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Sammanfattning

Uppsatsen behandlar incitamentsprogrammen hos ett urval företag på Stockholms A-

och O-lista för att utreda huruvida det finns ett samband mellan bonusutbetalningar till 

företagens ledning och företagets framgång. Framgången definieras som avkastning på 

företagets aktie relativt avkastningen för branschindex.  Målet var att genom en 

multipel regressionsanalys belägga alternativt förkasta ett samband mellan VD:ns 

ersättning och företagets aktieavkastning.

Studien är utförd på 59 st slumpmässigt urvalda bolag noterade på Stockholms A- och 

O-lista. Totalt ingick 190 st observationer spritt över åren 2002-2005.

Resultatet av undersökningen visar ej på ett signifikant samband mellan VD:ns olika 

ersättningsformer och företagets över- alternativt underavkastning gentemot branschen. 

Vidare fann studien ej en skillnad mellan den grupp av företag som hade 

optionsprogram med gruppen som saknade liknande incitamentsprogram vad gäller 

aktieavkastning.

Av resultatet dras slutsatsen att formen och storleken på den verkställande direktörens 

ersättning är beroende av andra faktorer än företagets prestation gentemot konkurrenter 

mätt i aktieavkastning.



3

1. Inledning ................................................................................................................. 4
1.1 Bakgrund.......................................................................................................... 4
1.2 Problemformulering......................................................................................... 6
1.3 Syfte ................................................................................................................. 6
1.4 Avgränsning..................................................................................................... 7
1.5 Disposition ....................................................................................................... 7

2. Teori och tidigare studier ............................................................................................. 8
2.1 Agentteorin ............................................................................................................ 8
2.2 Incitamentsprogram ............................................................................................. 10

2.2.1 Incitamentsprogram i Sverige ................................................................ 13
2.3 Tidigare studier .................................................................................................... 17

3. Metod ......................................................................................................................... 21
3.1 Vetenskapligt synsätt ........................................................................................... 21
3.2 Angreppssätt ........................................................................................................ 21
3.3 Multipel regressionsanalys............................................................................. 22

3.3.1 Kritik till multipel regression........................................................................ 24
3.4 Regressionsanalysen ...................................................................................... 26

3.4.1 Regressionsmodell och utförande ................................................................. 26
3.4.2 Antaganden ................................................................................................... 27

3.5 Datakällor............................................................................................................. 28
3.6 Urval av population.............................................................................................. 28
3.7 Hypotestest........................................................................................................... 29
3.8 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet ......................................................... 30
3.9 Metodkritik .................................................................................................... 32

4. Resultat och analys .................................................................................................... 33
4.1 Undersökningsgrupper- deskriptiv statistik ................................................... 33

4.1.1 Grunddata...................................................................................................... 34
4.1.2 Hypotestest.................................................................................................... 34

4.2 Ersättningens uppbyggnad ............................................................................. 36
4.3 Regressionsresultat ........................................................................................ 38
4.3 Sammanfattande diskussion och analys......................................................... 40

5.  Slutsatser ................................................................................................................... 42
6. Förslag till vidare studier ........................................................................................... 45

LITTERATURFÖRTECKNING............................................................................... 46
Bilagor............................................................................................................................ 49



4

1. Inledning

Den här uppsatsen behandlar incitamentsprogrammen hos ett urval företag på 

Stockholms A- och O-lista för att utreda huruvida det finns ett samband mellan 

bonusutbetalningar till företagens ledning och företagets framgång. Framgången 

definieras som avkastning på företagets aktie relativt avkastningen för 

branschindex. Målet är att genom en regressionsanalys kunna belägga alternativt 

förkasta ett samband mellan bonusprogram och denna nyckelfaktor.

1.1 Bakgrund

De senaste åren har en intensiv debatt förts i bl.a. media om de noterade företagens 

bonusprogram och utbetalningar av bonus till företagens ledning. Kritiken mot 

dessa bonusprogram har också lett till att färre incitamentsprogram föreslås vid 

företagens bolagsstämmor1. Ämnet är ständigt aktuellt och behandlas i de flesta 

dagstidningar och debattprogram.

Kritiken mot dessa typer av bonusprogram rör ofta dess kortsiktiga natur och att det 

är svårt att påvisa dess effektivitet. Svårigheten att belöna rätt parametrar för att 

uppnå det önskade målet är också en aspekt av incitamentsprogram som ofta 

kritiseras. Något som Stephen Kerr, professor i management, kallar ”the folly of 

rewarding A, while hoping for B”- dårskapen att belöna A och hoppas på B2. Ett 

exempel är att hoppas på långsiktig tillväxt men belöna kvartalsresultaten. 

En anledning till incitamentsprogrammens spridning är insikten av att företagens 

ledning har fått en ökad makt de senaste decennierna till följd av en ökad 

                                                
1 http://www.di.se/Nyheter “Halverat antal bonusprogram”, Daniel Svensson
2 Kerr (1995)
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fragmentering av ägandet i de noterade bolagen. När ägandet sprids ut mer och mer 

minskar den enskilde aktieägarens inflytande och ledningen får en, relativt, starkare 

position. Risken som föreligger är alltså att ledningen tar suboptimala beslut för att 

maximera sin egen nytta. Exempel på detta är när företagsledningen utnyttjar 

företagets resurser till privata ändamål eller väljer bort potentiellt mycket lönsamma 

men riskabla projekt för att undvika negativa efterverkningar. Sådana typer av 

konflikter benämns inom agentteorin som agentproblematiken.3Denna problematik 

leder i sin tur till ett ökat behov av att likställa ledningens målsättningar med 

ägarnas.

Ur ett historiskt perspektiv har denna typ av problem ökat mer och mer allteftersom 

separationen mellan ledningen och ägandet ökat i de noterade bolagen. I början av 

seklet var det ovanligt att företagsledaren och ägaren var två skilda personer, något 

som är desto mer vanligt i dag. 

Problemet uppstår när implementering och kontroll av företagets beslut skiljs åt. 

Fama och Jensen (1998)4 menar att beslutsprocessen består av fyra olika steg:

1. Initiering (Initiation) Förslag på resursanvändning 

2. Ratificering (Ratification) Val av beslut som ska utföras

3. Implementering (Implementation) Utförande av ovanstående beslut

4. Övervakning (Monitoring) Utvärdering av prestation/belöning

Initiering och implementering benämns av Fama och Jensen som beslutsledning 

(”decision management”) och görs av företagets ledning medan ratificering och 

övervakning (”decision control”) görs av företagets ägare. Denna arbetsdelning 

medför vissa problem och kostnader för övervakning och kontroll (agentkostnader).

                                                
3 Jensen & Meckling, 1976, “Theory of the firm”, Journal of financial economics
4 Fama & Jensen, 1983, ”Separation of ownership and control”, Journal of Law and Economics
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Även skillnader i psykologiska egenskaper som riskaversion och målsättningar 

leder till konflikter mellan ägare och ledning. 

Ett försök att lösa detta problem är ökad övervakning av företagsledningen och ett 

annat incitamentsprogram.

Genom incitamentsprogram som kopplas till samma mål som företagets ledning har 

hoppas ägarna alltså kunna stävja dessa konflikter och få företagets ledning att 

sträva mot samma håll som aktieägarna. 

1.2 Problemformulering

Finns det ett samband mellan bonusutbetalningarnas storlek och företagets 

framgång mätt som aktieavkastning? Om dessa incitamentsprogram fungerar bör 

det finnas ett samband mellan hur väl det går för företaget och storleken på 

företagens bonusutbetalningar till ledningen.

Presterar företag där företagsledaren innehar optionsavtal bättre än företag som 

saknar optionsprogram riktade till den verkställande direktören?

1.3 Syfte

Syftet med denna uppsats är att utreda huruvida incitamentsprogram löser 

problemet med agentkostnader på ett tillfredsställande sätt. Specifikt kommer 

uppsatsen att behandla incitamentsprogram och huruvida det finns ett samband 

mellan utbetald bonus och framgångsrika företag.
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1.4 Avgränsning

Genom ett slumpmässigt urval valdes 59 bolag noterade på Stockholmsbörsens A-

och O-lista. Vår förhoppning är därmed att kunna få data som i största möjliga mån 

inte är påverkad av branschspecifika faktorer eller makroekonomiska händelser som 

påverkat företagets resultat.

