat sambandet mellan aktiebaserade incitament och prestation i en            

svensk kontext. Studien använder en kvantitativ metod för att analysera tre verksamhetsår            

inhämtade från 60 börsnoterade svenska industriföretag. En regressionsmodell tillämpades för att           

analysera sambandet mellan användandet av aktiebaserade incitamentsprogram och prestation         

mätt i termer av avkastning på totalt kapital och totalavkastning till aktieägarna. Studiens resultat              

och slutsats var att användandet av aktiebaserade incitamentsprogram inte leder till ökad            

prestation bland svenska företag. Studiens huvudsakliga kunskapsbidrag är empiriska bevis kring           

avsaknaden av samband mellan aktiebaserade incitament och prestation i en svensk kontext.            

Aktieägare i svenska företag bör därför ifrågasätta om de aktiebaserade incitamentsprogram som            

idag blivit en naturlig del av ersättningen till många företagsledare är nödvändiga i praktiken. 

 

Nyckelord: Incitament, Aktiebaserade incitament, Prestation, Agentteori, Stewardshipteori.  
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Abstract 
According to agency theory a conflict of interest exists between those who control the company               

and those who own the company. From an agency theoretical perspective, share-based incentives             

are remuneration instruments that should align the agent's interests with the principal's interests,             

which is expected to lead to increased performance. Previous research has primarily focused on              

American companies and does not present a consensus about the empirical relationship between             

share-based incentives and performance. Share-based incentives are frequently used by publicly           

listed Swedish companies, even though previous research has not studied the relationship            

between share-based incentives and performance in a Swedish context. The study applies a             

quantitative method to analyze three fiscal years gathered from 60 publicly listed industrial             

companies. A regression model was used to analyze the relationship between the use of              

share-based incentive programs and performance measured in terms of return on assets and total              

shareholder return. The result and conclusion of the study found that the use of share-based               

incentive programs does not lead to increased performance among Swedish companies. The            

main knowledge contribution of the study is empirical evidence about the non existent             

relationship between share-based incentives and performance in a Swedish context. Shareholders           

of Swedish companies should therefore question whether share-based incentive programs, a           

natural part of the remuneration offered to many business executives, are necessary in practice. 

 
Keywords: Incentives, Share-based incentives, Performance, Agency theory, Stewardship theory. 
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1. Inledning  
 

I första kapitlet beskrivs de incitamentsprogram som är föremål för uppsatsen. En problemdiskussion förs 

kring den motsägande tidigare forskning som utförts på sambandet mellan olika typer av incitament och 

prestation. Utifrån det formuleras uppsatsens syfte, forskningsfråga och tänkt forskningsbidrag.  

 

Ersättningsnivån till företagsledningar är i högsta grad ett intressant ämne för företags            

intressenter och är därför ett frekvent förekommande ämne i media. Rubriker såsom “Netflix             

ledning fick bonusar utan att behöva prestera – stäms” (Breakit 2018), ”Bonus Lyft för Nordeas               

toppchefer – trots svagt 2017” (Dagens industri 2018) och “Aktieägare uppmanas stoppa fet             

vd-bonus” (Expressen 2018) har synts i svenska medier under 2018. Ofta lyfts istället             

aktiebaserad incitament fram som bättre lämpat alternativ till kortsiktiga monetära bonusar. Per            

Strömberg, professor vid Handelshögskolan i Stockholm menar i en intervju med SVT att “...              

långsiktiga aktieprogram där cheferna köper eller får aktier som de måste behålla länge, kan vara               

positivt. Men att de kortsiktiga bonusarna, de som cheferna får år för år, kan öka risken för                 

skadligt risktagande.” (SVT 2016). 

 

Incitamentsprogram är idag ett vanligt förekommande instrument för att kompensera företagets           

anställda och i synnerhet företagsledningen och ytterst företagets VD. Incitamenten kan både            

bestå av kontanta bonusar och mer långsiktiga aktiebaserade incitament. De aktiebaserade           

incitamenten har sin teoretiska grund i agentteorin som beskriver den inneboende           

intressekonflikt som finns mellan två nyttomaximerande aktörer. Den ena aktören, principalen,           

motsvarar företagets aktieägare och den andra aktören, agenten, representeras av de individer            

som kontrollerar företaget, vilket ytterst är företagets VD (Eisenhardt 1989). Aktiebaserade           

incitamentsprogram är ur aktieägarnas perspektiv en nödvändig kostnad för att skapa           

överensstämmande intressen mellan principalen och agenten. Bonner och Sprinkle (2002) menar           

att incitamenten påverkar agentens ansträngningsnivå, vilket både på kort och lång sikt påverkar             

företagets prestation. Hur prestation ska tolkas i sammanhanget är en utmaning då det är ett               

mångfacetterat begrepp, men en tolkning av organisatorisk prestation är att det innefattar både             
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finansiell prestation och avkastning till aktieägarna (Richard, Devinney, Yip & Johnson 2009).            

Tidigare forskning som undersökt olika aspekter av aktiebaserade incitamentsprogram         

(exempelvis Mehran 1995; Duffhues & Kabir 2008) använder olika typer av redovisningsmått,            

finansiella marknadsmått och kombinerade redovisning- och finansiella marknadsmått för att          

uppskatta företagets prestation. 

 

Det finns ett stort utbud av tidigare litteratur som undersökt det teoretiska sambandet mellan              

aktiebaserade incitamentsprogram och prestation empiriskt med varierande slutsatser. Mehran         

(1995) undersökte sambandet mellan prestation och kompensationsstruktur och fann ett          

signifikant samband mellan aktiebaserad ersättning till företagsledningen och ökad ekonomiskt          

prestation. Detta stödjs även av Jensen och Murphy (1990) vilka menar att aktiebaserade             

incitamentsprogram sammanför vinstmaximeringen hos de som kontrollerar och äger företaget.          

De menar vidare att aktiebaserade incitamentsprogram bidrar till långsiktig prestation till           

skillnad från kontanta bonusar vilka baseras på redan utförda prestationer och därför till sin natur               

är kortsiktiga. Det finns även empiriska studier som inte har funnit något samband mellan              

aktiebaserade incitamentsprogram och ökad ekonomisk prestation, bland annat en studie av           

börsnoterade företag i Nederländerna (Duffhues & Kabir 2008). Tidigare forskning har inte            

undersökt sambanden mellan aktiebaserade incitamentsprogram och prestation i en svensk          

kontext. Røndoy och Nielsen (2002) tangerade frågeställningen genom att undersöka om           

totalkompensation till skandinaviska företagsledningar samvarierar med företagets prestation,        

vilket de inte fann något empiriskt stöd för. 

1.1 Problematisering 
Tidigare forskning som funnit signifikanta samband mellan användandet av aktiebaserade          

incitamentsprogram och ökad prestation har i huvudsak studerat brittiska och amerikanska           

företag (Duffhues & Kabir 2008). Ett exempel på tidigare forskning som inte funnit något              

samband mellan aktiebaserade incitamentsprogram och prestation har genomförts av Duffhues          

och Kabir, vilka undersökte nederländska företag. I vår genomgång av forskningsfältet har vi             
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inte funnit någon publicerad litteratur som empiriskt undersökt sambandet mellan användandet           

av aktiebaserade incitamentsprogram och ökad ekonomisk prestation i en svensk kontext. 

 

Aktiebaserade incitamentsprogram är ett koncept som är väl förankrat i teorin, främst med stöd              

av agentteorin. En möjlig förklaring till de motstridiga empiriska resultaten gällande hur            

aktiebaserade incitamentsprogram påverkar prestation i amerikanska och nederländska företag         

kan förklaras av inneboende skillnader mellan olika länder. Bruce, Buck och Main (2005)             

understryker vikten av att ta hänsyn till skillnader mellan amerikanska och europeiska företag, då              

europeiska företags olika intressenter har ett större inflytande på företagsledningens          

beslutsfattande. Detta stöds även av Richard et al. (2009) vilka menar att den angloamerikanska              

modellen ger företräde till aktieägarnas intressen, medan europeiska företag tar hänsyn till en             

bredare grupper av intressenter. Svensk företagskultur karaktäriseras av starka intressenter som           

fackförbund samt betydande rättigheter för de anställda. Samtidigt har en ökad           

internationalisering av den svenska ekonomin, bland annat genom ökad andel utländskt ägande            

av det börsnoterade aktiekapitalet, stärkt relevansen för att undersöka incitamentsprogram med           

hjälp av agentteori (Randøy & Nielsen 2002; Bruce, Buck & Main, 2005). Användandet av              

aktiebaserade incitamentsprogram är redan utbrett i Sverige med en till synes ökande trend. År              

2015 släppte revisionsföretaget KPMG (2015) en rapport där 267 svenska företag noterade på             

Nasdaq OMX Nordic Exchange undersöktes. Av dessa företag hade 37 procent föreslagit ett nytt              

aktiebaserat incitamentsprogram, vilket var en ökning med 8 procentenheter från 2014.  

 

De motstridiga empiriska resultaten mellan tidigare forskning genomförd i USA och Europa,            

inneboende skillnader mellan amerikanska och europeiska företag kring hur intressenter          

hanteras, avsaknaden av empiriska studier i en svensk kontext samt den till synes ökande              

trenden i användning av aktiebaserade incitamentsprogram i Sverige motiverar ytterligare studier           

i en svensk kontext. 
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1.2 Syfte, forskningsfråga och bidrag 
Syftet med denna studie är att adressera problemet att svenska företag idag använder sig av               

aktiebaserade incitamentsprogram utan att tillräcklig empirisk forskning, i en svensk kontext, har            

undersökt om detta i praktiken leder till ökad prestation. Merparten av den tidigare forskningen              

kring sambandet har endast utförts på amerikanska företag. Det finns även flera tidigare studier              

som inte lyckas hitta ett statistiskt signifikant samband mellan användandet av aktiebaserade            

incitamentsprogram och högre prestation.  

 

Den forskningsfråga som denna studie kommer att besvara är: 

 

- Leder aktiebaserade incitamentsprogram till högre ekonomisk prestation i svenska 

företag? 

 

Det studien kommer att bidra med är att bredda forskningsfältet med empiriska studier utförda på               

företag utanför USA. Studiens resultat kommer även att ge aktieägare och andra intressenter             

ökad insikt och underlag kring de aktiebaserade incitamentsprogram som idag används av            

svenska börsnoterade företag.  

1.3 Empirisk studie 
Studiens forskningsfråga undersöktes empiriskt utifrån en hypotes som formulerats med hjälp av            

ett agentteoretiskt perspektiv. Empirisk data samlades in för ett urval av totalt sextio svenska              

industriföretag börsnoterade på listorna small, mid och large cap. En multipel linjär            

regressionsmodell användes för att analysera datamaterialet och statistiska hypotestester         

genomfördes för att fastställa signifikansen av regressionsanalysens resultat.  
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2. Teori 

 

I kapitlet presenteras agentteorin (engelskans Agency theory) som teoretisk grund för användandet av             

aktiebaserade incitamentsprogram, därefter lyfts stewardshipteorin fram som alternativ till det          

traditionella agentteoretiska perspektivet. De olika typerna av aktiebaserade incitamentsprogram         

beskrivs, därefter definieras vad som menas med prestation och hur prestation kan mätas. Vidare              

redovisas vad tidigare forskning funnit om sambandet mellan incitamentsprogram och prestation samt            

skillnader mellan olika nationella kontexter. Slutligen presenteras uppsatsens teoretiska ramverk och en            

hypotes formuleras. 

2.1 Incitament 

2.1.1 Agentteori 
Intressekonflikter som uppstår mellan ett företags ägare och de som kontrollerar företaget kan             

förklaras av den så kallade agentteorin. Eisenhardt (1989) menar att agentproblem uppstår vid             

samarbete mellan olika aktörer med olika mål och ansvarsfördelning. I synnerhet de relationer             

där ena parten, principalen, delegerar arbete som ska utföras av någon annan, agenten. Vid              

analys av företagsstyrning (engelskans Corporate Governance) skulle därför företagets         

aktieägare motsvara principalen och den företagsledning som rekryterats av företagets styrelse,           

och därmed indirekt av aktieägarna, representera agenten. 

 

Vidare menar Eisenhardt (1989) att ett av de problem agentteorin fokuserar på att lösa uppstår               

till följd av icke överensstämmande målsättningar och ambitioner mellan agenten och           

principalen samt att det är förknippat med höga kostnader för principalen att utvärdera exakt vad               

agenten gör och bedöma lämpligheten av agerandet. För att styra förhållandena mellan            

principalen och agenten upprättas ett styrande kontrakt. Jensen och Meckling (1976) utvecklar            

detta ytterligare genom att konstatera att om både principalen och agenten är nyttomaximerare är              

det sannolikt så att agenten inte alltid agerar med principalens bästa i åtanke. För att få agentens                 

intressen att överensstämma med principalens intressen är det möjligt att antingen kontrollera            
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agentens beteenden eller att ge agenten incitament att agera i principalens intresse (Eisenhardt             

1989; Jensen & Meckling 1976).  

 
Två vedertagna begrepp som beskriver olika aspekter av problematiken som kan uppstå när             

principalen inte har full insyn i agentens agerande är Moral hazard och Adverse selection              

(Eisenhardt 1989). Moral hazard innebär att agenten inte agerat med den nivå av ansträngning              

som principalen och agenten kommit överens om. Adverse selection kan uppstå när principalen             

inte på ett adekvat sätt kan kontrollera agentens påstådda kvalifikationer. Problematiken kan            

lösas genom att antingen öka informationsflödet till principalen genom investeringar i ökad insyn             

såsom externredovisning och bolagsstyrelser, alternativt att transferera delar av risken till           

agenten genom att koppla agentens ersättning till utfallet av dess agerande. Eisenhardt (1989)             

menar vidare att eftersom fler faktorer än bolagsledningens agerande påverkar osäkerheten kring            

företagets prestation, exempelvis konjunkturcykler, är det lämpligt att använda styrmedel med           

syfte att transferera risk till agenten när dessa osäkerheter är små. Omvänt är styrmedel för att                

öka informationsflödet till principalen mer lämpade när denna osäkerhet är hög. 

 

Ökad insikt i hur incitament påverkar ansträngning och prestation ges av Bonner och Sprinkle              

(2002), som menar att ansträngningsnivåer påverkas av incitament vilket slutligen leder till ökad             

prestation. Ökade ansträngningsnivåer kan leda till omedelbar prestationsökning genom         

förändringar av ansträngningens: 

 

- Riktning, vilket handlar om vilka aktiviteter som utförs. Incitament är effektiva ur denna 

aspekt när incitamentens förväntade avkastning är högre än aktivitetskostnaden. 