När det gäller företagens incitamentsprogram kommer vi undersöka kontant bonus, 

aktier och optioner som ges till företagens verkställande direktör.. Fokus för denna 

uppsats blir på den rörliga bonusen och aktierelaterade derivatinstrument men vi

beaktar även den fasta ersättningen. 

Undersökningens tidsperiod begränsas av år 2002 till år 2005 och definitionen av 

ett framgångsrikt företag görs genom en studie aktiens avkastning relativt den 

genomsnittliga aktieavkastningen för branschen företaget är verksam inom. Genom 

att göra en sådan jämförelse får vi företagets över/underavkastning vilket blir måttet 

för framgång. Avkastningen ställs sedan i relation till den ersättning som erhålls av 

företagets VD i en regressionsanalys för att se hur väl över/underavkastningen, 

företagets prestation relativt branschen som helhet,  förklaras av  den verkställande 

direktörens ersättning.

1.5 Disposition

Nästa avsnitt behandlar de bakomliggande teorier och tidigare studier som har 

gjorts inom området. Dessutom beskrivs svenska företags incitamentsprogram och 

dess konstruktion.

I avsnitt tre redogörs den metod och det angreppssätt som ligger till grund för den 

resultat och analys som tas upp i avsnitt fyra. I avsnitt fem drar vi slutsatser från 

resultatet och avslutar i avsnitt sex med förslag till vidare studier. 
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2. Teori och tidigare studier

2.1 Agentteorin

“The directors of such [joint-stock] companies, however, being the managers rather 
of other people’s money than of their own, it cannot well be expected, that they 
should watch over it with the same anxious vigilance with which the partners in a 
private copartnery frequently watch over their own. Like the stewards of a rich man, 
they are apt to consider attention to small matters as not for their master’s honour, 
and very easily give themselves a dispensation from having it.
Negligence and profusion, therefore, must always prevail, more or less, in the 
management of the affairs of such a company”5

Adam Smith (1776)

Agentteorin förklarar relationen mellan ägaren och företagets ledning och de 

konflikter som kan uppstå mellan dessa parter. En agentrelation definieras som ett 

kontrakt mellan en eller flera personer (principaler) och en annan person (agent) där 

principalerna upplåtit en del av beslutsfattandet till agenten6.

Teorin säger att det finns en risk för att agenten i vissa fall kommer agera på ett sätt 

som inte är optimalt för ägarna eftersom han/hon vill optimera sin egen nytta. 

För att undvika agentkostnader kan ägarna 

1. Övervaka agenten och utveckla ett regelsystem/policies för ledningens agerande

2. Utveckla ett belöningssystem för att få agenten att sträva efter samma mål som 

ägarna

Orsakerna till agentkostnader varierar men beror ofta på att ägarna har, 

huvudsakligen, finansiella mål medan företagets ledning har både finansiella och 

icke-finansiella mål. Ett exempel på dessa icke-finansiella mål är de relationer 

ledningen har gentemot sina anställda och en lojalitet mot dem.

                                                
5 Citatet är taget från Jensen och Meckling (1976)
6 Jensen, Meckling “Theory of the firm”
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Jensen och Meckling (1976) gör en jämförelse mellan två olika situationer för att 

åskådliggöra problematiken kring agent -principal förhållandet; i första hand 

beaktar de ett bolag där ledaren äger hela företaget, och därigenom alla dess 

kassaflöden, och en situation där ledaren har sålt en del av företaget till en 

utomstående part. I den föregående situationen har företagsledaren två former av 

intressen i bolaget - pekuniära och icke-pekuniära. Exempel på icke-pekuniär nytta 

är personliga relationer med anställda eller att ha en trevlig lokal. Den optimala 

nivån av nytta uppnås då när ägaren/ledarens marginalnytta för ytterligare en krona 

i kostnad för icke-pekuniär nytta (mätt i produktionsförlust) är lika med 

marginalnyttan för ytterligare en krona mer i disponibel inkomst efter skatt.

Problemet som uppstår då ledaren säljer en del av företaget till en utomstående part 

är att ledarens och den utomstående parten har olika intressen i bolaget. Om 

företagsledaren säljer fem procent kommer hans optimala nyttonivå uppstå då 

marginalnyttan av ytterligare en krona i kostnad för icke-pekuniär nytta är lika med 

marginalnyttan av ytterligare 95 öre- med andra ord skapas incitament för 

företagsledaren att handla på ett sätt som gagnar honom själv på bekostnad av den 

nya delägaren.

Ledningen representerar både ägarna, leverantörer, kunder och de anställda och har 

därigenom ett intressentperspektiv vilket kan leda till, ur ägarnas perspektiv, 

suboptimala beslut. Exempelvis kan ledningen av ett företag välja projekt som ökar 

företagets storlek, trots att det minskar det totala värdet, för att skapa diversifiering 

och därigenom riskminimering med avsikt att trygga den egna och sina anställdas 

anställning. Dessutom har forskning visat att ersättningen till företagens ledning 

ökar med företagets storlek oavsett vad som händer med företagets värde - något 

som diskuteras mer ingående i nästa avsnitt.
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De huvudsakliga orsakerna till att agentkostnader uppstår är 

informationsasymmetri7 och förhållande till risk8 och dessa kostnader kan därmed 

minskas genom att förbättra informationsflödet mellan principal och agent 

respektive minska riskerna för agenten.

2.2 Incitamentsprogram

En minskning av agentproblematiken kan ske genom att ägarna observerar agentens 

handlingar. Det finns två alternativ för en sådan observation; antingen observerar 

och kontrollerar ägarna agentens input eller output. Med input avses 

företagsledarens arbete både vad gäller kvantitet och kvalitet. Detta har historiskt 

sett varit det vanligast förekommande sättet att kontrollera en företagsledare.

Det andra alternativet är att mäta agentens output i form av uppnådda mål som 

exempelvis aktiekursens utveckling eller rörelseresultat.

En viktig aspekt vad gäller incitamentsprogram är att belöna företagsledaren för det 

han/hon kan kontrollera och styra. Ägarna måste därmed utveckla programmen på 

ett sådant sätt  att agenten inte kan straffas på grund av externa faktorer som är 

utanför agentens möjlighet att påverka.

Jensen, Baker och Murphy (1988) fann att ersättningsnivåerna för företagsledare 

empiriskt berodde främst på företagets storlek och att ersättningsnivåerna ökade i 

takt med storleken på företaget.9 Detta betyder att företagets värde kunde minska 

                                                
7

Baker, George P, “Incentive contracts and performance measurements”, Journal of Political 
Economy,
upplaga 100, nr.3, 1992

8
Core, Holthausen & Larcker, “Corporate governance, chief executive officer compensation, and firm

performance”, Journal of Financial Economics, upplaga 51, s. 371-406, 1999

9
Baker, Jensen & Murphy, “Compensation and incentives: Practice vs. Theory”, Journal of Finance,

upplaga 43, nr.3, 1988
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samtidigt som ersättningen till företagens värde ökade på grund av en ökad 

omsättning. Dessutom fann man bevis för att elasticiteten av dessa ersättningsnivåer 

var cirka 0.3 jämfört med storleken på företaget. Detta innebär att när företaget 

ökade med 10 procent ökade företagsledningens kompensation med ca 3 procent.

En möjlig förklaring till detta är att större företag har möjlighet att betala för de 

bästa företagsledarna. Något som författarna inte kunde förklara var det faktum att 

ersättningsnivåerna ökade med en konstant takt oavsett hur värdet av företaget 

förändrades och att elasticiteten var konstant både över tid och branscher.  

Murphy (1999) menar dock att denna elasticitet minskat något under senare tid och 

att förklaringsgraden av försäljningsintäkter (relaterat till kompensation) minskat10.

Jensen och Murphy (1990) diskuterar och analyserar den låga graden av korrelation 

mellan kompensation och prestation under 1970-talet11. Detta är något som har 

förändrats under de senaste åren. Hall and Liebman (1998) dokumenterar att denna 

känslighet har ökat sedan början av 80-talet med en markant ökning de tre senaste åren 

av undersökningen (1992-1994)12. En trolig förklaring till detta är den ökade 

spridningen av aktierelaterade incitamentsprogram.

 Företagsledarnas kompensation kan ta tre olika former; fast ersättning, rörlig 

ersättning samt ersättning som är kopplad till företagets marknadsvärde. Den första 

formen av ersättning är oberoende av företagets faktiska mål och kan därigenom 

inte ses som ett incitament i lika stor utsträckning som de två senare. Det är dock 

viktigt att inse att en hög fast ersättning kan skapa incitament för agenten att 

                                                
10

Murphy K., 1999, “Executive compensation”, Marshall school of business, University of southern 
California.

11
Jensen M., Murphy K, 1990, “Performance Pay and top-management incentives”, journal of 

political economy

12 Hall B., Liebman J., 1998, “Are CEOs really payed like bureaucrats?”, quarterly 
journal of economics, Vol 113, nr 3, s 653-691
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prestera i enlighet med ägarnas målsättningar för att behålla sin anställning och sin 

lön.

Den rörliga ersättningen till företagets VD är ofta kopplat till ett antal 

redovisningsmässiga nyckeltal, något som kan ge upphov till att VD manipulerar 

siffrorna för att maximera sin ersättning.

Gao och Shrieves (2002) beskriver företeelsen att manipulera resultatet för enskilda 

år (earnings management) genom att t.ex. välja när företaget tar upp 

intäkter/kostnader (upplupna kostnader/intäkter)13.

Utifrån det som Gao och Shrieves kallar det opportunistiska perspektivet använder 

företagsledaren informationsasymmetrin mellan ledningen och utomstående 

intressenter för att få högre ersättning och andra förmåner.

Om den rörliga ersättningen är kopplad till redovisningsmått såsom lönsamhet kan 

detta ge incitament till företagsledningen att minska investeringar för att uppnå 

kortsiktiga resultat som inte gagnar företaget på lång sikt. Den positiva aspekten av 

denna ersättningsform är att den ökar företagsledarnas incitament att söka mer 

riskabla projekt med potentiellt hög avkastning, något som minskar de skilda 

nivåerna av riskaversion mellan ägare och företagsledare.

Aktier och aktierelaterade instrument såsom optioner ger företagsledaren ett 

incitament att sträva efter att få en hög marknadsvärdering av företaget och dess 

aktie. Detta innebär också att företagsledarens riskexponering mer liknar ägarnas 

vilket leder till en utjämning av aversionsnivån för risk. Detta gäller framförallt vid 

de situationer då ledningen får investera egna pengar i aktier. 

Pernilla Klein, ansvarig för ägarfrågor tredje AP-fonden, menar att, rätt 

konstruerade, aktierelaterade incitamentsprogram är ett bra sätt att koppla ihop 

ledningens intressen med ägarnas. Optioner är framförallt att föredra för nystartade 

företag där en ökning av aktievärdet är styrt av reela resultat. Ett exempel på detta 

                                                
13

Gao & Shrieves, 2002, “Earnings management and executive compensation: a case of overdose of 
option and underdose of salary?”, University of Tennessee
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är företag vars framgång är kopplat till ett enda projekt eller teknologi  och 

därigenom står inför en situation där aktievärdet beror på ett lyckosamt utfall14.

Ett problem med denna typ av ersättning är att aktievärdet är påverkat av olika 

faktorer som är utanför företagsledarens kontroll – något som kan minska 

ersättningsformens effektivitet som incitament. Dessutom är aktierelaterade 

derivatinstrument och aktier prissatta efter marknadens uppskattning av företagets 

framtid vilket gör att företagsledarens ersättning är beroende av hur väl de 

överträffar marknadens förväntningar.

Clarkson, Nichols och Walker (2005) har undersökt kopplingen mellan bonus och 

prestation i en studie av 48 företag under åren 1998 till 200415. I det här fallet 

delades ersättningen till den verkställande direktören upp i fast lön, bonus och 

optioner för att sedan jämföra dessa med företagens prestation. Studien fann att 

löne- och bonuskomponenten av ersättningen hade en, signifikant, positiv 

korrelation med föregående års ROA (Return on Assets). Det fanns däremot inte en 

signifikant relation mellan optioner och någon av de studerade variablerna.

2.2.1 Incitamentsprogram i Sverige16

De verkställande direktörernas löneutveckling (fast lön och bonus) mellan åren 

1997 till år 2002 har ökat med cirka 70 % (beräknat på medianvärden)- nedan visas 

en jämförelse mellan löneutvecklingen för verkställande direktörer och 

generalindex. 

                                                
14 Analys PM Tredje AP-fonden, Pernilla Klein
15

Clarkson, Nichols and Walker, 2005,”Evidence on the link between CEO remuneration and company 
performance”, UQ Business School

16 Nordic Investor Services, ”Ersättningssystem I svenska börsbolag- en rapport som underlag till 
förtroendekommisionen”, Augusti 2003



14

Detta visar på en kraftig ökning av ersättningar till företagsledare relativt index. 

Något som kan förklaras med att svenska företagsledare haft en, historiskt, lägre 

ersättning än sina internationella motsvarigheter och att detta är ett sätt att attrahera 

företagsledare med internationellt konkurrenskraftiga löner. 

Även optionsprogrammen har haft en ökad spridning de senaste åren och det blir 

vanligare att ledningen får optioner gratis istället för att köpa dem.

Nordic Investor, en rådgivare inom ägarstyrning, uppskattar att det finns 700 st 

incitamentsprogram av nio olika typer i svenska börsbolag och värdet av dessa 

program uppskattas till cirka 40 miljarder kronor.

Som tidigare nämnts består kompensationen till VD av flera olika delar- fast, rörlig 

och aktierelaterad och med olika tidshorisont- kort och lång sikt. Den kortsiktiga, 

rörliga, delen utgörs av bonus som oftast är kopplad till kassaflöde eller resultat. 

Här har en rörelse skett från fokus på resultat till aktiekurs det senaste decenniet för 

att ta hänsyn till aktieägarna.

I Sverige var medellönen för VD på ett genomsnittligt stort17, medelstort18 och litet 

bolag19; 11 929 Tkr (varav bonus ca 4 milj) , 2 022 Tkr (varav bonus ca 200 Tkr) 

respektive 1 231 Tkr (bonus i stort sett obefintligt)

                                                
17 Medel marknadsvärde 142 Miljarder SEK
18 Medel marknadsvärde 406 miljoner SEK
19 Medel marknadsvärde 76 miljoner SEK

VD:s löneutveckling i relation till AFGX
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2.2.1.1 Typer av incitamentsprogram

Nedan följer en redogörelse av de vanligaste incitamentsprogrammen i Sverige. 

Fokus med denna studie är som tidigare nämnts optioner, aktier samt rörlig 

ersättning i form av bonus.

Aktier

Huruvida aktier är en del av incitamentsprogram avgörs av huruvida ledaren 

skaffade aktierna privat, som en del av ett optionsprogram eller fått aktierna 

tilldelad alternativt  fick köpa aktierna till ett pris under marknadsvärdet. Fokus för 

den här studien blir på det senare alternativet där VDn fått köpa aktien till ett 

rabatterat pris eller fått aktier tilldelade.

Konvertibla skuldebrev

Denna typ av incitement var vanligt förekommande fram till mitten av 1990-talet 

och innebär att ledningen får ett skuldebrev som kan lösas in vid ett framtida 

datum- antingen mot kontanter eller aktier. Konvertibler innebär också en risk att 

företagsledaren förlorar hela obligationens värde. Enkelt uttryckt är detta en 

obligation med en optionsdel.

Teckningsoptioner

Denna typ av optioner ger en rätt att teckna nyemitterade aktier till vissa villkor. En 

teckningsoption emitteras tillsammans med ett skuldebrev och kapital tillförs till 

företaget vid teckning av aktie.
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Köpoptioner

Köpoptioner på företagets aktier kan antingen vara utfärdade av företagets ägare 

(dvs köpoption på ägarnas aktier) eller så köper bolaget tillbaka sina egna aktier och 

låter personalen köpa optioner i företaget. Priset som personalen betalar är då den 

premie som bestäms genom Black and Scholes-modellen 

Personaloptioner är en typ av option där den anställde inte behöver betala för 

optionen men där optionen förlorar sitt värde om anställningen tar slut. Dessutom 

måste denna typ av ersättning beskattas som inkomst av tjänst och företaget betalar 

då sociala kostnader.