- Varaktighet, vilket handlar om hur lång tid individen viger åt de specifika aktiviteterna. 

- Intensitet, vilket handlar om hur mycket uppmärksamhet som vigs åt de aktiviteter som 

avsatts tid för att genomföra.  

 

Ökad prestation till följd av ökad ansträngning kan också handla om att individen investerar i att                

lära sig nya färdigheter och förmågor som på längre sikt kan leda till ökad prestation, men även                 

försämrad prestation ur ett kortare tidsperspektiv (Bonner & Sprinkle 2002). 
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2.1.2 Stewardshipteori 
Lubatkin, Lane, Collin, och Very (2005) argumenterar för att agentteorins modell för            

företagsstyrning är starkt färgad av de institutionella förhållanden som existerat i USA, det land              

där agentteorin utvecklats. Stewardshipteorin antar ett synsätt på företagsstyrning som står i            

motsats till agentteorin, där de som kontrollerar företaget ses som en självisk och opportunistisk              

nyttomaximerare som kan tyglas med ekonomiska incitament. Stewardshipteorin antar i motsats           

till agentteorin att företagets VD i själva verket strävar efter att vara en god förvaltare av                

företagets tillgångar och intressen och därför gör sitt bästa för att tillgodose dessa (Donaldson &               

Davis 1991). Ur detta perspektiv har inte ekonomiska incitament någon påverkan på företagets             

prestation. Prestation är snarare förknippat med de strukturella förutsättningar som råder inom            

organisationen och till vilken grad företagets ledning kan utöva sin makt. Stewardshipteorin            

menar att företagets styrelse i första hand bör agera som kompetenta rådgivare till företagets              

ledning och inte primärt syfta till att följa upp och monitorera ageranden (Lubatkin et al. 2005). 

2.1.3 Olika incitamentsformer 

Ekonomiska incitament kan delas upp i två breda kategorier, kontanta incitament och            

aktiebaserade incitament. Kontanta incitament, vilka generellt utformas som monetär bonus eller           

rörlig del av lönen, har för avsikt att knyta agentens inkomst till agentens prestation. Kontanta               

incitamentsprogram kan utformas på många olika sätt och har gemensam nämnare att            

prestationen mäts mot specifika och på förhand uttryckta mål och är i sin natur kortsiktiga               

(Milkovich, Newman & Gerhart 2013). Kontanta incitament är i sin natur kortsiktiga. Kritiken             

mot kontanta incitament är att de kan motivera ledningen att ta beslut som leder till uppfyllnad                

av kortsiktiga opportunistiska mål på bekostnad av företagets framtida prestation och i            

förlängning aktieägarnas avkastning (Narayanan 1985). 

 

Syftet med att använda aktiebaserade incitamentsprogram istället för kortsiktiga kontanta          

bonusar är att på ett starkare vis sammanlänka ledningens och aktieägarnas vinstmaximering            

(Jensen & Murphy 1990). Detta sker genom att ändra tidshorisonten för ersättningen. De             

aktiebaserade incitamentsprogrammen har som syfte att motivera ledningen att tänka långsiktigt.           
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Ett vanligt förekommande aktiebaserat incitament är optionsprogram vilka rent praktiskt          

fungerar genom att aktiebolaget ställer ut optioner. Dessa optioner ger sedan innehavaren            

möjlighet att köpa aktier i företaget i framtiden till ett förutbestämt pris, kallat strike price               

(Griner 1999). Om företaget förbättrar prestationen efter att optionerna ställts ut blir företaget             

mer attraktivt ur en investerares perspektiv, vilket teoretiskt leder till att aktiekursen stiger och              

optionerna blir mer värdefulla. Tanken är att detta ska leda till att agenten handlar i principalens                

intresse. 

 

De aktiebaserade incitamentsprogrammen som används av Svenska företag består enligt KPMG           

(2015) utav: 

 

- Köpoptioner, vilka enligt Griner (1999) ger innehavaren möjlighet att köpa redan 

emitterade aktier i företaget i framtiden till ett förutbestämt pris. 

- Teckningsoptioner, vilka ger innehavaren rätten att köpa aktier till förutbestämda villkor 

vid en förbestämd framtida nyemission. 

- Personaloptioner, vilka har samma egenskaper som antingen köpoptioner eller 

teckningsoptioner med skillnaden att de inte är överlåtbara utan istället knutna till 

innehavaren. 

- Konvertibler, vilka är ett lån från innehavaren till företaget som vid ett framtida tillfälle 

till förutbestämda villkor kan konverteras till aktier. 

- Aktieprogram, generella program där de anställda tilldelas eller erbjuds att köpa aktier i 

företaget. 

2.2 Organisatorisk prestation 
Organisatorisk prestation (engelskans organizational performance) är en av de vanligaste          

beroende variablerna i företagsekonomisk forskning och dess definition varierar (Richard et al.            

2009). Richard et al. menar att organisatorisk prestation innefattas av det mer omfattande             

begreppet organisatorisk effektivitet vilket utöver prestation även innehåller interna aspekter av           

prestation som kan förknippas med effektiva verksamheter. Richard et al. definierar           
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organisatorisk prestation till “Organisatorisk prestation omfattar tre specifika områden av          

företagets utfall: (A) Finansiell prestation (vinst, avkastning på tillgångar, avkastning på           

investeringar, etc.), (B) produkt- och marknadsprestation (försäljning, marknadsandelar, etc.) och          

(C) avkastning till aktieägarna (aktieägarnas totalavkastning, ekonomiskt mervärde, etc.).”         

(Richard et al. 2009, s. 722). Det är osannolikt att prestation generellt kan karaktäriseras av ett                

ensamt nyckeltal, utan hänsyn måste tas till tre olika dimensioner inom det specifika område som               

undersöks. Dessa dimensioner är (Richard et al. 2009): 

 

- Hur relevant ett specifikt prestationsmått är varierar för olika intressenter. 

- Företag är olika och mäter sin prestation på olika sätt. 

- Vilken tidsram är relevant att mäta, olika nyckeltal speglar olika tidsperioder. 

 

Prestationsmått kan vara både subjektiva och objektiva. Subjektiva prestationsmått samlas in           

genom att en respondent exempelvis svarar på ett frågeformulär och därmed ger sin subjektiva              

åsikt av prestation. Dessa används framförallt när objektiv information inte finns tillgänglig            

(Wall et al. 2004). Objektiva prestationsmått består antingen av redovisningsmått, finansiella           

marknadsmått samt mått som kombinerar både redovisningsmått och finansiella marknadsmått. 

2.2.1 Redovisningsmått 
Redovisningsmått baseras på offentligt tillgänglig information som presenteras i företags          

finansiella redovisning (Richard et al. 2009). Redovisningsmått riskerar att vara förvridna, då            

företags finansiella redovisning kan vara förvriden genom skillnader mellan olika företags           

redovisningspolicy, misstag och genom medvetna bedrägerier. Eftersom redovisningsmått        

baseras på finansiella rapporter som visar vad som redan inträffat, visar dessa endast historisk              

prestation (Keats 1988). 

 

Ett redovisningsmått som ofta används för att uppskatta prestation i kompensationskontrakt           

mellan företag och företagsledningar är avkastning på totalt kapital (engelskans return on assets,             

förkortat ROA) (Ely 1991). ROA beräknas genom kvoten av rörelseresultatet (EBIT) och de             

tillgångar som finns i företagets ingående balansräkning (Richard et al. 2009). Måttet kan enligt              
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Selling och Stickney (1989) tolkas som hur effektivt företaget är på att använda sina tillgångar               

för att generera intäkter. Eftersom ROA utgår från vinsten innan eventuella kassaflöden till             

långivare tas ingen hänsyn till företagets finansiering. Selling och Stickney (1989) menar att ett              

företags ROA påverkas av både företagets kombination av fasta och rörliga kostnader samt             

företagets position i produktlivscykeln. När försäljningen ökar, så ökar även rörelseresultatet           

snabbt och ROA stiger snabbt för företag med en hög andel fasta kostnader i relation till rörliga                 

kostnader. Företag med en låg andel fasta kostnader i relation till rörliga kostnader har bättre               

förutsättningar att justera sin kostnadsnivå när försäljningen fluktuerar och således påverkas inte            

ROA i samma utsträckning. ROA förändras även beroende på vart i produktlivscykeln företaget             

befinner sig och är som högst i mognadsstadiet (Stickney 1989).  

2.2.2 Finansiella marknadsmått 
Finansiella marknadsmått är de vanligaste måtten för organisatorisk prestation inom ekonomisk           

forskning (Richard et al. 2009). Till skillnad från redovisningsmått är finansiella marknadsmått            

framåtblickande då de teoretiskt representerar nuvärdet av samtliga framtida kassaflöden.          

Richard et al. menar att kopplingen mellan finansiella marknadsmått och företags faktiska            

prestation beror på hur stor del av företagets prestation som i slutändan tillfaller aktieägarna (i               

form av kassaflöden) samt hur effektiv marknaden faktiskt är. Det dominerande finansiella            

marknadsmåttet är totalavkastning till aktieägarna (förkortas TSR). TSR speglar den totala           

avkastning aktieägarna fått under en specifik tidsperiod, vanligtvis årsavkastning, och beräknas           

som kvoten av aktiens prisförändring (inklusive utdelningar) och aktiens öppningspris.  

 

Förutsatt att alla investerare har perfekt information menar Richard et al. (2009) att             

totalavkastning till aktieägarna är ett mått som både tar hänsyn till företagets prestation idag och               

för all framtid. Detta antagande håller däremot inte i praktiken då aktiemarknader inte är helt               

effektiva och att marknadens värdering kontinuerligt uppdateras när ny information blir           

tillgänglig. 
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2.2.3 Kombinationer av redovisning- och finansiella marknadsmått 
Den största fördelen med nyckeltal som kombinerar olika redovisningsmått och finansiella           

marknadsmått är att de på ett bättre sätt reflekterar företagets risk och operationella prestation              

(Richard et al. 2009). Richard et al. menar att ett företags risknivå inte reflekteras av               

redovisningsmått samtidigt som operationell prestation tenderar att gå förlorad i finansiella           

marknadsmått. Tobins Q är ett av de populäraste måtten där redovisningsmått och finansiella             

marknadsmått kombineras och beräknas som kvoten av marknadsvärdet av företagets tillgångar           

och återförskaffningsvärdet av företagets tillgångar (Richard et al. 2009; Chung & Pruitt 1994).             

Det bokförda värdet av företagets tillgångar används ofta för att uppskatta           

återförskaffningsvärdet av företagets tillgångar vid beräkning av Tobins Q (Richard et al. 2009). 

2.3 Tidigare forskning om incitament och ekonomisk prestation 
Sambandet mellan incitament och ekonomisk prestation har undersökts i ett stort antal            

publicerade vetenskapliga artiklar. Gemensamt för merparten av tidigare studier är att de har sin              

utgångspunkt i agentteorin, där användandet av incitament förväntas leda till förbättrad           

ekonomisk prestation genom samstämmiga intressen mellan företagets ägare och de som           

kontrollerar företaget (Murphy 1999). Forskningsfältet har undersökt hur olika aspekter av           

kompensation samvarierar med företags ekonomiska prestation. Ekonomisk prestation mäts         

generellt med hjälp av olika typer av redovisningsmått, finansiella marknadsmått och           

kombinationer av redovisnings- och finansiella marknadsmått (Mehran 1995; Duffhues & Kabir           

2008; Ozkan 2011). Det råder inget generellt konsensus kring de empiriska resultaten som             

tidigare forskning producerat (Griner 1999). Vissa studier har funnit signifikanta positiva           

samband mellan incitament och prestation (Mehran 1995), samtidigt som andra misslyckas med            

att hitta signifikanta samband (Duffhues & Kabir 2008). Vissa artiklar har även funnit negativa              

samband, vilket är direkt motsägande från vad som kan förväntas ur agentteorins perspektiv             

(Duffhues & Kabir 2008). Tidigare forskning är även präglad av att framförallt vara fokuserad på               

att studera sambandet i en amerikansk och brittisk kontext (Duffhues & Kabir 2008). 
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Redan på 1950-talet började forskningsfältet att intressera sig för relationen mellan           

VD-kompensation och prestation. Roberts (1956) studerade företags prestation mätt med hjälp av            

omsättningstillväxt och vinst för att sedan ställa dessa mått i relation till nivån av kontant               

kompensation till företagets VD. Kontant kompensation definierades i Roberts studie som fast            

lön och eventuella kontanta bonusutbetalningar. Inget signifikant samband mellan nivån av           

kontant VD-kompensation och högre vinst eller omsättningstillväxt gick att observera. Även           

positiva samband har tidigare observerats i litteraturen mellan nivån av kontant kompensation till             

företagets VD och företagets prestation. Exempel på tidigare forskning som presenterat bevis            

vilka stödjer agentteorin är Attaway (2000) som fann ett positivt signifikant samband mellan             

kontant kompensation och avkastning på eget kapital (ROE) bland företag i den amerikanska             

elektroniksektorn. Detta stöds även av Ozkan (2011) som fann motsvarande samband mellan            

kontant VD-ersättning, ROA och TSR  när börsnoterade brittiska företag studerades.  

  

Duffhues och Kabir (2008) presenterar empiriska resultat kring sambandet mellan kontant           

VD-kompensation och finansiell prestation från börsnoterade företag i Nederländerna. Deras          

resultat från en nederländsk kontext motsäger direkt det av agentteorin förväntade resultatet, då             

de fann signifikanta negativa samband mellan ROA, ROS, TSR, Tobins q och kontant             

VD-kompensation. 