Syntetiska optioner

Denna typ av ersättning är en kontant betalning som baseras på aktievärdet vid en 

specifik tidpunkt. Om marknadsvärdet stiger över det avtalade priset får den 

anställde en viss summa. Eftersom det de facto inte sker en överföring av aktier 

eller optioner påverkar detta inte aktiekapitalet- däremot kan kostnaden bli stor då 

det inte finns ett tak för utbetalningen.

Vinstandelsstiftelse

En viss del av vinsten avsätts till en stiftelse om bolaget uppnår vissa mål, 

vanligtvis kopplade till företagets lönsamhet, och varje anställd har en del av 

stiftelsen. Dessa pengar placeras vanligtvis i företagets egna aktier och kan tas ut av 

de anställda när de går i pension. Ett exempel på detta är Handelsbankens stiftelse 

”oktagonen” som avsätter en viss summa varje år om företaget presterar bättre än 

konkurrenterna.
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Uppskattningar har gjorts hur mycket dessa olika former av incitamentsprogram är 

värda och skillnaden mellan medelvärde (41 miljoner kronor)20 och median (6 

miljoner kronor)21 för stora bolags incitamentsprogram är stort på grund av ett fåtal 

bolag som ökar medelvärdet genom att ha mycket höga ersättningar.  Samma 

relation föreligger vad gäller aktieinnehav där stora företag har ett medelvärde av 

aktieinnehav på ca 26 miljoner kronor och median ca 1 miljon kronor.

2.3 Tidigare studier

Jensen, Baker och Murphy (1988) fann att ersättningsnivåerna för företagsledare 

empiriskt berodde främst på företagets storlek och att ersättningsnivåerna ökade i 

takt med storleken på företaget.22 Detta betyder att företagets värde kunde minska 

samtidigt som ersättningen till företagens ledning ökade på grund av en ökad 

omsättning. Dessutom fann man bevis för att elasticiteten av dessa ersättningsnivåer 

var cirka 0.3 jämfört med storleken på företaget. Detta innebär att när företaget 

ökade med 10 procent ökade företagsledningens kompensation med ca 3 procent.

En möjlig förklaring till detta är att större företag har möjlighet att betala för de 

bästa företagsledarna. Något som författarna inte kunde förklara var det faktum att 

ersättningsnivåerna ökade med en konstant takt oavsett hur värdet av företaget 

förändrades och att elasticiteten var konstant både över tid och branscher.  

Murphy (1999) menar dock att denna elasticitet minskat något under senare tid och 

att förklaringsgraden av försäljningsintäkter (relaterat till kompensation) minskat.

Jensen och Murphy (1990) diskuterar och analyserar den låga graden av korrelation 

mellan kompensation och prestation under 1970-talet. Detta är något som har 

förändrats under de senaste åren. Hall and Liebman (1998) dokumenterar att denna 

känslighet har ökat sedan början av 80-talet med en markant ökning de tre senaste 

                                                
20 Nordic investor report 2003
21 ibid
22

Baker, Jensen & Murphy, “Compensation and incentives: Practice vs. Theory”, Journal of Finance,
upplaga 43, nr.3, 1988
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åren av undersökningen (1992-1994). En trolig förklaring till detta är den ökade 

spridningen av aktierelaterade incitamentsprogram.

Tosi och Gomez-Mejia (1989) fann att VD:s kompensation är relaterad till 

företagets prestation i de fall där de fanns en inflytelsefull ägare, medan VD:s 

kompensation i företag som saknade ett koncentrerat ägande i större utsträckning 

var beroende av företagets storlek snarare än prestation. Kroll, Simmons och Wright  

fann liknande resultat där kompensation till VD och företagsprestation korrelerar23. 

I både ledningskontrollerade och ägarkontrollerade företag är dock VD:s 

kompensation högre i större företag.

En studie av Snider och Bird  på japanska företag visar att faktorer som påverkar 

VD kompensation huvudsakligen består av företagsstorlek, individens 

anställningstid, kapitalstruktur, företagets lönsamhet och ägarkoncentration24. 

Vidare studerar Kaplan kompensation i form av fast ersättning och bonus till VD i 

de största japanska och amerikanska företagen. VD:s kompensation i båda länderna 

är relaterad till vinster, aktieavkastning, samt till viss del försäljningssiffror25. En 

del bevis talar dock för att erättningen till japanska direktörer är mer känslig för 

låga företagsvinster jämfört med amerikanska motsvarigheter. Japanska direktörer 

har större risk att bli avskedade vid sämre resultat, men är mindre känsliga för 

försämrad aktieavkastning. En förklaring kan vara bankers och stora aktieägares 

större inflytande i japanska företag.

Baker studerar incitamentprogram och dess karaktär. Optimala kontrakt och 

effektiviteten av utformningen beror på sambandet mellan ledningens prestation och 

ägarnas målsättning26. Studien antar att agenten är asymmetriskt informerad och 

besitter kunskap som är användbar vid beslutsoptimering. Med hjälp av måttet på 

                                                
23 ”Determination of Chief Executive officer compensation following major acquisitions” Journal of 
Business Research, upplaga 20, s. 349-366, 1990
24 ”CEO Pay and Firm Performance in Japan” Mimeo, New York University, 1993
25 ”Top executive rewards and firm performance: A comparsion of Japan and the United States” Journal 
of Political Economy, upplaga 102, nr.3, 1994
26 ”Incentive contracts andperformance measurement” Journal of Political Economy, upplaga 100, nr. 3, 
1992
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prestation ska principalen förmå agenten att använda sin information på ett 

produktivt sätt och samtidigt undvika incitament till icke-maximerande aktiviteter. 

Olika typer av kompensation till VD bör anpassas till olika agentförhållanden. 

Bonus- och provisionsbaserad kompensation tenderar att dominera när agenten 

besitter värdefull information i kombination med att goda utvärderingsmått finns 

tillgängliga. Fast ersättning utgör en stor del av kompensationen i situationer där 

agenten inte är assymetriskt informerad eller i situationer där det inte existerar 

något bra mått på VD:s prestation. Kompensation baserad på företagets 

marknadsvärde utgör en större del av incitamentprogram i företag med stora 

informationsassymetrier och där det inte existerar något bra utvärderingsmått av 

VD.

Core, Holthausen och Larcker studerar sambandet mellan VDns kompensation, 

styrelsesammansättning och insiderägande. Resultaten visar att företag med svagare 

ägarstyrning har större agentkostnader; att VD i företag med större agentkostnader 

erhåller högre kompensation; samt att företag med större agentproblem presterar 

sämre27. 

En svensk studie av Krantz och Karlsson (2000) undersöker sambandet mellan 

aktiepris och införande av aktiekursrelaterade incitamentprogram i form av 

optioner, warrants och konvertibler till ledande befattningshavare. Eventstudien 

fann inga signifikanta bevis för att marknaden beaktar incitamentprogram vid 

värdering av företag. En del företag uppvisar negativa aktiereaktioner, dock ej 

signifikanta, vilket möjligtvis kan förklaras av att större delen av företagen har en 

stark ägarkoncentration.

Vad beträffar ersättning till styrelsen framhåller Myhrman att en objektiv analys 

kan vara svår att framföra. I artikeln konstaterar han dock i enlighet med 

effektivitetslöneteorin att ett lågt styrelsearvode kan skapa incitament till en 

                                                
27 ”Corporate Governance, chief executive officer compensation, and firm performance” Journal of 
Financial Economics, upplaga 51, s. 371-406, 1999
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minskad arbetsinsats, medan ett högt arvode sannolikt innebär att ledamöter ställer 

högre krav på sin arbetsinsats28. Ett högre arvode innebär även att aktieägarna kan 

kräva en större arbetsinsats av styrelsen.

2.3.1 Tidigare studier agentteori

Ang, Cole och Wuh Lin  studerade absoluta och relativa agentkostnader för företag

med olika ägarstruktur och ledningsstruktur. Studien använde ett teoretisk företag 

som utgångspunkt där VD äger hela företaget – vilket innebär avsaknad av 

agentkostnader29. Undersökningen var omfattande och utfördes på små onoterade 

amerikanska företag.

Resultaten visar att agentkostnader är negativt korrelerade med VD:s aktieinnehav; 

är positivt korrelerade med antalet utomstående aktieägare; delvis är lägre när 

banker kontrollerar företag i större utsträckning. Agentkostnader mäts i studien som 

effektivitetsratios.