 

Aktiebaserad kompensation kan innefatta både aktier och aktieoptioner (Westphal & Zajac           

1993). Jensen och Murphy (1990) mätte den så kallade känsligheten mellan ersättning och             

prestation (engelskans pay-performance sensitivity), vilket de definierar som “the dollar change           

in the CEO’s wealth associated with a dollar change in the wealth of shareholders” (Jensen &                

Murphy 1990, s. 227). De menar att högre känslighet mellan ersättning och prestation innebär en               

starkare samsyn mellan företagsledningen och aktieägarnas intressen. Jensen och Murphy fann           

ett signifikant samband mellan förändrad förmögenhet hos företagets VD och förändrad           

förmögenhet hos företagets aktieägare, varav den största delen kan härledas till företagets VD             

egna aktieinnehav och inte lön och monetära bonusar. Trots en positiv och signifikant känslighet              

mellan ersättning och prestation ansågs sambandet förvånansvärt svagt mot vad som kan            

förväntas ur ett agentteoretiskt perspektiv. Även Mehran (1995) fann ett signifikant positivt            
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samband mellan prestation (uppskattat med hjälp av redovisningsmått och kombinerade          

redovisning- och finansiella marknadsmått) och vilken kompensationsstruktur som används för          

att belöna företags VD. Företag vars ersättning till sin VD i högre utsträckning varierar med               

företagets prestation genererade högre avkastning till företagets aktieägare, vilket kan tolkas som            

att aktiebaserad ersättning leder till ökad ekonomisk prestation. Vidare konstaterade även           

Mehran (1995) att företagets prestation samvarierar med andelen av de utestående aktier och             

aktieoptioner som innehas av företagets VD, vilket även Ozkan (2011) finner stöd för. 

 

Griner (1999) undersökte specifikt sambandet mellan att kompensera företagets VD med           

aktieoptioner och företagets ekonomiska prestation. Inga signifikanta samband som stödjer högre           

sannolikhet för förbättrad aktieavkastning till följd av aktieoptioner observerades. Företag som           

använde aktieoptioner upplevde inte mer fördelaktig avkastning till sina aktieägare relativt           

företag som inte använde aktieoptioner. Duffhues och Kabir (2008) presenterar empiriska bevis            

för sambandet mellan kompensation och prestation i en europeisk kontext, närmare bestämt i             

Nederländerna. De fann inte några signifikant samband mellan total VD-kompensation, där både            

kontant och aktiebaserad kompensation inkluderades, och prestation.  

 

Generellt är utbudet av tidigare forskning kring sambandet mellan incitament och prestation i en              

skandinavisk kontext begränsar. Randøy och Nielsen (2002) undersökte bland annat sambandet           

mellan ROE, aktieavkastning, förändring av market-to-book ratio och total kompensation till           

företagets VD (kontant kompensation och aktiebaserad kompensation) i Sverige och Norge. De            

fann inget generellt stöd för att nivån av kompensation till ett företags VD beror på företagets                

prestation vilket inte går i linje med vad som kan förväntas ur ett agentteoretiskt perspektiv. 

 

En möjlig förklaring till varför tidigare forskning misslyckats finna samband mellan           

aktiebaserade incitamentsprogram och prestation presenteras av Westphal och Zajac (1993) som           

utförde en omfattande studie av 570 amerikanska industri- och serviceföretag. De menar att             

incitamentsprogrammen i många företag endast får en symbolisk funktion. Aktieägarna anser sig            

ha kontrakterat bort agent-principal-problematiken redan vid införandet av ett aktiebaserat          

incitamentsprogram, men det är många företag som inte utvärderar och ser till hur programmen              
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faktiskt används. Av de 570 amerikanska företagen i studien hade 73 procent infört             

incitamentsprogram, men av dessa hade inte 45 procent av incitamentsprogramen aktivt följts            

upp och använts efter att de införts. Wesphal och Zajac fann även att det är vanligare att                 

incitamentsprogram inte följs upp och utvärderas när de införs i små företag och sent i ett                

företags livscykel.  

 

Stewardshipteorin ger ytterligare en möjlig förklaring till de motstridiga resultaten kring           

sambandet mellan aktiebaserade incitament och prestation. Donaldson och Davis (1991) utförde           

en studie på 321 amerikanska företag som antingen erbjöd aktiebaserade incitament till            

företagets VD eller inte. Resultaten visade att ROE inte var högre bland företag som använt               

aktiebaserade incitament. Däremot var ROE högre i företag där företagets VD även hade rollen              

som styrelseordförande. Donaldson och Davis menar att det är organisatorisk struktur, och hur             

företagets VD tillåts utöva sin makt som påverkar företagets prestation och att det inte därmed               

inte föreligger något agent-principal problem.  

2.3.1 Är tidigare forskning applicerbar i en svensk kontext 
Bruce et al. (2005) varnar för att anta kontextuell homogenitet när jämförelser görs mellan USA               

och andra ledande ekonomier i Europa när det kommer till företagsledningars ersättningar. Att             

använda sig av agentteorin är bäst lämpat vid analys av stora företag i USA och Storbritannien.                

Vid analys av andra europeiska länder som exempelvis Tyskland lämpar sig intressentteori            

bättre. I Tyskland har andra intressenter än företagets aktieägare såsom arbetarrepresentanter           

bolagsstyrelser, fackföreningar och banker ett betydande inflytande. Ur ett intressentteoretiskt          

perspektivet behöver företagsledningen ta hänsyn till alla företagets intressenter vid          

beslutsfattande (Jensen 2002). Även Richard et al. (2009) har ett liknande synsätt som menar att               

den angloamerikanska modellen som finns representerad i USA och Storbritannien ger företräde            

till aktieägarnas intressen, medan många andra europeiska företag tar hänsyn till bredare grupper             

av intressenter. Sverige skiljer sig således från de angloamerikanska företagen då           

ersättningsnivåerna till företagens ledare historiskt sätt varit betydligt lägre vilket kan förklaras            

av en jämställd kultur, lagstiftning och progressiv beskattning (Randøy & Nielsen 2002).            

Fackförbund är även starka i Sverige och är frekvent förekommande som medlemmar i             
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bolagsstyrelsen samtidigt som företagets VD inte tillåts vara bolagsstyrelsens ordförande vilket           

stärker den kontrollerande funktionen hos styrelsen. Även andra intressenter har starka           

rättigheter i den svenska ekonomin, i synnerhet de anställda. Lubatkin et al. (2005) menar att det                

inflytande som bredare grupper av intressenter har i Sverige gör att Stewardshipteorin är mer              

applicerbar än agentteorin för att förklara företagsstyrning i en svensk kontext. 

 

Bruce et al. (2005) menar trots kritiken mot att använda agentteorin som utgångspunkt vid analys               

av europeiska företag att agentteorin under senare tid fått ökad relevans. Detta stödjs även av               

Oxelheim och Randøy (2005) vilka menar att skandinaviska marknader internationaliserats. De           

fann signifikanta samband som talar för att ersättningen ökat till svenska och norska             

företagsledare som utsatts för internationalisering genom angloamerikanska kapitalmarknader        

och företagskontroll. Randøy och Nielsen (2002) menar att Sverige är en av de mest              

internationella ekonomierna i världen och år 1998 var andelen utländskt ägande ungefär en             

tredjedel i termer av marknadsvärde. År 2014 var motsvarande andel ungefär 40 procent av              

vilka hälften utgör investerare från USA och Storbritannien (SCB 2018). Detta talar för en              

kontinuerligt ökande internationalisering av den svenska ekonomin. 

2.4 Konklusion 
Olika typer av incitament används enligt Bonner och Sprinkle (2002) för att påverka individers              

ansträngningsnivå i syfte att få dem att öka sin prestation. Dessa kan delas in i kontanta                

incitament och långsiktiga aktiebaserade incitament. De aktiebaserade incitamentsprogrammen        

har sin grund i agentteorin och syftar till att sammanlänka intressena hos de som äger företaget                

och de som kontrollerar företaget (Eisenhardt 1989). Tidigare forskning har bland annat            

undersökt om det går att finna samband mellan aktiebaserade incitamentsprogram och           

ekonomisk prestation. Mehran (1995) och Jensen och Murphy (1990) fann ett signifikant            

samband mellan aktiebaserade incitament och högre ekonomisk prestation i amerikanska företag           

medan det finns senare forskning som inte lyckas finna samband vare sig i USA (Griner 1999)                

eller i Nederländerna (Duffhues och Kabir 2008). Donaldson och Davis (1991) presenterar även             

stewardshipteorin som direkt ifrågasätter agentteorin. I sin studie finner de inget belägg för att ett               
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agent-principal problem existerar utan menar att det snarare är organisatoriska begränsningar i            

maktutövning som påverkar relationen mellan företagets VD och företagets prestation. Vi anser            

att ett gap existerar inom forskningsfältet då tidigare forskning i huvudsak genomförts på             

amerikanska företag trots att användandet av aktiebaserade incitamentsprogram är mycket utbrett           

även i europeiska länder, inte minst i Sverige. Att tidigare forskning kommit till olika slutsatser i                

frågan stärker intrycket av det upplevda forskningsgapet. Vår studie kommer därför att            

undersöka sambandet i en svensk kontext och därmed bidra till ett bredare underlag av empiriska               

studier utförda på företag utanför USA. 

2.5 Teoretiskt ramverk 
Agentteorin menar att en intressekonflikt föreligger mellan de som äger företaget och de som              

kontrollerar företaget. En möjlighet för att sammanföra agenten och principalens intressen är att             

använda incitamentsprogram, då dessa i teorin leder till ökad ansträngning och slutligen ökad             

prestation. Ur aktieägarnas perspektiv är aktiebaserade incitamentsprogram att föredra då de           

sammanför företagsledningens och aktieägarnas vinstmaximering. Följande analysmodell       

kommer att användas för att analysera studiens empiriska data: 

 

Figur 1 - Analysmodell 

 
Tidigare empirisk forskning har inte presenterat entydiga bevis för att användandet av            

aktiebaserade incitamentsprogram leder till ökad ekonomisk prestation. Vi väljer däremot att i            

linje med tidigare forskning formulera en hypotes utifrån det agentteoretiska perspektivet: 

 

Hypotes: Användandet av aktiebaserade incitamentsprogram leder till ökad ekonomisk 

prestation bland svenska företag  
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3. Metod 
 

Metodkapitlet redogör för uppsatsens vetenskapsteoretiska perspektiv, metodval, forskningsdesign, urval,         

datainsamling samt hur hypoteserna statistiskt testas. Vidare diskuteras studiens metodval i relation till             

validitet och reliabilitet. Avslutningsvis återges författarnas reflektion kring de etiska problem som            

metodvalet och forskningsdesignen kan medföra. 

 

Problematiseringen som låg till grund för valet av studiens forskningsfråga var de motstridiga             

empiriska resultaten från tidigare forskning kring sambandet mellan aktiebaserade         

incitamentsprogram och prestation. De studier som funnit ett samband mellan aktiebaserade           

incitamentsprogram och ekonomisk prestation har till stor del utförts på amerikanska företag,            

exempelvis Mehran (1995). Samtidigt visar vissa europeiska studier att det inte existerar något             

samband mellan aktiebaserade incitamentsprogram och ekonomisk prestation, exempelvis        

Duffhues och Kabir (2008). Trots att användandet av aktiebaserade incitamentsprogram idag är            

utbrett bland svenska företag saknas empiriska studier i en svensk kontext. Syftet med vår studie               

var därför att undersöka om användandet av aktiebaserade incitamentsprogram, vilka har sin            

teoretiska grund i agentteorin, i praktiken leder till förbättrad ekonomisk prestation i svenska             

företag. 

 

Den forskningsfråga som låg till grund för vårt metodval och forskningsdesign var: 

 

- Leder aktiebaserade incitamentsprogram till högre ekonomisk prestation i svenska 

företag? 

3.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
Studiens avsikt var att mäta och analysera eventuella samband mellan användandet av            

aktiebaserade incitamentsprogram och ekonomisk prestation i termer av flera prestationsmått.          

För att kunna utföra en jämförbar mätning av något måste det som ska mätas kunna definieras                
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objektivt (Slevitch 2011). Vi antog därför en objektiv världsbild som utgick ifrån att fakta är               

frånkopplad människors subjektiva uppfattningar och kan observeras objektivt på samma sätt av            

alla. Vi använde oss utav en kvantitativ forskningsmetod vilket bedömdes som bäst lämpad då vi               

utfört ett statistiskt test på en stor mängd insamlad empirisk data. Denna studie har, likt tidigare                

forskning, sin utgångspunkt i agentteorin. Därför utfördes en deduktiv studie. Deduktiva studier            

förklaras av Bryman och Bell (2011) som att forskaren utifrån vad som är känt om ett visst                 

område och dess teorier bildar en eller flera hypoteser som testas mot insamlad empirisk data.  

3.2 Forskningsdesign 
En multipel regressionsmodell användes för att analysera studiens insamlade empiri i syfte att             

undersöka om användandet av aktiebaserade incitamentsprogram leder till ökad ekonomisk          

prestation. Därefter genomfördes ett hypotestest av koefficienterna till de oberoende variablerna           

som ingick i regressionsmodellen för att fastställa eventuella signifikanta samband. 

3.2.1 Urval 
De företag som ingick i vår studie var svenska industriföretag som varit börsnoterade på Nasdaq               

OMX Nordic Stock Exchanges perioden 2015 till 2017. Den totala populationen av företag             

innefattade 87 företag, av dessa drogs 60 företag som varit börsnoterade hela perioden 2015 till               

2017 slumpmässigt. De 60 företagen fördelades jämnt mellan listorna small, mid och large cap.              

Det totala urvalet blev 60 företag vilket under den observerade treårsperioden resulterade i 180              

observerade verksamhetsår. Eftersom konfidensintervallen minskar med ökat stickprovsurval        

samt med hänsyn till studiens resursbegränsningar bedömdes 180 verksamhetsår som en optimal            

stickprovsstorlek för att finna eventuella statistiska samband (Newbold et al. 2013). Studiens            

urval omfattade endast företag i industrisektorn (enligt Nasdaq OMX Nordic Stock Exchanges            

definition) för att öka studiens interna validitetet genom att minimera skillnaderna mellan olika             

företag i olika sektorer. En översikt av det empiriska datamaterialet presenteras i Bilaga 1. 
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3.2.2 Datainsamling 
Till det empiriska materialet som analyserades i studien insamlades data för totalt 60 företag 
under perioden år 2015 till 2017 vilket motsvarade totalt 180 observerade verksamhetsår. För 
samtliga företag samlades nedanstående data in: 
 

(1) Aktiebaserat incitamentsprogram riktat till företagsledningen (dummy) 

(2) Aktiebaserat incitamentsprogram riktat till hela eller en större delar av organisationen (dummy) 

(3) Grundlön till företagets VD  

(4) Kontant bonusersättning till företagets VD 

(5) Aktiebaserad ersättning till företagets VD 

(6) Övriga förmåner till företagets VD 

(7) Totala ersättning till företagets VD 

(8) Omsättning 

(9) Totalavkastning till aktieägarna (TSR) 

(10) Avkastning på totalt kapital (ROA) 

(11) Belåningsgrad 
 

Datapunkt (1) till och med (7) samlades manuellt in direkt från företagets officiellt publicerade              

årsredovisning för det aktuella verksamhetsåret, (1) och (2) krävde en subjektiv bedömning            

vilket utfördes utifrån ett antal fördefinierade kriterier som presenteras i punkt 3.2.5. Datapunkt             

(8) till och med (11) exporterades från finansdatabasen DataStream vilket vi fick tillgång till              

genom finansanalysprogrammet Eikon i Stockholms universitetsbibliotek. En stor fördel med att           

använda värden från DataStream var att de årliga värdena för totalavkastning till aktieägarna             

korrigerades för eventuella återköp och aktiesplittar samt att alla nyckeltalsberäkningar utfördes           

på ett konsekvent sätt. Eikon är ett datorprogram från Thomson Reuters vilka anses vara en               

trovärdig informationskälla bland finansanalytiker. Via programmet får användaren tillgång till          

ett kraftfullt finansiellt analysverktyg, finansiella nyheter och en omfattande databas med           

finansiell historik (Thomson Reuters 2018). 
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3.2.3 Regressionsmodell - Operationalisering av hypotes 
Den hypotes som presenterats i vår litteraturstudie operationaliserades med hjälp av en multipel             

linjär regressionsmodell. Det gav oss möjlighet att undersöka statistiska sambanden mellan en            

beroende variabel samt flera oberoende variabler och samtidigt kontrollera för ytterligare           

potentiellt störande variabler och därmed minska risken för skensamband (Agresti & Finlay            

2014). Ekvation (1) beskriver den modell vi applicerade för att testa sambanden mellan             

prestation samt variabler för aktiebaserade incitamentsprogram. 

 

Inc_V D Inc_Org Belåning StorlekP restationit = β0 + β1 it + β2 it + β3 it + β4 it + εit (1) 

 

Den multipla regressionsmodellen uppskattades med hjälp av OLS-metoden (engelskans         

Ordinary Least Squares). Det innebär att en linjär regressionsmodell användes för att uppskatta             

de koefficienter som ingår i ekvation (1), , som på bästa sätt beskriver de beroende        β0 till 4         

variablerna i termer av de oberoende variablerna (Newbold et al. 2013). Den uppskattade             

multipla regressionsekvationen beskrivs av ekvation (2). 

 

Inc_V D Inc_Org Belåning Storlek  P restationit

︿
= b0 + b1 it + b2 it + b3 it + b4 it (2) 

 

Ekvation (2) uppskattades två gånger eftersom vi använde två olika prestationsmått för den             

beroende variabeln Prestation, de beskrivs närmare i kapitel 3.2.4. De oberoende variablerna            

Inc_VD och Inc_Org mättes med hjälp av dummyvariabler, en närmare definition ges i kapitel              

3.2.5. Belåning och Storlek är modellens kontrollvariabler, dessa definieras i kapitel 3.2.6.            

Modellens felterm representeras av och ska vara normalfördelad med medelvärdet 0 och en     ε           

konstant varians (Newbold et al. 2013).  

3.2.4 Definition av beroende variabler 
Richard et al. (2009) menar att ett ensamt prestationsmått inte är tillräckligt för att mäta               

företagets ekonomiska prestation. Därför valde vi att den beroende variabeln Prestation skulle            

mätas med hjälp av två prestationsmått, avkastning på totalt kapital (ROA) samt totalavkastning             
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till aktieägarna (TSR). Följaktligen genomfördes regressionsanalysen två gånger, en gång per           

prestationsmått. Värdena för ROA och TSR exporterades från finansdatabasen DataStream, hur           

dessa nyckeltal beräknats beskrivs i Bilaga 2. 

 
ROA är ett redovisningsmått vilket innebär att det per definition mäter företagets historiska             

prestation under ett verksamhetsår (Keats 1988). Nyckeltalet ROA valdes delvis för att vara             

konsekvent med tidigare forskning, både Mehran (1995) samt Duffhues och Kabir (2008)            

använde ROA för att uppskatta ekonomisk prestation. ROA valdes även eftersom det är ett mått               

som beskriver hur effektivt ett företaget är på att använda sina tillgångar (Ely 1991). Det               

framåtblickande finansiella marknadsmåttet TSR valdes då det teoretiskt, förutsatt perfekt          

marknadseffektivitet, är ett optimalt prestationsmått (Richard et al. 2009). Att både ROA och             

TSR är vanligt förekommande i företags kompensationskontrakt med företagets VD var den            

slutligen avgörande faktorn (Ely 1991). 

 

Till skillnad från tidigare forskning, exempelvis Mehran (1995) samt Duffhues och Kabir (2008),             

valde vi att inte använda Tobins Q som prestationsmått. Motiveringen till detta utgick från att               

återförskaffningsvärdet av ett företags tillgångar inte kan mätas exakt utan kräver en            

uppskattning. Vi ansåg att osäkerheten i att uppskatta tillgångarnas återförskaffningsvärde          

innebar en för stor potentiell felkälla i analysen. 

3.2.5 Definition av oberoende variabler 
En utmaning med att definiera aktiebaserade incitamentsprogram ligger i att det finns en stor              

variation i hur olika incitamentsprogram kan vara konstruerade. Svenska börsnoterade företag           

använder enligt KPMG (2015) följande breda kategorier av aktiebaserade incitamentsprogram:          

köpoptioner, teckningsoptioner, personaloptioner, konvertibler och aktieprogram. 

 

Genom att studera årsredovisningarna från vårt urval av 60 svenska börsnoterade industriföretag            

framgick det att aktiebaserade incitamentsprogram kan vara riktade till olika delar av företagets             

organisation. Det finns dels aktiebaserade incitamentsprogram som riktar sig till hela eller en             

större del av företaget samt de som endast innefattar företagets VD och högsta             
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företagsledningen. Vissa företag tillämpar även båda varianterna samtidigt. Med anledning av           

detta valde vi att samla in information om användandet av aktiebaserade incitamentsprogram            

med hjälp av två variabler: 

 

1.  - Aktiebaserade incitamentsprogram som endast riktar sig till företagets VDnc_V D  I it  

och högsta ledningen. 

2.  - Aktiebaserade incitamentsprogram som riktar sig till hela eller en större delnc_Org  I it  

av företagets anställda. 

 

Inc_VD samlades in med hjälp av en dummyvariabel vilken antog värdet 1 i de fall företaget                

använt ett aktiebaserat incitamentsprogram riktat till företagets VD och 0 i de fall de inte använt                

sig av ett sådant incitamentsprogram under ett verksamhetsår. Inc_Org samlades också in med             

hjälp av en dummyvariabel vilken antog värdet 1 i de fall företag använt aktiebaserat              

incitamentsprogram till hela eller större delar av företagets anställda och 0 i de fall företaget inte                

använt ett sådant incitamentsprogram under ett verksamhetsår. En utmaning som förelåg vid            

insamling av denna variabel var att det förekom lika många varianter av incitamentsprogram i              

vårt urval som det fanns företag. Således uppstod en viss subjektivitet i bedömningen av              

dummy-variablerna. För att minska graden av subjektivitet behövde nedanstående kriterier vara           

uppfyllda för att Inc_VD och Inc_Org skulle anta värdet 1: 

 

- Ett incitamentsprogram ska ha använts under det observerade verksamhetsåret. 

- Incitamentsprogrammet ska innehålla någon typ av aktiebaserade belöningar såsom 

aktieoptioner, aktieprogram eller kontanta bonusar som kräver investeringar i företagets 

aktier.  

 

För att Inc_VD skulle anta värdet 1 krävdes det även att minst ett av de incitamentsprogram som                 

använts det aktuella verksamhetsåret endast vara riktat till företagets VD, företagets högsta            

ledning samt vissa utvalda nyckelpersoner. Således omfattas inte breda program som erbjuder en             
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större andel av organisationen att investera i exempelvis teckningsoptioner eller          

aktiesparprogram. 

 

För att Inc_Org skulle anta värdet 1 krävdes det även att minst ett av de incitamentsprogram som 

använts det aktuella verksamhetsåret skulle vara riktat till hela eller en större andel av företagets 

anställda, utöver de tidigare nämnda grundkriterierna.  

3.2.6 Definition av kontrollvariabler  
Ett av kriterierna för att kunna konstatera kausala samband är att alternativa förklaringar             

kontrollerats (Agresti & Finlay 2014). Ett vid första anblicken starkt samband mellan två             

variabler kan vara ett så kallat skensamband, vilket innebär att båda variablerna i verkligheten är               

beroende av en tredje okänd variabel. När denna variabel inkluderas i modellen försvinner det              

tidigare observerade starka sambandet mellan de initiala variablerna, eftersom orsakssambandet i           

själva verket fanns mellan de initiala variablerna och den tredje kontrollvariabeln. Då vår             

regressionsmodell använde prestation som beroende variabel och användandet av aktiebaserade          

incitamentsprogram som oberoende variabel har vi valt kontrollvariabler i linje med Mehran            

(1995). Mehran använde också prestation som beroende variabel och olika variabler för            

ersättning som oberoende variabler. Vår första kontrollvariabel i modellen var belåningsgrad           

vilket är förknippat med företagets risknivå. En högre belåningsgrad påverkar företagets risk och             

därmed även vinst och ekonomiska prestation (Lewellen, Loderer och Martin 1987).           

Belåningsgrad exporterades från finansdatabasen DataStream, närmare definition finns i Bilaga          

2.  

 

Ozkan (2011) fann att företags storlek samvarierar positivt med den fasta ersättningen till             

företagets VD samt att det endast är den kontanta delen av VD-kompensationen som har ett               

samband med ekonomisk prestation. Vi valde därför att inkludera företagsstorlek som ytterligare            

en kontrollvariabel då större företag enligt Ozkan har möjlighet att betala högre ersättning och              

därmed möjlighet att rekrytera de mest kvalificerad företagsledarna, vilket skulle kunna vara en             

orsak till högre observerad prestation. I linje med tidigare forskning (Smith & Watts 1992;              

Mehran 1995) valde vi att uppskatta företagsstorlek med hjälp av omsättning. Uppgifter om             
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företagens omsättning exporterades från finansdatabasen DataStream, en närmare definition ges i           

Bilaga 2. Då omsättningen skiljer sig avsevärt mellan de största och minsta företagen har              

värdena logaritmerats för att få en mer normalfördelad variabel: 

 

torlek og(Omsättning)  S = l  

 

En grafisk representation av skillnaden i fördelning efter logaritmering återfinns i Bilaga 3. 

3.2.7 Statistiskt test av regressionskoefficienter 
Regressionsanalysen resulterade i två olika ekvationer, där den ena beskrev hur TSR kunde             

uppskattas i termer av de oberoende variablerna och den andra hur ROA kunde uppskattas i               

termer av de oberoende variablerna. Dessa beskrivs i ekvation (3) och (4). 

 

Inc_V D Inc_Org Belåning Storlek  T SRit

︿
= b0 + b1 it + b2 it + b3 it + b4 it (3) 

 

Inc_V D Inc_Org Belåning Storlek  ROAit

︿
= b0 + b1 it + b2 it + b3 it + b4 it (4) 

 

I ekvation (3) och (4) är koefficienterna det av regressionsanalysen uppskattade värdet för de        bj        

oberoende variablernas verkliga koefficienter , vilka beskrivs i ekvation (1). Deras värde     βj         

beskriver vilket samband de oberoende variablerna Inc_VD, Inc_Org och kontrollvariablerna har           

med de beroende variabelerna TSR och ROA (Newbold et al. 2013).  

 

Då endast ett urval av den totala populationen ingick i vår studie, genomförde vi statistiska tester                

för att undersöka om koefficienternas värden var statistiskt signifikanta för hela populationen            

(Newbold et al. 2013). En statistiskt signifikant koefficient tolkas som att ett statistiskt             

signifikant samband existerar mellan den oberoende variabeln och den beroende variabel som            

den specifika koefficienten tillhör. Eftersom vår hypotes var att användandet av aktiebaserade            

incitamentsprogram leder till ökad prestation bland svenska företag konstruerade vi två           

nollhypoteser (5) och två alternativa hypoteser (6): 
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: och H0 β1 = 0 H0 : β2 = 0 (5) 

 

: och H1 =β1 / 0 =H1 : β2 / 0 (6) 

 

Om våra hypoteser om att användandet av aktiebaserade incitamentsprogram stämde skulle de            

uppskattade koefficienterna för Inc_VD och Inc_Org, och , i ekvation (3) och (4) vara       b1   b2        

signifikant större än noll. I de fall och vore signifikant större än noll hade våra        b1   b2        

nollhypoteser (3) förkastats till förmån för våra alternativa hypoteser (6). 

 

Regressionsanalysen genomfördes i statistikprogrammet SPSS, vilket vi hade tillgång till genom           

Stockholms universitet. SPSS presenterade så kallade p-värden för respektive koefficient, vilka           

kan tolkas som vid vilken signifikansnivå våra nollhypoteser kan förkastas (Newbold et al.             

2013). Den kritiska gräns denna studie använde för att förkasta en nollhypotes var 0,05. Det               

innebar att om vi vid regressionsanalys hade observerat ett p-värde för någon av de uppskattade               

koefficienterna i ekvation (3) och (4) som vore mindre än 0,05 hade vi förkastat nollhypotesen               

förknippad med denna koefficient. 

3.3 Utmaningar och begränsningar 

3.3.1 Reliabilitet 
Reliabilitet avser huruvida mätresultaten i studien är stabila över tid vilket påverkar            

replikerbarheten, möjligheten att upprepa studien flera gånger och få samma utfall (Bryman &             

Bell 2011). I vår undersökning var reliabilitet framförallt relaterat till de olika variabler som              

ingick i vår regressionsmodell. En bidragande faktor till att höja reliabiliteten i vår undersökning              

var att beräkningarna och definitionerna av våra beroende, oberoende och kontrollvariabler           

gjordes på ett konsekvent vis för samtliga observationer. En annan faktor vi tagit hänsyn till               

gällande reliabilitet var att vi avgränsade vårt urval till att endast omfatta industrisektorn, på så               

vis fick vi ett urval av företag med liknande egenskaper. Richard et al. (2009) menar även att                 

forskare behöver vara uppmärksamma på att redovisningsmått, vilket ROA är ett exempel på,             
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även kan vara utsatta för medvetna förvridningar vilket ger implikationer för prestationsmåtten.            

Detta hanterades genom att vi begränsade oss till svenska börsnoterade företag, vilka har högre              

redovisnings- och revisionskrav men även generellt större medial bevakning vilket minimerar           

dessa effekter.  