Cho studerade relationen mellan ägarstruktur, investeringar och företagsvärde på 

den amerikanska börsen. Resultatet visade att ägarstruktur påverkar investeringar 

och därmed också företagsvärdet30. Ägarstrukturen behandlar främst 

företagsledningens insiderägande, där ett ökat ägande påverkar investeringar och 

företagsvärde positivt när ägarandelen befinner sig på nivåer under 7 % och över 38 

%. När insiderägandet utgör mellan 7 % och 38 % av totala aktiekapitalet påverkar 

ett ökat ägande investeringar och företagsvärde negativt. Författaren hävdar även att 

ägarstruktur möjligtvis kan vara en endogen variabel, inte exogen som generellt 

antas.

Demsetz och Villalonga undersökte sambandet mellan ägarstruktur och företags 

prestation på den amerikanska marknaden31. Ägande betraktas ur ett 

                                                
28 ”Att äga och leda företag. Ett antionalekonomiskt perspektiv”, 1995
29 “Agency Costs and Ownership Structure”, Journal of Finance, Upplaga 55, år 2000
30 ”Ownership structure, Investment, and the corporate value: an empirical analysis” Journal of 
Financial Economics, upplaga 47, s. 103-121, 1998
31 ”Ownership Structure and Corporate Performance”, Jpurnal of Corporate Finance, upplaga 7, s. 209-
233, 2001
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flerdimensionellt perspektiv och behandlas som en endogen variabel. Resultaten 

visar inga signifikanta samband mellan ägarstruktur och företagsavkastning. 

Författarnas tolkning av resultaten är att trots de ökade agentkostnader ett spritt 

ägande medför, så innebär det även kompenserande fördelar för företaget som 

uppväger de ökade agentkostnaderna.

3. Metod

3.1 Vetenskapligt synsätt

Vårt vetenskapliga synsätt kan närmast klassificeras som ett positivistiskt 

förhållningssätt där vi observerar kvantitativ data och drar slutsatser av empiri med 

ledning av existerande teorier. 

Vår ansats är därmed deduktiv och vi försöker få resultaten utifrån en objektiv 

granskning av observerbar och mätbar data.

3.2 Angreppssätt

Ur ett väldigt generellt synsätt handlar kvantitativa undersökningar om att 

bestämma relationen mellan en sak (en oberoende variabel) och en annan (en 

beroende variabel) i en population. En kvantitativ studie försöker finna fragment 

och definiera fenomen från verkligheten till mätbara enheter för att sedan dra 

slutsatser om en hel eller delar av en population. Metoden är oftast iterativ och 

innebär användning av standardiserade mått så att olika perspektiv och erfarenheter 

hos en population kan fångas upp i en modell. (Golofshani, 2003, sid 598).

Våra data är hämtat från dels SIX Trust 2.0 databas samt de undersökta bolagens 

årsredovisningar. Urvalen av bolagen skedde genom ett slumpmässigt urval av 64

bolag från samtliga aktier noterade på A- samt O-listan. Våra definierade 

framgångsfaktorer framräknas som ökningen i rörelsemarginal och omsättning. 

Avkastning på aktierna under året framräknas genom att använda den månatliga 

stängningskursen för att sedan estimera avkastningen genom den enkla formeln;
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där R1 avser avkastning på aktien, P1 och P0 stängningskursen period ett 

respektive två under den observerade perioden. Avkastningen är justerad för 

utdelning och medräknad i analysen.

3.3 Multipel regressionsanalys

Det huvudsakliga syftet med regression är att, med en oberoende variabel, försöka 

förklara sambanden med en beroende variabel. I verkligheten är det dock oftast så 

att det behövs flera variabler för att förklara det som skall förklaras. Detta innebär 

att en multipel regression används och skrivs: 
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eller normalfördelad med väntevärde lika med noll.

Vid en multipel regression med fler än två variabler är det inte längre möjligt att 

visualisera hur y påverkas av x utan man får se till varje enskild variabels inverkan 
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på y.32 Värdet på de olika βn koefficienterna härleds fram med hjälp av dator och 

minsta-kvadrat-metoden. βn koefficienterna definieras så att summan på kvadraten

av residualerna (skillnaden mellan verkliga värden på Y och skattat Y) är så litet 

som möjligt. 33

Vid all form av regression är det fyra aspekter av resultatet som skall beaktas.

1. Tolkning av varje koefficients värde och betydelse

2. Statistisk signifikans på regressionskoefficienterna

3. Övergripande förklaringsgrad för modellen

4. Statistisk signifikans för modellen 

1.) Intercept, α i vår modell ovan, är det estimerade värdet på y när alla oberoende 

variabler har värdet noll. Varje koefficient, βi, representerar förändringen i y när 

xi ökar en enhet samtidigt som de övriga β-värdena hålls konstanta. 

2.) Hypotestest för att se om varje koefficient var för sig är signifikant skilda från 0. 

Hypotestesten ställs upp enligt nedan,

Ho: βi = 0

H1: βi ≠ 0

och med Ho menas att i  inte har någon signifikant påverkan på Y:

x

iit





Där X är variabeln, i  är variabelns väntevärde och  representerar variabelns 

standardavvikelse.

För att veta hur mycket den skattade modellen faktiskt säger om Y undersöks 

dess förklaringsgrad, R2. R2 sträcker sig mellan noll och ett och ett värde på 
                                                
32 Andersson, Jorner Ågren, Regressions- och tidsserieanalys, Studentlitteratur, 2:a upplagan, sid 79
33 Fleming & Nellis, Applied Statistics, Thomson learning, 2000, sid 314
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exempelvis 0,7 säger att 70 % av variationen i den beroende variabeln y 

förklaras av variationen i den oberoende variabeln x.  R2 deriveras fram genom 

att dividera summan av den av regressionen förklarade variationen i y med den 

totala variationen i y. Givetvis är ett så stort värde på R2 att önska då detta 

indikerar en modell som förklarar mycket av sambanden mellan y och xi. 

Förklaringsgraden ökar (alternativt är oförändrad) för en modell vid en ökning 

av antalet oberoende variabler. För att kunna jämföra två olika 

regressionsmodellers förklaringsgrad krävs det att hänsyn tages till hur många 

oberoende variabler x som ingår i modellen. Detta görs genom ett justerat R2-

värde för att undvika en överestimering av förklaringsgraden genom addering 

av fler variabler.

1

1
)1(1 22





kn

n
RR

 En sådan justering är av extra vikt när urvalet ur en viss population är liten. 

3.)  Slutligen skall testas den övergripande signifikansen för hela modellen. Tanken 

är som i punkt 2 ovan, t-test, men istället för de enskilda parametrarna testas 

modellens förklaringsgrad genom ett F-test. F-testen definieras som förhållandet 

mellan den förklarade och den oförklarade variansen.

3.3.1 Kritik till multipel regression

En begränsning som finns med att använda sig av regression, såväl enkel som 

multipel, för att finna eventuella samband mellan två eller flera variabler är att 

dessa samband endast kan antas existera men en kausalitet kan aldrig bli slutgiltigt 

bekräftad. Detta problem antar vi vara minimerat då vi anser att de valda 

framgångsfaktorerna är tillräcklig omfattade för att mäta ett företags framgång och 

det den sittande VD: n kan påverka.
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Ett annat problem som uppstår vid multipel regression är multikollinearitet. Termen 

multikollinearitet kommer ursprungligen från Ragnar Frisch34 som ursprungligen 

avsåg ett perfekt existerade linjärt samband mellan några eller alla av de beroende 

variablerna. Idag menas att det existerar ett starkt samband mellan två eller flera av 

variablerna vilket innebär att kravet på oberoende fördelning upphävs. Problemen 

som uppstår om denna situation råder är att koefficienterna inte kan definieras, 

estimaten på koefficienterna kan fluktuera mellan två olika stickprov samt att 

signifikansen på var och en av koefficienterna är låg trots att modellen som helhet 

är förklarande. Det bör nämnas att det nästan är omöjligt att undvika viss grad av 

multikollinearitet. Om problemet är för stort löses det genom att eliminera en 

variabel ur modellen, exempelvis om två variabler har hör korrelation så kan en 

utav dem uteslutas. 