3.3.2 Validitet 
Validitet innebär om de indikatorer som valts ut för att mäta något fenomen eller begrepp               

verkligen mäter det som avses (Bryman & Bell 2011). De begrepp vi använt i våra hypoteser för                 

att beteckna prestation var ROA och TSR. Richard et al. (2009) menar att ett ensamt mått för                 

prestation inte fångar upp alla dimensioner av prestation. Därför ska hänsyn tas till ur vems               

perspektiv som prestation mäts. I denna studie mäts prestation ur aktieägarnas perspektiv, då             

dessa utgör principalen enligt vår applicering av agentteorin. ROA och TSR används frekvent i              

tidigare forskning för att mäta prestation ur aktieägarnas perspektiv och är således relevanta             

prestationsmått i denna kontext. Richard et al. (2009) menar att alla företag är olika och mäter                

prestation på olika sätt. Således är även olika sektorer olika och mäter prestation på olika sätt.                

Denna problematik minimeras till följd av vårt val att avgränsa studien till en ensam sektor. Det                

är även viktigt att ta hänsyn till vilken tidsperiod av prestation som ska mätas, då olika nyckeltal                 

mäter olika tidsperioder (Richard et al. 2009). ROA är ett redovisningsmått och mäter historisk              

prestation, TSR är ett finansiellt marknadsmått och mäter förväntad framtida prestation.           

Följdaktligen är även den tidsperiod vi valt att samla in empirisk data för viktig ur ett                

validitetsperspektiv. Tidsperioden vi valt, 2015 till 2017, innefattar totalt tre år vilket är             

tillräckligt omfattande för att fånga upp de olika tidsperioderna de olika prestationsmåtten mäter. 

 

Den interna validiteten avser kausalitet och ifrågasätter om det observerade sambandet verkligen            

kan härledas till det påstådda orsakssambandet eller om det egentligen är något annat som              

orsakar det observerade sambandet (Bryman & Bell 2011). Sättet vi minimerade risken för att              

mätningen fångar upp andra omständigheter som kan påverka prestation än just aktiebaserade            

incitamentsprogram är dels genom att begränsa urvalet till en sektor och på så vis minska               

olikheter mellan företag i olika sektorer samt att inkludera kontrollvariabler som enligt tidigare             

forskning visat sig kunna vara av förklaringsvärde för olikheter i företags ekonomiska prestation.             

31 



 
 

Trots att kausala samband är svåra att påvisa i praktiken skulle förekomsten av ett starkt               

signifikanta statistiska samband kunna utgöra en tydlig indikator för om användandet av            

aktiebaserade incitamentsprogram har en effekt på företagens prestation.  

3.3.3 Etisk reflektion 
Den etiska problematiken som kan uppstå i samband med en kvantitativ studie av vårt slag är                

enligt Bryman och Bell (2011) risken att förleda läsaren. Detta skulle kunna ge sig uttryck i en                 

vinklad litteraturstudie och i ett vinklat urval, så att studien genererar ett förutbestämt utfall. För               

att undvika detta problem har en bred litteraturstudie utförts som förutsättningslöst redovisar            

forskningens olika syn på fenomenet i syfte att ge läsaren en objektiv överblick av tidigare               

forskning. Bryman och Bell (2011) menar även att transparens är viktigt för att inte förleda               

läsaren. Detta har vi arbetat med genom att i detalj redovisa hur vi beräknar nyckeltal och baserat                 

på vilken tidigare forskning vi valt ut våra nyckeltal, variabler och kontrollvariabler till             

regressionsmodellen. Urvalet av företag har utförts slumpmässigt och den tidigare forskning vår            

studie baseras på är publicerad i internationella forskningsjournaler som genomgått en peer            

review och därmed kan anses vara av hög tillförlitlighet.  
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4. Empiri, analys och resultat 
 

I kapitlet presenteras initialt empirin deskriptivt för att ge en överskådlig bild av studiens data. Därefter                

redogörs det för hur materialet uppfyller de antaganden som ska vara uppfyllda vid regression. Sedan               

beskrivs hur vi med hjälp av regressionsmodellen analyserat den insamlade empirin. Resultaten från             

regressionsanalysen har sedan använts för att utföra en hypotesprövning för att besvara vår             

forskningsfråga. Slutligen sammanfattas resultaten av analysen. 

 

Studieobjekten utgörs utav ett urval om totalt 60 svenska industriföretag noterade på OMX             

Nordic Exchange mellan år 2015 - 2017 vilket ger 180 observationer per variabel. Den totala               

populationen av industriföretag på OMX Nordic Exchange innefattar 87 objekt. Urvalet har            

utförts slumpmässigt och 60 företag har dragits jämnt från listorna small, mid och large cap för                

att olika storlekar av företag ska vara representerade. I datamaterialet ingår dummyvariabler för             

om företaget använde aktiebaserade incitamentsprogram till företagets VD eller övriga anställda           

samt de finansiella nyckeltal som utgör variablerna i vår regressionsmodell. 

4.1 Deskriptiv statistik 
I urvalet om totalt 60 företag var det 40 stycken av de observerade företagen som erbjudit ett                 

aktiebaserat incitamentsprogram riktat endast till företagets VD och högsta ledningen. Figur 2            

illustrerar hur stor andel av urvalet detta motsvarar. I figur 3 illustreras fördelningen av vilken               

lista dessa företag varit noterade på. 

  

Figur 2. Andel företag som använt aktiebaserade 
incitamentsprogram riktade till företagets VD. 

Figur 3. Fördelningen av företag med aktiebaserade 
incitamentsprogram riktade till företagets VD. 
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Det var 15 stycken företag i urvalet som erbjöd ett aktiebaserat incitamentsprogram som varit              

riktat till hela eller en större del av organisationen under perioden år 2015 - 2017. Utav dessa var                  

det endast två företag som inte samtidigt erbjöd ett aktiebaserat incitamentsprogram riktat till sin              

VD och den högsta ledningen. Figur 4 illustrerar hur stor andel av urvalet detta motsvarar. Figur                

5 illustreras fördelningen av observationer mellan företag på listorna small, mid och large cap. 

 
 

 
 

Figur 4. Andel företag som använt aktiebaserade 
incitamentsprogram riktade till hela eller större delar 
av organisationen. 

Figur 5. Fördelningen av företag som använt 
aktiebaserade incitamentsprogram riktade till hela eller 
större delar av organisationen. 

 
Tabell 1 visar en sammanfattning av de insamlade beroende variablerna TSR och ROA samt              
kontrollvariablerna omsättning och belåningsgrad. Beräkningarna visar ett snitt för observationer          
mellan år 2015 - 2017 (totalt 180 insamlade observationer per variabel). 

Tabell 1 - Deskriptiv statistik av insamlade variabler 

  Medel Median Min. Max. 

TSR Aktiebaserat incitament till VD 15,48% 15,55% -47,54% 68,64% 

TSR Aktiebaserat incitament till ORG 16,55% 17,00% -28,00% 55,91% 

TSR Ej aktie incitament 22,31% 19,78% -48,59% 85,00% 

ROA Aktiebaserat incitament till VD 6,42% 6,68% -14,26% 27,68% 

ROA Aktiebaserat incitament till ORG 6,57% 7,34% 3,64% 25,09% 

ROA Ej aktie incitament 9,71% 6,64% -16,54% 27,68% 

Omsättning för urvalet i miljarder sek 19,80 4,20 0,06 335,00 

Belåningsgrad med aktie incitament till VD 35,27% 34,45% 0,00% 63,32% 

Belåningsgrad utan aktie incitament till VD 32,63% 33,16% 0,00% 73,53% 
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I tabell 1 har extremvärden under -50 procent och över 100 procent uteslutits för att kunna ge en                  

rättvisande bild av urvalet. TSR för det företag som använt sig av ett aktiebaserat              

incitamentsprogram riktat till företagets VD har sju observationsår uteslutits. Innan dessa värden            

uteslutits visade beräkningarna ett medelvärde för TSR på 33,46 procent mot det justerade värdet              

på 15,48 procent, detta berodde till störst del p.g.a. Fingerprint AB och Biometrics AB som 2015                

hade ett TSR på 1598,00 procent respektive 528,00 procent. Då medianvärdet för perioden innan              

justeringen låg på 16 procent anser vi att de justerade värdena i tabellen är mer rättvisande. TSR                 

för företag som använt sig av aktiebaserade incitamentsprogram riktat till hela eller större delar              

av företagets organisation har två observationsår uteslutits. Innan dessa uteslutits visade           

beräkningarna ett medelvärde för TSR på 52,96 procent vilket beror på Fingerprint AB 2015              

med ett TSR på 1598,00 procent. Det justerade värdet blev 16,55 procent, medianvärdet innan              

justeringen var 17,04 procent. Vid beräkning av TSR för de företag som inte erbjudit              

aktiebaserade incitament har sju stycken företag uteslutits. Medelvärdet innan dessa uteslutits var            

27,70 procent med en median på 21,19 procent. Det justerade medelvärdet blev 22,31 procent.              

För nyckeltalet ROA observerades inga extremvärden.  

 

I tabell 2 presenteras statistik över hur stor del av totalersättningen till företagets VD som               

utgjordes av grundlön, rörlig kontant lön samt aktiebaserad ersättning. 

Tabell 2 - Deskriptiv statistik för VD-ersättning 

 Medel Median Min. Max. 

% av totalersättning i grundlön 46,93% 49,48% 14,86% 91,50% 

% av totalersättning i rörlig lön (bonus) 18,95% 21,34% 0,00% 36,88% 

% av totalersättning i aktiebaserade incitament 16,47% 10,51% 1,21% 66,92% 

 

Beräkningarna är baserade på totalt 49 observationsår där redovisningsdata för aktierelaterad           

ersättning till företagets VD fanns att tillgå i årsredovisningarna. Totalersättning består av            

grundlön, rörlig lön (bonus), övriga förmåner, pension och i förekommande fall aktiebaserad            

ersättning. Det företag i urvalet som erbjöd störst andel aktierelaterad ersättning var Atlas Copco              

AB (66,90 procent) till ett marknadsvärde av 54,6 miljoner SEK för 2017. Det företag i urvalet                
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som erbjöd minst andel aktierelaterad ersättning var Cavotec SA (1,21 procent) till ett värde av               

34 tusen SEK. för observationsår 2017. 

4.2 Materialets uppfyllelse av antaganden vid regression  
För att det ska vara möjligt att analysera empirin med en regressionsmodell behöver             

antagandena för multipel linjär regression vara uppfyllda. Trovärdighetsproblem riskerar att          

uppstå om dessa antaganden inte är uppfyllda (Osborn & Waters 2002; Brooks 2014): 

 

- Modellens residualer ska vara normalfördelade 

- Sambanden mellan den beroende och de oberoende variablerna ska vara linjära 

- Feltermerna är oberoende av varandra, så kallat homoskedasticitet 

 

Totalt 29 observerade verksamhetsår exkluderades i regressionen för att uppfylla antagandet om            

normalfördelade residualer. De övriga antagandena som gäller för linjär regression kunde antas            

vara uppfyllda och datamaterialet uppvisade inte några tecken av multikollinearitet. En detaljerad            

genomgång över datamaterialets uppfyllnad av antagandena vid linjär regression presenteras i           

Bilaga 4. 

4.3 Regressionsanalys 

Sambanden mellan variablerna analyserades med hjälp av multipel linjär regression. Den linjära            

regressionsmodellen (1) uppskattas med hjälp av OLS-metoden, vilket beskrivs i studiens           

metodkapitel. Regressionsanalysen resulterade i två ekvationer, (2) och (3), vilka beskriver hur            

TSR och ROA kan uppskattas med hjälp av de oberoende variablerna Inc_VD och Inc_Org samt               

kontrollvariablerna Belåning och Storlek.  

 
restation Inc_V D Inc_Org Belåning StorlekP it = β0 + β1 it + β2 it + β3 it + β3 it + εit (1) 

 

Inc_V D Inc_Org Belåning Storlek  T SRit

︿
= b0 + b1 it + b2 it + b3 it + b4 it (2) 

 

Inc_V D Inc_Org Belåning Storlek  ROAit

︿
= b0 + b1 it + b2 it + b3 it + b4 it (3) 
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Koefficienten är regressionsekvationens intercept och tolkas som värdet för TSR eller ROA  b0            

när samtliga oberoende variabler antar värdet 0. Koefficienterna tolkas som hur den         b1,2,3 och 4     

beroende variabeln, som respektive koefficient tillhör, förändras vid förändring av en oberoende            

variabel, allt annat lika. Koefficienten tillhör dummyariabeln Inc_VD, vilket innebär att      b1       

Inc_VD antar värdet 1 i de fall ett aktiebaserat incitamentsprogram riktat till företagets VD              

använts. Således tolkas värdet av koefficienten som hur TSR eller ROA förändras, i termer av       b1          

procentenheter, när Inc_VD antar värdet 1. Om skulle vara positiv, innebär det att TSR eller        b1         

ROA ökar med procentenheter. I de fall är negativ gäller det omvända, att TSR eller ROA    b1      b1          

minskar med procentenheter när Inc_VD antar värdet 1. b1  

 
Tabell 3 visar resultatet av den regressionsanalys som genomfördes i statistikprogrammet SPSS            
när vi använde TSR som beroende variabel. 
 
 

Tabell 3 - Resultat av regressionsanalys med TSR som beroende variabel 
 Koefficient t-värde p-värde (tvåsidigt) 
Intercept ( )b0  0,299 −1,427 0,156 
Inc_VD ( )b1  −0,079 −1,599 0,112 
Inc_Org ( )b2  −0,008 −0,161 0,873 
Storlek ( )b3  −0,001 −0,006 0,948 
Belåning ( )b4  −0,081 −0,582 0,561 
    

Justerat R2 0,20%   
 

 
Värdena för koefficienterna i ekvation (2) avläses från tabell 4 och infogas i    b0, 1, 2, 3 och 4           

ekvationen. TSR kan därför uppskattas med följande ekvation: 

 

(4), 99 , 79 , 08 , 81 , 01  T SRit

︿
= 0 2 − 0 0 × Inc_V Dit − 0 0 × Inc_Orgit − 0 0 × Belåningit + 0 0 × Storlekit  

 
Inc_VD antar värdet 1 i de fall aktiebaserade incitamentsprogram riktade till företagets VD             

använts. Tolkningen av Inc_VDs uppskattade koefficient -0,079 är därför att TSR minskar med             
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7,9 procentenheter vid användandet av aktiebaserade incitamentsprogram, förutsatt att alla andra           

variabler hålls konstanta. Samma logik appliceras vid tolkning av Inc_Orgs koefficient -0,008.            