Ytterligare ett problemområde är risken för heteroskedasticitet vilket innebär att 

spridningen av observerad data ökar i diagrammet då Y ökar. I ett diagram skulle 

detta innebära att vi får kurvor med höga och smala toppar med en fördelning som 

inte liknar den normalfördelade. Heteroskedasticitet kan leda till att vi drar felaktiga 

slutsatser och förkastar nollhypoteser trots att de inte bör förkastas35. Vi kan 

motverka detta genom att kontrollera de residualer som framkommer av modellen 

innan vi drar slutgiltiga slutsatser om regressionsanalysen.

                                                
34 A Course in Econometrics, Harvard University Press, Cambridge, 1991, sid 249 
35 http://www.cs.kau.se/stat/staa14/vt04/kapitel/kap14.shtml



26

3.4 Regressionsanalysen

Regressionsanalysen utformas enligt tidigare avgränsningar där den beroende 

variabeln (Y) är företagets under/överavkastning relativt branschens genomsnittliga 

avkastning. De oberoende variablerna (Xn) har satts till de fyra olika formerna för 

ersättning till företagets VD. Specifikt blir dessa; fast lön, rörlig ersättning, optioner 

och aktier. Den beroende variabeln Y uttrycks i procent, optionsvariabeln som 

dikotom variabel och de övriga variablerna i svenska kronor. 

3.4.1 Regressionsmodell och utförande

Regressionsanalysen i vår studie är därmed;

 AktierAktierOptionOptionRörligRörligFastFastY 

nperiodtningAktieavkas

Y
n

n
BRANSCH

n
FÖRETAG

__







Genom att ställa företagets aktieavkastning relativt branschindex för samma år 

skapar vi ett mått på hur väl företaget presterar gentemot sina konkurrenter. Detta 

anser vi vara en god approximation av huruvida företaget är framgångsrikt eller ej. 

Ett företag vars aktieavkastning är negativ kan fortfarande vara framgångsrikt då 

nedgången på aktiekursen är en bråkdel av vad som sker för branschen som helhet. 

Ett sådant företag klarar av tillfälliga svackor i ekonomin bättre och ökar dessutom 

mer i värde vid goda förhållanden. 

De oberoende variablerna är uppdelade i fast lön, rörlig lön, optioner och 

aktietilldelning. För att få med tidsvärdet av en option har vi valt att göra denna till 

en dummyvariabel (dikotom variabel) för att utröna huruvida förekomsten av 



27

optioner har en påverkan på företagets prestation. Detta ligger även till grund för 

den jämförelse som görs mellan de två grupperna i urvalet- företag med optioner 

samt de företag utan (se hypotes #2).

3.4.2 Antaganden 

I det här avsnittet redovisar vi de antaganden som ligger till grund för vår studie och 

vår modell.

Aktiepriset speglar företagets sanna värde

Detta antagande ligger till grund för valet av vår beroende variabel. Vi anser att 

aktiepriset speglar företagets sanna värde genom att både historiska resultat och 

prognosticerade framtida händelser är inräknat i priset. Därför är aktieavkastningen 

det mått som bäst ger en indikation av hur företagets värde utvecklas. 

Förhållandet mellan kompensation och prestation är konstant over den studerade 
perioden

För att kunna göra en regression där de olika observationerna utgörs av data från 

olika år måste vi anta att det samband som föreligger mellan kompensation och 

prestation är konstant mellan åren. Detta betyder att inga väsentliga skillnader 

föreligger mellan de olika åren vad gäller ersättningsnivåer och dess inverkan på 

prestation.

Enkelt uttryckt innebär detta att en krona extra i t.ex rörlig ersättning har samma 

inverkan på företagsledarens motivation och prestation år 2005 som den hade år 

2002.

Utbetald ersättning år 1 påverkar företagsledarens prestation år 1

Med detta menar vi att ersättningen till företagets VD ger direkta effekter på 

motivation samt prestation samt därigenom företagets aktieprisutveckling. Därför 
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kan vi göra en regression av aktieavkastningen år 2002 och jämföra det med de 

olika ersättningarna som kom företagets VD tillgodo samma år.

Ett problem med detta antagande är beräkningen av optionernas värde- eftersom 

optionerna oftast har en lång teckningstid har de också en effekt på företagsledarens 

motivation även åren efter utfärdandet av optionerna. Vi använder därför en 

dikotom variabel (1/0- variabel) och ser därmed hur förekomsten av optioner riktade 

till verkställande direktören påverkar företagets prestation. 

3.5 Datakällor 

Data som beskriver företagsledarens ersättning kommer från respektive företags 

årsredovisning för de studerade åren. Denna information redovisas i noterna-

vanligtvis under rubriken ”Ersättning till ledande befattningshavare”- och här 

redovisas även de olika optionsprogram som riktats mot företagets anställda. 

Information om aktieprisutveckling, branschindex samt branschklassifikation har 

hämtats från OMX samt Sixtrust databas 2.0.

3.6 Urval av population

I urvalet ingick ursprungligen 64 bolag som valts slumpvist från samtliga listor på 

Stockholmsbörsen. Det slumpmässiga urvalet gjordes genom Excels slumpfunktion. 

dessa har fem företag exkluderats på grund av brist på relevant data. 

Utav de resterande 59 bolagen har 9 saknat relevant data för vissa år och vi har 

därmed bara inkluderat de åren då all nödvändig data funnits tillgänglig. Totalt har 

vi samlat in 190 observationer som grund för vår regressionsanalys.
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3.7 Hypotestest 

Formuleringen av de två hypoteser som ligger till grund för studien är som följer;

        

(1) 
0

Det föreligger ett samband mellan aktieavkastning och kompensation 

till företagets VD


1

  Ett samband mellan aktieavkastning och kompensation till 

företagets VD föreligger ej

Denna hypotes testas genom en regressionsanalys av företagets aktieavkastning 

relativt branschindex mot de oberoende variablerna fast lön, rörlig ersättning, 

optionsersättning samt aktieersättning.

(2) 
0 21  


1

  21  

Där;

Medelvärde aktievkastning för bolag med optionsprogram för 

verkställande direktör

Medelvärde aktieavkastning för bolag utan optionsprogram för 

verkställande direktör

Genom att studera de företag som har optionsprogram som riktar sig till 

företagsledningen och jämföra dessa med företag som saknar riktade 

optionsprogram analyseras optionsprogrammens effektivitet. 




2

1
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Hypotes 2 kommer testas genom ett t-test som ställs upp enligt;

d
t








21

där

21

2

2

2

12

nnd

 

3.8 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet

Problem och källor till felaktigheter i en undersökning kan delas in i två delar, 

nämligen problem med reliabilitet och validitet. Skillnaden mellan dessa är att 

reliabilitet försöker förklarar eventuella problem med konsistens i det data som är 

insamlad, dvs. om forskaren kan förvänta sig samma resultat om en studie görs 

om flera gånger under olika perioder. Validitet å andra sidan fokuserar på 

precisionen i studien, dvs. om forskaren lyckas mäta det han/hon avser att mäta36. 

Det är oftast två sätt som reliabilitet estimeras, återtestningsreliabilitet samt intern 

konsistens. Enkelt uttryckt säger återtestningsreliabilitet att om en 

undersökning/test görs två eller fler gånger med samma underliggande grupp 

individer skall studien erhålla samma resultat båda gångerna. Det andra sättet är 

att ställa olika frågor men som mäter samma sak. Efter att ha samlat in svaren 

testar forskaren sedan korrelation mellan svaren för att avgöra om svaren är 

tillförlitliga.

                                                
36 Gustavsson B., 2003, ”Kunskapande Metoder inom samhällsvetenskapen”, tredje upplagan, 
Studentlitteratur, s 58
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Validitet, som nämndes ovan, handlar om att mäta det man avser att mäta. När 

forskaren skall estimera ett instruments validitet finns inte en enkel formel för 

detta. Forskaren måste därför förlita sig på teorin bakom instrumentet. 

Estimeringen är mer av en process där olika typer av test kan ge indikationer om 

studien drabbats av validitetsproblem. Ett test kan exempelvis vara att kritiskt 

granska innehållet i studien för att sedan resonera om de valda indikatorerna 

faktiskt är rimliga förklaringsvariabler till det teoretiska begrepp forskaren avser 

att angripa37. 

Det bör slutligen tilläggas att reliabilitet är ett krav för validitet men att det 

omvända förhållandet inte gäller. En studie kan ha hög reliabilitet utan att ha 

validitet.