TSR minskar med 0,8 procentenheter vid användandet av aktiebaserade incitamentsprogram          

riktade till hela eller större delar av organisationen, förutsatt att alla andra variabler hålls              

konstanta. 

 

Justerat beskriver styrkan mellan den beroende variabeln och de oberoende variablerna i ²  R             

regressionen och kan tolkas som hur stor andel av variationen av den beroende variabeln som               

kan förklaras av regressionens oberoende variabler (Newbold et al. 2013). Det justerade            ²  R

-värdet tolkas som att 0,20 % av variationen av den beroende variabeln TSR kan förklaras av de                 

oberoende variablerna Inc_VD, Inc_Org, Storlek och Belåning.  

 
Tabell 4 visar resultatet av den regressionsanalys som genomfördes i statistikprogrammet SPSS            
när vi använde ROA som beroende variabel. 
 

 

Tabell 4 - Resultat av regressionsanalys med ROA som beroende variabel 
 Koefficient t-värde p-värde (tvåsidigt) 
Intercept ( )b0  0,037 1,218 0,225 
Inc_VD ( )b1  −0,001 −0,157 0,876 
Inc_Org ( )b2  −0,015 −1,952 0,053 
Storlek ( )b3  0,004 −2,051 0,042 
Belåning ( )b4  −0,087 −4,342 0,000 
    
Justerat R2 11,10%   
 

 
Värdena för koefficienterna i ekvation (3) avläses från tabell 4 och infogas i    b0, 1, 2, 3 och 4           

ekvationen. ROA kan därför uppskattas med följande ekvation: 

 

(5), 37 , 01 , 15 , 87 , 04  ROAit

︿
= 0 0 − 0 0 × Inc_V Dit − 0 0 × Inc_Orgit − 0 0 × Belåningit + 0 0 × Storlekit  

 
Koefficienterna för Inc_VD och Inc_Org tolkas på samma sätt i ekvation (5) som i ekvation (4).                

Tolkningen av Inc_VDs uppskattade koefficient -0,001 är därför att ROA minskar med 0,1             
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procentenheter vid användandet av aktiebaserade incitamentsprogram, förutsatt att alla andra          

variabler hålls konstanta. Tolkningen av den uppskattade koefficienten -0,015 för Inc_Org är att             

ROA minskar med 1,5 procentenheter vid användande av aktiebaserade incitamentsprogram          

riktade till hela eller större delar av organisationen, förutsatt att alla andra variabler hålls              

konstanta. 

 

Det justerade -värdet tolkas som att 11,10 % av variationen av den beroende variabeln ROA  ²  R              

kan förklaras av de oberoende variablerna Inc_VD, Inc_Org, Storlek och Belåning.  

4.4 Hypotestest 
Studiens hypotes, som presenterats i 2.5 Teoretiskt ramverk, var “Hypotes: Användandet av            

aktiebaserade incitamentsprogram leder till ökad prestation bland svenska företag”. Då vår studie            

endast omfattat ett urval av en större population genomförde vi statistiska tester för att avgöra de                

beräknade koefficienternas signifikans för hela populationen, vilket beskrivs närmare i 3.2.7           

Statistiskt test av regressionskoefficienter. Totalt genomfördes två hypotestester enligt de två           

nollhypoteser (6) och två alternativa hypoteser (7) som tidigare formulerats. 

 
: och H0 β1 = 0 H0 : β2 = 0 (6) 

 
: och H1 =β1 / 0 =H1 : β2 / 0 (7) 

 
En nollhypotes förkastas i de fall ett p-värde mindre än 0,05 observerats, vilket var vår kritiska                

gräns. Om ett p-värde högre än 0,05 observerats kan vi inte utesluta att koefficientens värde               

egentligen är noll och det av regressionsanalysen beräknade värdet för koefficienten berodde på             

slumpen (Newbold et al 2013). 

 

Tabell 5-  Hypotestest - TSR som oberoende variabel 

Koefficient Värde p-värde 

Inc_VD ( )b1  -0,079 0,112 

Inc_Org ( )b2  -0,008 0,873 
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Tabell 5 visar värdena för de koefficienter som beräknades för Inc_VD och Inc_Org i              

regressionen där TSR användes som oberoende variabel. Både koefficienten för Inc_VD och            

koefficienten Inc_Org har ett p-värde som överstiger 0,05, vilket var vår kritiska gräns för att               

förkasta våra nollhypoteser. Därför kunde inte nollhypotesen, att hela populationens koefficienter           

för Inc_VD och Inc_org ( och ) egentligen har värdet 0, förkastas. Det fanns således inget     β1   β2           

signifikant samband mellan de oberoende variablerna Inc_VD, Inc_org och den beroende           

variabeln TSR. 

 

Tabell 6 - Hypotestest - ROA som oberoende variabel 

Koefficient Värde p-värde 

Inc_VD ( )b1  -0,001 0,865 

Inc_Org ( )b2  -0,008 0,053 

 
Tabell 6 visar värdena för de koefficienter som beräknades för Inc_VD och Inc_Org i              

regressionen där ROA användes som oberoende variabel. Även koefficienten för Inc_VD och            

koefficienten Inc_Org har i denna regression ett p-värde som överstiger vår kritiska gräns 0,05.              

Därför kunde inte heller nollhypotesen, att hela populationens koefficienter för Inc_VD och            

Inc_org ( och ) egentligen har värdet 0, förkastas. Det fanns således inget signifikant  β1   β2            

samband mellan de oberoende variablerna Inc_VD, Inc_org och den beroende variabeln ROA. 

4.5 Resultat 
Sammanfattningsvis genomfördes två regressioner med samma oberoende variabler. Den ena          

hade TSR som beroende variabel och den andra ROA som beroende variabel. I båda              

regressionerna där ROA och TSR var beroende variabler observerades negativa koefficienter för            

Inc_VD och Inc_Org.  

Tabell 7 - Påverkan på TSR & ROA 

 TSR ROA 

Inc_VD -7,9% -0,1% 

Inc_Org -0,8% -0,15% 
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Tabell 7 visar vilken påverkan Inc_VD och Inc_Org hade på TSR respektive ROA. Ur tabellen               

kan det exempelvis utläsas att användandet av aktiebaserade incitamentsprogram till företagets           

VD minskar ROA med 0,1 procentenheter, allt annat lika. 

 

Metoden för denna studie utformades för att möjliggöra empiriska observationer med syfte att             

besvara hypotesen “Hypotes: Användandet av aktiebaserade incitamentsprogram leder till ökad          

prestation bland svenska företag”. 

 

I studiens empiriska data fann vi negativa samband mellan användandet av aktiebaserade            

incitamentsprogram och prestation bland svenska företag under perioden 2015 till 2017. Trots            

negativa samband i samtliga fall var inget av dessa samband statistiskt signifikant, eftersom vi              

inte kunnat förkasta våra nollhypoteser. Hade ett samband mellan prestation, mätt i termer av              

TSR och ROA, och användandet av aktiebaserade incitamentsprogram existerat borde de värden            

vi observerade haft högre statistisk signifikans. Då inga statistiskt signifikanta samband mellan            

prestation och användandet av aktiebaserade incitament fanns kan vi avfärda hypotesen.           

Resultatet av analysen visar istället att användandet av aktiebaserade incitamentsprogram inte           

leder till ökad prestation bland svenska företag.  
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5. Diskussion 
 

I kapitlet förs en diskussion kring studiens resultatet och hur det kan relateras till den tidigare                

forskningen som presenterats i litteraturstudien. Vidare diskuteras vad resultaten kan tänkas bidra med             

till forskningsfältet samt vilka implikationer de innebär i praktiken för företagen och dess intressenter.   

 

Resultatet av studien visar inte några statistiskt signifikanta samband mellan aktiebaserade           

incitamentsprogram och ökad prestation i svenska företag. Det svaga men statistiskt           

insignifikanta samband som kunde observeras i regressionen var istället negativa. Resultatet blev            

följaktligen att aktiebaserade incitamentsprogram inte leder till ökad prestation bland svenska           

företag.  

 

Tidigare forskning uppvisar inte en entydig bild av sambandet mellan aktiebaserade           

incitamentsprogram och ökad ekonomisk prestation. Vår genomgång av tidigare forskning visar           

att tidigare litteratur haft sin utgångspunkt i agentteorin, där användandet av aktiebaserade            

incitament förväntas leda till samstämmiga intressen mellan de som äger och de som kontrollerar              

företaget. Samstämmiga intressen förväntas leda till ökad ansträngning vilket på kort och lång             

sikt ska leda till ökad ekonomisk prestation. Tidigare forskning har i synnerhet studerat             

sambandet mellan aktiebaserade incitament och prestation i en amerikansk kontext (Duffhues &            

Kabir 2008) och det saknas empirisk forskning i en svensk kontext. Jensen och Murphy (1990)               

samt Mehran (1995) är exempel på tidigare forskning som funnit samband mellan aktiebaserade             

incitamentsprogram och ökad prestation. Dessa studier har gemensamt att de studerat           

amerikanska företag. Det resultat som vår studie funnit, att användandet av aktiebaserade            

incitamentsprogram inte leder till ökad ekonomisk prestation bland svenska företag, motsäger           

Jensen och Murphys samt Mehrans studier. Utfallet av denna studie går istället i linje med en                

annan studie genomförd i en amerikansk kontext, där inget samband observerades mellan            

prestation och en specifik typ av aktiebaserade incitament, aktieoptioner, och ökad avkastning till             

företagets aktieägare (Griner 1999). 
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Att det inte går att finna något statistiskt signifikant samband mellan användandet av             

aktiebaserade incitamentsprogram och ökad ekonomisk prestation bland svenska industriföretag         

bekräftar och ger ytterligare stöd till de resultat tidigare forskning funnit i andra europeiska              

länder. Duffhues och Kabir (2008) studerade sambanden mellan VD-kompensation och          

prestation i börsnoterade företag i Nederländerna och fann i motsats till vad som förväntades av               

agentteorin att det inte fanns något samband mellan aktiebaserad ersättning och prestation. 

  

Avsaknaden av empiriska samband mellan användandet av aktiebaserade incitamentsprogram         

och ekonomisk prestation bland europeiska företag i allmänhet och svenska företag i synnerhet             

är dock inte helt oväntad. Tidigare forskning har identifierat att agentteorin inte nödvändigtvis är              

fullt så användbar vid analys av företag och organisationer i ett europeiskt sammanhang (Bruce              

et al, 2005). Agentteorin har istället beskrivits som bäst lämpad vid analys av amerikanska              

företag, medan andra teoribildningar bättre kan förklara europeiska förhållanden. Däremot har           

både Bruce et al (2005) och Oxelheim och Randøy (2005) argumenterat för att det agent               

teoretiska perspektivet ökat sin relevans i en europeisk och svensk kontext de senaste årtiondena.              

Det förklaras med den ökade internationaliseringen som den europeiska och svenska marknaden            

genomgått de senaste årtiondena (Oxelheim och Randøy 2005). Om den ökade           

internationalisering av den svenska marknaden bidragit till att öka relevansen av ett            

agentteoretiskt perspektiv borde vår studie funnit att användandet av aktiebaserade          

incitamentsprogram leder till ökad ekonomisk prestation. Eftersom vår studie inte fann något            

samband mellan användandet av aktiebaserade incitamentsprogram och ökad ekonomisk         

prestation hos svenska företag ges inget stöd till att ett agentteoretiskt perspektiv ökat i relevans               

vid analys av svenska företag. 

  

Donaldson och Davis (1991) presenterar stewardshipteorin som en förklaring till avsaknaden av            

samband mellan företags prestation och incitamentsprogram. Enligt stewardshipteorin föreligger         

inget agent-principal problem, eftersom företagets VD redan har en inneboende ambition att göra             

ett gott arbete med förvaltningen av företaget. Därför är aktiebaserade incitamentsprogram inte            
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nödvändiga. Istället presenteras företagets organisatoriska struktur som antingen möjliggörande         

eller hindrande för att företagets VD ska kunna utöva sitt ledarskap och styra företaget på ett                

effektivt sätt. Den organisatoriska strukturen är ur detta perspektiv istället den avgörande faktorn             

för ökad ekonomisk prestation. Vår studies resultat, att användandet av aktiebaserade incitament            

inte leder till ökad ekonomisk prestation, ger således stöd till stewardshipteorin som en bättre              

förklarande teori i en svensk kontext. Det skulle i sådana fall innebära att svenska företagsledare               

och företagens aktieägare redan har samstämmiga intressen, därmed adderar inte implement-           

eringen av aktiebaserade incitamentsprogram något ytterligare värde. 

  

Användandet av aktiebaserade incitament är ett utbrett fenomen bland svenska börsföretag.           

Under studiens datainsamling undersöktes totalt 180 årsredovisningar för att fastställa          

användningen av aktiebaserade incitamentsprogram. I studiens urval av 60 industriföretag på           

stockholmsbörsens listor small, mid och large cap hade 66 procent av företagen använt någon              

form av aktiebaserade incitament som riktades till företagets VD under perioden 2015 till 2017.              

Under samma period hade även 25 procent använt aktiebaserade incitamentsprogram riktade till            

hela eller en större del av organisationen. Denna studie tillför empiriska bevis för att              

användandet av aktiebaserade incitamentsprogram inte har något signifikant prediktionsvärde för          

att förutse hur företag kommer prestera i termer av totalavkastning till aktieägarna eller             

avkastning på totalt kapital. Resultatet av denna studie indikerar snarare ett negativt samband             

mellan användandet av aktiebaserade incitamentsprogram och ekonomisk prestation, då samtliga          

regressionsmodeller uppvisade negativa linjära samband mellan användandet av aktiebaserade         

incitamentsprogram och ekonomisk prestation. I praktiken skulle det innebära att företag som            

inför ett aktiebaserat incitamentsprogram riktat antingen till företagets VD alternativt hela eller            

större delar av organisationen med syfte att minska intressekonflikter och öka den ekonomiska             

prestationen, riskerar att försämra sin ekonomiska prestation. Det går däremot inte med säkerhet             

konstatera denna slutsats då de negativa samband som observerades inte var statistiskt            

signifikanta. 
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Aktiebaserade incitamentsprogram finansieras vanligtvis helt eller delvis av företaget och          

därmed indirekt av företagets aktieägare. Samtidigt skapar aktiebaserade incitamentsprogram en          

utspädningseffekt vilket effektivt minskar aktieägarnas anspråk på företagets framtida         

utdelningar. Rimligtvis är det i aktieägarnas intresse att resultatet av det aktiebaserade            

incitamentsprogrammet leder till en prestationsökning som åtminstone kompenserar för         

kostnaderna det ger upphov till. Då tidigare forskning inte undersökt sambandet mellan            

användandet av aktiebaserade incitamentsprogram och ekonomisk prestation i en svensk kontext           

är resultatet av denna studie i högsta grad relevant som underlag vid beslut och design av                

företagsledares ersättningsstrukturer. 