Vi har beaktat detta i vår studie och anser att reliabiliteten kan anses vara god. 

Relevant data har vi erhållit från de undersökta bolagens årsredovisningar samt 

SIX Trust som i sin tur erhåller data från OMX Stockholm. Vi anser att detta 

skall innebära att vi erhåller reliabla resultat. En aspekt att beakta är vårt val av 

tidsperioden fyra år (2002-2005). Om en liknande studie skulle göras med andra 

och/eller flera år är de vi valt att begränsa vår studie till är det inte omöjligt att få 

andra resultat. 

Ett problem vad gäller valet av regressionsmodell är den ingående variabeln 

optioner. Eftersom denna variabel är en dikotom variabel, där förekomsten av 

optionsprogram markeras med siffran 1 och frånvaron med siffran 0, får vi inte 

med optionsprogrammets storlek vid utfärdandet. Däremot skulle en värdering av 

varje optionsprogram innebära att studien inte får med den effekt som en utfärdad 

option år 2002 har på företagets prestation år 2003-2005. Eftersom de andra 

oberoende variablerna utgörs av en faktisk utbetalning innevarande år blir det 

problematiskt att inkludera optionernas, hypotetiska, värde i studien.

                                                
37 IBID, s 65
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Vad gäller validiteten är vår bakomliggande teori relativt konkret och vi anser att de 

valda faktorer för framgång är relevanta för studiens problemformulering.

3.9 Metodkritik

En eventuell risk med att använda aktieavkastning i analysen är att det finns en 

mängd faktorer som ligger utanför den verkställande direktörens kontroll som 

påverkar aktiekursen. Detta innebär också att kopplingen mellan prestation och 

aktieavkastning inte är lika tydlig som exempelvis kopplingen mellan 

rörelseresultatsutveckling och prestation. Ett alternativ till aktieavkastning som mått 

på framgång är omsättningsökning eller rörelseresultat/rörelsemarginal. Problemet

med dessa mått är att de i stor mån är manipulerbara, exempelvis genom att VD 

drar ner på forskning och utveckling för att på kort sikt få ett högre rörelseresultat. 

Dessutom bör dessa faktorer vara inkluderade i aktiepriset. Framgång är ett 

subjektivt fenomen och är därigenom både svårt att mäta och definiera. Vi anser att 

aktiepriset är en tillräcklig indikator på företagets framgång.

Vad gäller aktieavkastningen relativt index är även detta mått förknippat med vissa 

problem. Eftersom exempelvis ett fastighetsbolag och en bank faller under samma 

index jämförs dessa, i grunden väsenskilda, bolag med varandra. Valet av index blir 

därigenom inte tillräckligt snävt.
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4. Resultat och analys

Undersökningsgrupper- deskriptiv statistik

Total ingick 59 bolag i studien slumpmässigt utvalda ur samtliga listor på 

Stockholmsbörsen. Det ursprungliga urvalet bestod av 64 bolag.

2002 2003 2004 2005
Fast Lön 2739,58 3128,78 3238,98 3656,225
 Rörlig Bonus 463,74 723,64 1425,68 1840,45

Den genomsnittliga fasta lönen för en verkställande direktör på de studerade 

bolagen var år 2002 2 739 Tkr. Den rörliga ersättningen var samma år i genomsnitt 

463 Tkr. År 2005 hade den genomsnittliga fasta lönen ökat till 3656 Tkr medan 

rörlig bonus uppgick till 1840,45.  

Utveckling av fast lön, rörlig bonus för studerade 
bolag samt OMXS, år 2002-2005
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År 2002-2005 gick index (OMXS) upp med ca 102 procent samtidigt som fast lön 

för företagen i urvalet ökade med 33 %. En inte oväntad effekt av den kraftiga 
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uppgången för Index är ökningen av den rörliga ersättningen. Däremot är 

uppgången av den rörliga ersättningen inte proportionell gentemot OMXS uppgång. 

Denna del av ersättningen ökade med ca 297 % från i genomsnitt 464 Tkr till 1840 

Tkr.  Det faktum att ökningen är större än index indikerar att dessa rörliga 

ersättningar baseras på andra faktorer än den procentuella uppgången av företagens 

aktiekurs. 

4.1.1 Grunddata

Totalt ingår 190 observationer från de fyra åren som ingår i studien. En observation 

är uppdelat för varje företag och år. Exempelvis finns det totalt fyra observationer 

för ABB, ett för varje år, medan Anoto Group enbart utgör tre observationer (2002, 

2003 och 2004) eftersom årsredovisningen för år 2005 ej funnits tillgänglig.

Utav de 190 ingående observationerna är 50 st från de fyra första åren 2002-2004 

och 40 observationer från år 2005. Orsaken till det lägre antalet observationer för 

det sista året i studien beror på tidpunkten då årsredovisningen publiceras för varje 

bolag. Vid tidsperioden då datainsamlingen skedde fanns ett antal bolag i urvalet 

som ännu inte hade publicerat redovisningen. 

Vid de tillfällen då en av de studerade variablerna saknats (exempelvis fast 

ersättning till VD) har de övriga variablerna från det året  exkluderats ur studien. 

Detta för att säkerställa att samtliga nödvändiga variabler ingår i varje observation.

4.1.2 Hypotestest 

Något samband mellan ersättning till de olika företagens VD samt 

aktieavkastningen går inte att finna. Modellen har låg förklaringsgrad och en icke 

signifikant F variabel (p = 0,66) varför;
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0H ; Det föreligger ett samband mellan aktieavkastning och kompensation till 

företagets        VD

förkastas på signifikansnivån 5 %.  De enskilda koefficienterna förkastas då inte 

heller de är signifikanta. Fast lön har ett p-värde på 0,68 vilket utesluter all form av 

signifikans. Koefficienten rörlig ersättning har ett motsvarande p-värde om 0,51 och 

analoga siffror för optioner och aktieutdelning är 0,38 respektive 0,36. Interceptet 

kan tolkas som att om en VD inte får någon ersättning alls under ett visst år 

kommer företagets aktieavkastning vara 11 % högre än branschindex. 

Jämförelsen mellan de två grupperna i urvalet (med och utan option) ser ut som 

följer:

För att avgöra huruvida medelvärdet mellan de två grupperna var signifikant skiljt 

från noll ställdes ett T-test upp. Det kritiska värdet 1,282 översteg vårt t-värde 

0,7758 varvid:


0 21  

t-Test: Paired Two Sample for Means

Variable 1 Variable 2
Mean 0,007277 0,066435
Variance 0,387907 0,445545
Observations 42 146
Pearson Correlation
Hypothesized Mean Difference 0
df 186
t Stat 0,7758
t Critical two-tail 1,282
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ej kan förkastas vid en signifikansnivå av 95 % då t-värdet ligger inom intervallet 

för kritiskt t-värde vid 186 frihetsgrader. Detta innebär att vår data inte tyder på 

någon signifikant skillnad mellan de två grupperna, dvs företag med

optionsprogram riktade mot företagets VD kontra företag som saknar liknande 

program.

Ersättningens uppbyggnad

De studerade åren utgjordes den rörliga ersättningen i genomsnitt mellan 10 % 

(2002) till 20 % (2005) av den totala ersättningen till företagets verkställande 

direktör. Detta illustreras i nedanstående diagram;

Fördelning rörlig lön, fast lön och aktier samtliga bolag år 2002-2005
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Den totala andelen som utgörs av rörlig ersättning ökar till det dubbla mellan åren 

2002-2005 medan ersättning som utgörs av aktier är nästintill obefintlig. 

Uppdelat på branscher är fördelningen rörlig ersättning kontra fast ersättning som visas 

i nedanstående diagram;

Den bransch som uppvisar den högsta andelen rörlig ersättning relativt total ersättning 

är industri följt av telekommunikationsbranschen. Andelen rörlig ersättning är lägst 

inom de studerade bolag som är verksamma inom energi och materialbranschen (för 

AFGX klassifikation se bilaga 1).

Fördelning rörlig lön, fast lön och aktier uppdelat per bransch år 2002-2005
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Regressionsresultat 

Multikollineariet

För att säkerställa att de ingående oberoende variablerna inte orsakar att studien 

lider av multikollinearitet måste vi se hur de korrelerar med varandra. Orsaken till 

att starkt korrelerade variabler skapar problem är att en multipel regression beaktar 

förändringen av den beroende variabeln vid förändring av en av de oberoende 

variablerna. De övriga variablerna anses då vara konstanta vilket inte är sannolikt i 

de fall variablerna har en stark korrelation. Ett gränsvärde för multikollinearitet är 

0.7 och om de oberoende variablernas korrelation med varandra är mindre än detta 

föreligger inte risken för multikollinearitet.