 

Syftet med kandidatuppsatsen var att adressera problemet att svenska företag idag använder sig             

av aktiebaserade incitamentsprogram utan att tillräcklig empirisk forskning, i en svensk kontext,            

har undersökt om detta i praktiken leder till ökad prestation. Med detta syfte som utgångspunkt               

formulerades forskningsfrågan “Leder aktiebaserade incitamentsprogram till högre ekonomisk        

prestation i svenska företag?”. Utifrån agentteorin och tidigare forskning formulerades hypotesen           

“Hypotes: Användandet av aktiebaserade incitamentsprogram leder till ökad prestation bland          

svenska företag”. Empirisk data från 60 börsnoterade svenska företag analyserades med hjälp av             

en linjär regressionsmodell och vår hypotes prövades statistiskt. Vår forskningsdesign och           

metodval har fungerat väl för att besvara studiens forskningsfråga och studiens resultat visar att              

användandet av aktiebaserade incitamentsprogram inte leder till ökad prestation bland svenska           

företag. Således har vi uppfyllt studiens syfte och besvarat studiens forskningsfråga, samtidigt            

har empirisk forskning i en svensk kontext tillförts forskningsfältet. 
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6. Slutsats  
 

I kapitlet sammanfattas studiens problemformulering, syfte, forskningsfråga och resultat. Sedan 

presenteras vilka bidrag studien ger till forskningsfältet och praktiken. Avslutningsvis ges förslag till 

vidare forskning samt författarnas egna kritiska reflektion kring studiens brister. 

6.1 Slutsats 
De aktiebaserade incitamentsprogram som svenska företag använder sig av utgörs i huvuddrag            

av köpoptioner, teckningsoptioner, personaloptioner, konvertibler och aktieprogram. Dessa        

aktiebaserade incitament har i teorin en längre tidshorisont än monetära kortsiktiga bonusar.            

Aktiebaserade incitamentsprogram har som syfte att sammanlänka intressena mellan de som           

kontrollerar företaget och de som äger företaget. Den teoretiska grunden för aktiebaserade            

incitamentsprogram kommer ur agentteorin som menar att agenten, företagets VD, i första hand             

kommer att ta beslut i syfte att maximera sin egen vinst samt undvika att ta beslut som innebär en                   

ökad individuell risk. För att motverka denna intressekonflikt och effektivt sammanlänka           

intressena hos de som äger företaget, principalen, med de som kontrollerar företaget, agenten,             

implementeras aktiebaserade incitamentsprogram. Aktiebaserade incitamentsprogram förväntas      

bidra med incitament till agenten att öka sin individuella ansträngning och därmed prestation på              

kort och lång sikt. Användningen av aktiebaserade incitamentsprogram är idag utbrett bland            

svenska börsnoterade företag.  

 

Ett problem som föreligger med användandet av aktiebaserade incitamentsprogram i praktiken är            

att tidigare empirisk forskning som undersökt sambandet mellan aktiebaserade incitament och           

ökad prestation inte presenterar en entydig bild. Tidigare forskning har haft sin utgångspunkt i              

agentteorin och har i mycket hög utsträckning studerat effekten mellan aktiebaserade incitament            

och prestation i en nordamerikansk kontext samtidigt som tidigare forskning beskrivit vitala            

skillnader mellan amerikanska och europeiska företag. I litteraturstudien presenteras flera          

resultat från tidigare forskning både från USA och från Europa som inte finner något samband               
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mellan aktiebaserade incitament och högre prestation. Studiens syfte har varit att bidra med en              

empirisk studie av svenska företag för att bredda det begränsade utbudet av studier av företag               

utanför USA. Utifrån tidigare motstridiga forskningsresultat och avsaknad av empiriska studier i            

en svensk kontext kring sambandet mellan aktiebaserade incitament och prestation formulerades           

forskningsfrågan: 

 

- Leder aktiebaserade incitamentsprogram till högre ekonomisk prestation i svenska         

företag?  

 

För att besvara forskningsfrågan användes en kvantitativ metod för att utföra en deduktiv studie              

där agentteorin utgjort den teoretiska basen och ett insamlat datamaterial för ett urval på 60               

företag från OMX small, mid och large cap utgjorde empirin. Som analysverktyg har en              

regressionsmodell användts för att analysera om ett samband existerar mellan prestation (vilket            

uppskattades med variablerna ROA och TSR) och användandet av aktiebaserade incitaments-           

program. Studiens regressionsmodeller visade istället för ett av agentteorin förväntat positivt           

samband, ett svagt negativt samband mellan användandet av aktiebaserade incitament och           

prestation. Dessa resultat kontrollerades sedan genom en hypotesprövning där det visade sig att             

inga av resultaten var statistiskt signifikanta. Studiens resultat blev således att användandet av             

aktiebaserade incitamentsprogram inte leder till ökad prestation bland svenska företag. 

 

En förklaring till detta går att finna i stewardshipteorin som i motsats till agentteorin utgår ifrån                

att företagets VD strävar efter att vara en god förvaltare av företaget tillgångar, följaktligen tillför               

inte aktiebaserade incitament någon ytterligare prestationsökning. Vid applicering av         

stewardshipteori är den begränsande faktorn inte motstridiga intressen hos de som kontrollerar            

företaget och de som äger företaget, utan snarare organisatoriska begränsningar som hindrar            

företagets VD från att utöva sin makt och därmed begränsar möjligheten att påverka företagets              

prestation. Studiens slutsats och huvudsakliga forskningsbidrag är att det inte gick att observera             

några statistiskt signifikanta samband mellan användandet av aktiebaserade incitamentsprogram         

och ökad ekonomisk prestation i svenska företag. Det praktiska bidraget är att aktieägare i              

47 



 
 

svenska bolag bör ifrågasätta och utvärdera hur de aktiebaserade incitamentsprogrammen är           

utformade. 

6.2 Studiens brister och begränsningar 

Metoden för denna studie är designad med hänsyn till de begränsningar vi haft i form av tid och                  

resurser. Det går att diskutera om studiens urval om 60 företag och tre observationsår hade               

gagnats av att innefatta ännu fler företag och en ännu längre tidsperiod. Med hänsyn till studiens                

resursbegränsningar så var vår bedömning att totalt 180 observationer över en treårsperiod var             

tillräckligt för att på ett adekvat sätt genomföra den metod med det analysverktyg som valts.               

Även det faktum att studiens urval endast innefattat företag i industrisektorn kan vid en första               

anblick framstå som begränsande. Givetvis hade studien kompletterats av att även undersöka ett             

motsvarande antal företag i andra sektorer, då eventuella skillnader hade kunnat belysas. Företag             

i industrisektorn valdes av strikta metodskäl. Genom att endast studera industrisektorn fick vi ett              

så homogent dataunderlag som möjligt i termer av prestationsmått och förutsättningar, vilket            

isolerade eventuella samband mellan prestation och av användandet av aktiebaserade          

incitamentsprogram. Vi valde därför att i linje med flera tidigare studier, exempelvis Mehran             

(1995), att endast undersöka företag i en och samma sektor . 

 

Ytterligare en potentiell brist finns i hur variablerna för att mäta användandet av aktiebaserade              

incitamentsprogram konstruerats. Studiens två beroende variabler (Inc_VD och Inc_Org) mäter          

endast användandet av aktiebaserade incitamentsprogram samt vilka av företagets anställda dessa           

är riktade mot, företagets högsta ledning alternativt hela företagets organisation. Variablerna           

inkluderar ingen information om vilken typ av aktiebaserade incitament som använts och mäter             

därför inte hur olika typer av aktiebaserade incitament samvarierar med prestation. Det kan             

således vara så att användandet av olika typer av aktiebaserade incitamentsprogram exempelvis            

aktieoptioner, aktieprogram, konvertibler, etc. har olika påverkan på företagets ekonomiska          

prestation. De två variablerna Inc_VD och Inc_Org inkluderar samtidigt inte någon information            

om nivån av aktiebaserad ersättning inom de använda incitamentsprogrammen. 
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Det är även möjligt att ha synpunkter på om de variabler vi valt för att mäta ekonomisk                 

prestation, TSR och ROA, är optimala för att utvärdera sambandet mellan användandet av             

aktiebaserade incitamentsprogram och ekonomisk prestation. Ekonomisk prestation är ett         

tvetydigt begrepp och det finns ett stort antal definierade prestationsmått. TSR valdes för att det i                

regel är det primära prestationsmåtten för företagets aktieägare. ROA valdes för att vara             

konsekvent med den tidigare forskningen inom forskningsfältet. Både TSR och ROA är även             

frekvent förekommande prestationsmått i kompensationskontrakt mellan företag och företags         

VD, varför vi anser att dessa är relevanta i sammanhanget. 

 

Invändningar mot att vi valde att utesluta 29 observationer för att uppnå de antaganden som               

krävs vid regressionsanalys är berättigade. Vi valde att göra det för att kunna genomföra en               

meningsfull regressionsanalys samtidigt som att utesluta extremvärden även kan öka exaktheten           

av regressionens uppskattningar (Osborn & Waters 2002). Regressioner som genomfördes utan           

att utesluta extremvärdena förändrade inte resultaten av regressionen nämnvärt (dessa          

regressionsresultat redovisas inte i studien). 

6.3 Förslag till vidare forskning 

Då denna studie av metodskäl endast undersökt företag i industrisektorn, hade en motsvarande             

studie av företag i en annan sektor varit av intresse. Om en sådan studie hade funnit liknande                 

empiriska resultat hade de empiriska bevisen för att det saknas ett samband mellan aktiebaserade              

incitament och prestation bland svenska företag stärkts. Ytterligare studier av andra nordiska och             

europeiska länder skulle även öka förståelsen för om det av agentteorin förväntade sambandet             

mellan aktiebaserade incitament och prestation existerar i praktiken i ett europeiskt sammanhang. 

 

Denna studie har endast mätt användandet av aktiebaserade incitamentsprogram och hur           

användandet av aktiebaserade incitament samvarierar med ekonomisk prestation mätt med          

måtten ROA och TSR. Framtida forskning kan använda alternativa välmotiverade          

prestationsmått för att undersöka potentiella samband mellan användandet av aktiebaserade          

incitament och ekonomisk prestation. Dessa studier kan även med fördel välja alternativa            
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metoder för att mäta användandet av aktiebaserade incitamentsprogram, där typ av aktiebaserat            

incitament (exempelvis aktieprogram, aktieoptioner, konvertibler, etc.) och nivå av aktiebaserad          

ersättning inkluderas. Wesphal och Zajac (1993) menar att aktiebaserade incitamentsprogram i           

många fall införs men därefter inte aktivt används och utvärderas av företaget. Genom att              

inkludera typ av aktiebaserade incitament och nivå av aktiebaserad ersättning ges större insikt i              

vilka typer av aktiebaserade incitamentsprogram och vilken nivå av ersättning som är lämplig för              

att aktiebaserade incitament i praktiken ska leda till ökad prestation. 

 

Denna studie har i linje med tidigare forskning utgått från ett agentteoretiskt perspektiv vid              

utformandet av studiens hypotes. Ur detta perspektiv förväntas användandet av aktiebaserade           

incitamentsprogram leda till ökad ekonomisk prestation. Vi fann inte några empiriska bevis för             

att ett det finns ett positivt samband mellan aktiebaserade incitament och prestation bland             

svenska företag. Därför föreslår vi att framtida forskning utgår från ett annat teoretiskt             

perspektiv för att studera förhållandet mellan aktiebaserade incitament och prestation i en svensk             

kontext. En sådan teori kan vara stewardshipteorin som menar att företagets VD strävar efter att               

vara en god förvaltare av företagets tillgångar (Donaldson & Davis 1991). Dolandson och Davis              

fann att de amerikanska företag där samma person innehaft rollen som både företagets             

styrelseordförande och VD presterade bättre än jämförbara bolag. Detta är en intressant            

parameter att undersöka i en svensk kontext, eftersom samma person inte tillåts inneha rollen              

som styrelseordförande och VD i svenska börsnoterade företag (Aktiebolagslagen 2005:551).          

Framtida studier som utgår ifrån stewardshipteorin behöver därför söka alternativa faktorer som            

hindrar företagets VD att utöva sin makt i svenska företag. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Företagen som ingick i urvalet 
Företag Lista År Incitament VD Incitament Org 

ABB Ltd LARGE 2015 1 0 

ABB Ltd LARGE 2016 1 0 

ABB Ltd LARGE 2017 1 0 

Alfa Laval AB LARGE 2015 0 0 

Alfa Laval AB LARGE 2016 0 0 

Alfa Laval AB LARGE 2017 0 0 

ASSA ABLOY AB LARGE 2015 1 0 

ASSA ABLOY AB LARGE 2016 1 0 

ASSA ABLOY AB LARGE 2017 1 0 

Atlas Copco AB LARGE 2015 1 0 

Atlas Copco AB LARGE 2016 1 0 

Atlas Copco AB LARGE 2017 1 0 

Fingerprint Cards AB LARGE 2015 1 1 

Fingerprint Cards AB LARGE 2016 0 0 

Fingerprint Cards AB LARGE 2017 1 0 

Indutrade AB LARGE 2015 1 0 

Indutrade AB LARGE 2016 1 0 

Indutrade AB LARGE 2017 1 0 

Lifco AB LARGE 2015 0 0 

Lifco AB LARGE 2016 0 0 

Lifco AB LARGE 2017 0 0 

Loomis AB LARGE 2015 1 1 

Loomis AB LARGE 2016 1 1 

Loomis AB LARGE 2017 1 1 

NCC AB LARGE 2015 1 0 

NCC AB LARGE 2016 1 0 

NCC AB LARGE 2017 1 0 

NIBE Industrier AB LARGE 2015 1 0 

NIBE Industrier AB LARGE 2016 1 0 

NIBE Industrier AB LARGE 2017 1 0 

Peab AB LARGE 2015 1 1 

Peab AB LARGE 2016 1 1 

Peab AB LARGE 2017 1 1 

SAAB AB LARGE 2015 1 1 
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Företag Lista År Incitament VD Incitament Org 

SAAB AB LARGE 2016 1 1 

SAAB AB LARGE 2017 1 1 

Sandvik AB LARGE 2015 1 1 

Sandvik AB LARGE 2016 1 1 

Sandvik AB LARGE 2017 1 1 

Securitas AB LARGE 2015 1 1 

Securitas AB LARGE 2016 1 1 

Securitas AB LARGE 2017 1 1 

Skanska AB LARGE 2015 1 1 

Skanska AB LARGE 2016 1 1 

Skanska AB LARGE 2017 1 1 

SKF, AB LARGE 2015 1 0 

SKF, AB LARGE 2016 1 0 

SKF, AB LARGE 2017 1 0 

SWECO AB LARGE 2015 1 0 

SWECO AB LARGE 2016 1 0 

SWECO AB LARGE 2017 1 0 

Trelleborg AB LARGE 2015 0 0 

Trelleborg AB LARGE 2016 0 0 

Trelleborg AB LARGE 2017 0 0 

Volvo, AB LARGE 2015 1 0 

Volvo, AB LARGE 2016 1 0 

Volvo, AB LARGE 2017 1 0 

ÅF AB LARGE 2015 1 1 

ÅF AB LARGE 2016 1 1 

ÅF AB LARGE 2017 1 1 

Addtech AB MID 2015 1 0 

Addtech AB MID 2016 1 0 

Addtech AB MID 2017 1 0 

AQ Group AB MID 2015 0 0 

AQ Group AB MID 2016 0 0 

AQ Group AB MID 2017 0 0 

Beijer Alma AB MID 2015 0 0 

Beijer Alma AB MID 2016 0 0 

Beijer Alma AB MID 2017 0 0 

Beijer Ref AB MID 2015 0 0 

Beijer Ref AB MID 2016 0 0 

Beijer Ref AB MID 2017 0 0 

Cavotec SA MID 2015 1 0 

Cavotec SA MID 2016 1 0 

Cavotec SA MID 2017 1 0 

Concentric AB MID 2015 1 0 
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Företag Lista År Incitament VD Incitament Org 

Concentric AB MID 2016 1 0 

Concentric AB MID 2017 1 0 

Elanders AB MID 2015 0 0 

Elanders AB MID 2016 0 0 

Elanders AB MID 2017 0 0 

Gunnebo AB MID 2015 1 0 

Gunnebo AB MID 2016 1 0 

Gunnebo AB MID 2017 1 0 

Inwido AB MID 2015 0 0 

Inwido AB MID 2016 1 1 

Inwido AB MID 2017 1 1 

Lindab International AB MID 2015 0 0 

Lindab International AB MID 2016 0 0 

Lindab International AB MID 2017 1 0 

Mycronic AB MID 2015 1 0 

Mycronic AB MID 2016 1 0 

Mycronic AB MID 2017 1 0 

Nederman Holding AB MID 2015 1 0 

Nederman Holding AB MID 2016 1 0 

Nederman Holding AB MID 2017 1 0 

OEM International AB MID 2015 0 0 

OEM International AB MID 2016 0 0 

OEM International AB MID 2017 0 0 

Opus Group AB MID 2015 1 1 

Opus Group AB MID 2016 1 1 

Opus Group AB MID 2017 1 1 

Systemair AB MID 2015 0 0 

Systemair AB MID 2016 0 0 

Systemair AB MID 2017 0 0 

Bergman & Beving AB MID 2015 1 0 

Bergman & Beving AB MID 2016 1 0 

Bergman & Beving AB MID 2017 1 0 

Fagerhult, AB MID 2015 1 0 

Fagerhult, AB MID 2016 1 0 

Fagerhult, AB MID 2017 1 0 

ITAB Shop Concept AB MID 2015 0 0 

ITAB Shop Concept AB MID 2016 0 1 

ITAB Shop Concept AB MID 2017 0 0 

Lagercrantz Group AB ser B MID 2015 1 0 

Lagercrantz Group AB ser B MID 2016 1 0 

Lagercrantz Group AB ser B MID 2017 1 0 

Nolato AB MID 2015 0 0 
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Företag Lista År Incitament VD Incitament Org 

Nolato AB MID 2016 1 0 

Nolato AB MID 2017 1 0 

Beijer Electronics Group AB SMALL 2015 1 0 

Beijer Electronics Group AB SMALL 2016 1 0 

Beijer Electronics Group AB SMALL 2017 1 0 

Bong AB SMALL 2015 0 0 

Bong AB SMALL 2016 0 0 

Bong AB SMALL 2017 0 0 

BTS Group AB SMALL 2015 0 1 

BTS Group AB SMALL 2016 0 1 

BTS Group AB SMALL 2017 0 1 

Christian Berner Tech Trade AB SMALL 2015 0 0 

Christian Berner Tech Trade AB SMALL 2016 0 0 

Christian Berner Tech Trade AB SMALL 2017 0 0 

Concordia Maritime AB SMALL 2015 0 0 

Concordia Maritime AB SMALL 2016 0 0 

Concordia Maritime AB SMALL 2017 0 0 

Consilium AB SMALL 2015 0 0 

Consilium AB SMALL 2016 0 0 

Consilium AB SMALL 2017 0 0 

CTT Systems AB SMALL 2015 0 0 

CTT Systems AB SMALL 2016 0 0 

CTT Systems AB SMALL 2017 0 0 

eWork Group AB SMALL 2015 1 1 

eWork Group AB SMALL 2016 1 1 

eWork Group AB SMALL 2017 1 1 

ICTA AB SMALL 2015 1 0 

ICTA AB SMALL 2016 1 0 

ICTA AB SMALL 2017 1 0 

NOTE AB SMALL 2015 0 0 

NOTE AB SMALL 2016 0 0 

NOTE AB SMALL 2017 1 0 

Poolia AB SMALL 2015 0 0 

Poolia AB SMALL 2016 0 0 

Poolia AB SMALL 2017 0 0 

Precise Biometrics AB SMALL 2015 1 0 

Precise Biometrics AB SMALL 2016 1 0 

Precise Biometrics AB SMALL 2017 1 0 

Pricer AB SMALL 2015 1 0 

Pricer AB SMALL 2016 1 0 

Pricer AB SMALL 2017 1 0 

Semcon AB SMALL 2015 1 1 
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Företag Lista År Incitament VD Incitament Org 

Semcon AB SMALL 2016 1 1 

Semcon AB SMALL 2017 1 1 

Studsvik AB SMALL 2015 0 0 

Studsvik AB SMALL 2016 0 0 

Studsvik AB SMALL 2017 0 0 

Wise Group AB SMALL 2015 0 0 

Wise Group AB SMALL 2016 1 0 

Wise Group AB SMALL 2017 1 0 

XANO Industri AB SMALL 2015 1 1 

XANO Industri AB SMALL 2016 1 1 

XANO Industri AB SMALL 2017 0 0 

Duroc AB SMALL 2015 0 0 

Duroc AB SMALL 2016 0 0 

Duroc AB SMALL 2017 0 0 

Sensys Gatso Group AB SMALL 2015 0 0 

Sensys Gatso Group AB SMALL 2016 0 0 

Sensys Gatso Group AB SMALL 2017 1 0 

Viking Supply Ships AB SMALL 2015 0 0 

Viking Supply Ships AB SMALL 2016 0 0 

Viking Supply Ships AB SMALL 2017 0 0 

Bilaga 2 - Beräkning av variabler 
TSR (DataStream Code WC08801) 
 

SR (Market P rice Y ear End Dividends P er Share) / Last Y ear s Market P rice (Y ear End) )  T = ( +  ′ − 1  
 
ROA (DataStream Code WC08326) 
 

OA Net Income ottom Line ((Interest Expense on Debt nterest Capitalized) (1 ax Rate))) /  R = ( − B +  − I *  − T  
verage of  Last Y ear s and Current Y ear s T otal Assets  A ′ ′  

 
Omsättning (DataStream Code WC01001) 
 

et Sales or Revenues represent gross sales and other operating revenues less discounts, returns and  N   
llowances.  a  

 
Belåningsgrad (DataStream Code WC08221) 
 

otal Debt % T otal Capital (Long T erm Debt Short T erm Debt & Current P ortion of  Long T erm Debt) /  T =  +   
T otal Capital Short T erm Debt & Current P ortion of  Long T erm Debt)  ( +   
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Bilaga 3 - Logaritmerad omsättning 

Variabeln omsättning logaritmerades med hjälp av en funktion i statistikprogrammet SPSS. 

  

Figur 6. Ursprunglig fördelning av omsättning - 
Snedvriden fördelning. 

Figur 7. Logaritmerad fördelning av omsättning - 
Normalfördelad. 

Bilaga 4 - Materialets uppfyllnad av antaganden vid linjär regression 
Modellens residualer är differensen mellan det av modellen uppskattade värdet för den beroende             
variabeln och det faktiska värdet, dessa ska vara oberoende av varandra och ha en konstant               
varians (Newbold et al., 2013). Om detta antagande inte är uppfyllt riskerar förhållandena mellan              
variablerna och hypotesprövningen av koefficienterna att bli förvridna (Osborn & Waters 2002).            
En metod för att säkerställa att residualerna är normalfördelade är att studera regressions-             
modellens P-P-diagram, vilket SPSS generera åt oss. Om residualerna är normalfördelade ska            
våra datapunkter följa den diagonala linjen. 

  

Figur 8. P-P diagram av regressionerna med TSR och ROA som beroende variabel 
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Figur 8 tolkas som att residualerna inte är normalfördelade, vilket kan ses genom den              
S-formation som datapunkterna formar kring den diagonala linjen. En metod för att lösa detta              
problem är att identifiera och exkludera extremvärden ur vår data (Osborn & Waters 2002).              
Extremvärdena identifierades genom funktionalitet i SPSS och vi valde slutligen att exkludera de             
observationer där TSR var större än 100 procent eller mindre än -50 procent samt de               
observationer där ROA var större än 16,5 procent och mindre än -7,5 procent. De exkluderade               
datapunkterna motsvarar 29 av totalt 180 observationer. P-P-diagram framtagna efter          
exkluderingen visar att modellens residualer nu kan antas vara normalfördelade, då           
datapunkterna ligger mycket nära diagonalen. 

  

Figur 9. P-P diagram av regressionerna med TSR och ROA som beroende variabel, 
efter att 30 observationer exkluderats. 

 
Sambanden mellan den beroende och de oberoende variablerna ska vara linjära 

Eftersom att linjär regression uppskattar en linjär prediktionsmodell behöver sambanden mellan           
den beroende variabeln och de oberoende variablerna vara linjära. I praktiken är inte sambanden              
perfekt linjära, men en linjär regressionsmodell kan ändå ge en bra uppskattning (Agresti &              
Finlay 2014). Eftersom att våra dummyvariabler Inc_VD och Inc_Org endast kan anta värdena 0              
eller 1 är sambandet med den beroende variabeln per definition linjärt. För att undersöka linjära               
samband mellan våra kontrollvariabler Belåning och Storlek undersöker vi punktdiagram för att            
fastställa eventuella linjära samband och även utesluta andra typer av samband, exempelvis            
exponentiella (Osborn & Waters 2002). 
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Figur 10. Punktdiagram av Storlek och de beroende variablerna TSR och 
ROA. 

Figur 10 visar ett punktdiagram för TSR och ROA samt den oberoende variabeln Storlek. 
Stödlinjerna som visar det linjära sambandet, tolkas som att ett svagt men linjärt samband 
existerar mellan den oberoende kontrollvariabeln Storlek och de beroende variablerna ROA och 
TSR, samtidigt som inget annat typ av samband går att observera. 

 

Figur 11. Punktdiagram av Belåning och de beroende variablerna TSR och 
ROA. 

Stödlinjerna i Figur 11 visar ett linjärt samband mellan den oberoende kontrollvariabeln            
Belåning och de beroende variablerna ROA och TSR, inte heller i detta punktdiagram kan något               
annat typ av samband observeras.  
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Homoskedasticitet 
Ytterligare ett antagande vid linjär regression är att det inte föreligger hetroskedasticitet mellan             
modellens felterm (Osborne & Waters 2002). Det innebär att den uppskattade modellens felterm             
inte är jämnt fördelad. Att inte hetroskedasticitet förekommer i mellan variablerna kontrolleras            
genom att studera ett specifikt punktdiagram som genereras i SPSS, vilket visar modellens             
standardiserade residualer och de standardiserade uppskattade värdena av den beroende          
variabeln. Figur 12 och figur 13 visar ett sådant diagram för regressionen där TSR är beroende                
variabel samt regressionen där ROA är beroende variabel. Punkterna är jämnt fördelade och inga              
uppenbara mönster går att utläsa, således kan vi konstatera att heteroskedasticitet inte råder. 
 

 

Figur 12. Standardiserade regressionsresidualer och 
standardiserade uppskattningsvärden (TSR beroende 
variabel) 

Figur 13. Standardiserade regressionsresidualer och 
standardiserade uppskattningsvärden (ROA bero- 
ende variabel) 

 

Multikollinearitet 

Trots att samtliga antaganden vid linjär regression är uppfyllda kan det finnas ytterligare faktorer              
som påverkar hur väl modellen beskriver sambanden mellan den beroende och de oberoende             
variablerna (Newbold, Carlson, & Thorne 2013). Multikollinearitet kan uppstå vid hög           
korrelationen mellan de oberoende variablerna. I de fall de oberoende variablerna är starkt             
korrelerade är det omöjligt att avgöra vilken av de oberoende variablerna som faktiskt har ett               
samband med den beroende variabeln. En indikator för att multikollinearitet finns mellan de             
oberoende variablerna är att korrelationen mellan respektive oberoende variabel är hög. Tabell 8             
visar en korrelationsmatris över samtliga variabler. Utifrån denna går det att utläsa att             
korrelationen mellan två oberoende variabler som högst är 0,412, vilket innebär att            
multikollinearitet inte riskerar att vara ett problem. 
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Tabell 8 - Korrelationsmatris 
 TSR ROA Inc_VD Inc_Org Storlek Belåning 
TSR 1      
ROA 0,349 1     
Inc_VD −0,16 −0,014 1    
Inc_Org −0,07 −0,133 0,355 1   
Storlek −0,085 0,04 0,412 0,216 1  
Belåning −0,06 −0,301 0,052 0,018 0,288 1 
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