Korrelation mellan de oberoende variablerna

Som visas i tabellen ovan har ingen av variablerna korrelation med en annan 

variabel som överstiger 0,7. Vi kan därför säga att risken för multikollinearitet är 

minimerad. 

Regressionsresultatet sammanfattas i nedanstående tabell;

Fast Rörlig Optioner Aktier
Fast 1
Rörlig 0,46404242 1
Optioner 0,175984409 -0,0136 1
Aktier 0,137099441 0,11599 0,0784 1
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Regression Statistics

Multiple R 0,112780329
R Square 0,012719403
Adjusted R Square -0,008627205
Standard Error 0,531161295
Observations 190

ANOVA
df SS MS F Significance F

Regression 4 0,672435573 0,168108893 0,59585124 0,666075247
Residual 185 52,19447954 0,282132322
Total 189 52,86691511

Coefficients Standard Error t Stat P-value

Intercept 0,113476675 0,056328882 2,014538036 0,04540119
Fast Lön -5,76143E-06 1,41451E-05 -0,407308421 0,68425238
Rörlig Ersättning 1,23943E-05 1,87419E-05 0,661315983 0,50923247
Optioner -0,083538619 0,095125239 -0,878196147 0,38097641
Aktietilldelning -0,000177109 0,000193683 -0,914428153 0,36168219

Utifrån insamlad data kan vi dra slutsatsen att det inte råder ett signifikant samband 

mellan de olika former av ersättning till VD som vi valt att titta på och företagets 

prestation mätt som aktieavkastning innevarande år. 

För att utreda om det föreligger en fördröjd kausalitet vad gäller ersättning och 

prestation analyseras också effekten av ersättningen på aktieavkastningen ett år 

framåt i tiden genom regressionsresultat..

Vid en analys av utbetald ersättning till företagets VD relaterat till nästföljande års 

aktieavkastning relativt index blev resultatet likartat. P-värden för var och en av de 

ingående variablerna, samt modellen som helhet, visar inte på något signifikant 

samband. Resultatet sammanfattas i nedanstående tabell;
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Regression Statistics
Multiple R 0,15922072
R Square 0,025351238
Adjusted R Square -0,008846965
Standard Error 0,433593359
Observations 119

ANOVA

df SS MS F Significance F
Regression 4 0,557469519 0,13936738 0,74130323 0,565752191
Residual 114 21,43236496 0,188003201
Total 118 21,98983448

Coefficients Standard Error t Stat P-value
Intercept 0,049948727 0,057823059 0,863820223 0,38950051
Fast lön -3,93373E-06 1,30305E-05 -0,301887081 0,76328818
Rörlig -5,66475E-06 1,92531E-05 -0,294225177 0,7691209
Optioner 0,029847696 0,100166871 0,297979717 0,76626103
Aktier -0,000378348 0,000237131 -1,595526783 0,11336308

4.3 Sammanfattande diskussion och analys

Anledningarna till ett uteblivet signifikant samband mellan den verkställande 

direktörens ersättning och företagets under/överavkastning kan vara flera. Vad 

gäller storleken på den fasta lönen så är det troligt att de företag som betalar bäst 

har flera aspekter än aktieavkastning i bakgrunden. De största bolagen måste idag 

betala höga löner för att attrahera de bästa företagsledarna och då kan det vara 

egenskaper hos denna VD som inte enbart är kopplade till aktieavkastning.

Sambandet mellan den rörliga ersättningen och aktieavkastningen, relativt index, 

var obefintlig. En trolig orsak till detta är psykologiska aspekter som påverkar 

aktiens värdering. Låt säga att en VD på ett företag får en rörlig bonus som är 

kopplad till företagets ökning av rörelseresultatet. Anta vidare att VD når de internt 

uppsatta målen på exempelvis 10 miljoners ökning och att detta renderar i en bonus 

om 3 miljoner kronor. Om då aktiemarknaden hade förväntat sig en ökning på 15 

miljoner kommer kursen sjunka, dvs. aktieavkastningen blir låg trots att VD uppnått 

sina mål. För modellen innebär detta ett svagt eller inget samband mellan 

aktieavkastning och rörlig bonus.
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Rörlig ersättning var den mest förekommande typen av variabel kompensation i 

studien. Totalt hade ca 90 % av de studerade bolagen någon form av kontant bonus 

som betalades till företagets VD.  År 2005 var den genomsnittliga rörliga 

ersättningen till en verkställande direktör 1840 Tkr.

En förklaring till uteblivit samband mellan optionsprogram samt aktietilldelning 

och aktieavkastning kan vara att av de bolag som slumpats fram för denna studie 

var det väldigt få som hade denna typ av ersättning. En annan förklaring kan vara 

att företag relaterar kompensationen till VD till något som i ett specifikt företag 

behöver förbättras. Om ett företag har för dålig tillväxt i försäljningen kan 

kompensationen kopplas till detta mått eller om företag anser att värderingen av 

bolaget är felaktigt ges optioner till VD istället. Eftersom ett samband inte utrönas i 

modellen är tolkningen att i de företag där optioner eller aktier använts som 

motivator har VD inte lyckats med att förbättra avkastningen på aktien i önskvärd 

utsträckning. 

I den studerade populationen hade 27 % optionsprogram som var riktade mot den 

verkställande direktören. Detta kan jämföras med optionsprogram riktade till 

företagens anställda som år 2002 fanns i 67 % av de svenska börsbolagen38. 

Analysen har inte visat på en ökning av dessa optionsavtal och som nämts tidigare 

visar undersökningar att antalet föreslagna optionsavtal på bolagens årsstämmor 

minskar.

                                                
38 Rede E., Thorburn K., Torlegård L., ”Folkligt ägande har minskat inflytandet”, Tidningen Acess nr 8, 
2002
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5.  Slutsatser 

Då studien ej fann ett signifikant samband mellan den uppsatta faktorn för 

framgång förefaller det som om rörlig ersättning, optioner och aktier tilldelas den 

verkställande direktören utifrån andra variabler än aktiekursutvecklingen. Även den 

fasta lönen saknar signifikant samband med hur företagets aktiekurs utvecklas. En 

möjlig orsak till den låga signifikansen är skillnaden mellan internt satta mål och 

marknadens förväntningar. Internt satta mål på företagets ledning bör vara minst i 

paritet med marknadens förväntningar. Det faktum att marknadens förväntningar 

ständigt förändras påverkar självklart möjligheten att uppfylla detta krav.  

En variabel som mycket troligt ligger till grund för de rörliga ersättningarna är 

rörelseresultatet. Denna variabel är ett mått på framgång som kan innefatta vissa 

problem eftersom den verkställande direktören har möjlighet att öka resultatet på 

kort sikt på bekostnad av långsiktigt värde. Utifrån agent- principal problematiken 

är detta ett, långt ifrån, optimalt förhållande eftersom det inte likställer ledningens 

och aktieägarnas intressen. 

Vad gäller optioner och dess inverkan på aktiekursen fann studien inte en 

signifikant skillnad i medelavkastning mellan den grupp av företag som hade 

optionsprogram och den grupp som saknade riktade optionsprogram. Från detta kan 

slutsatsen dras att dessa program inte uppfyller sitt syfte. Det finns dock en 

möjlighet att en regression där optionerna värderats enligt Black and Scholes 

optionsmodell visat ett annorlunda resultat.

Fördelen med att använda aktieavkastningen som indikator är att detta värde väger 

in en stor mängd faktorer såsom rörelseresultat/marginal, kassaflöde, belåningsgrad 

etc. Samtliga dessa faktorer är, mer eller mindre, möjliga att påverka för den 

verkställande direktören. Eftersom aktiekursen visar denna sammanvägning av 

faktorer måste den verkställande direktören förvissa sig om att ta de beslut som ökar 
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företagets värde genom att lägga fokus på en mängd olika faktorer som alla är 

avgörande för företagets framgång. Likställs företagsledarens ersättning med 

aktieägarnas intresse av en god aktieavkastning minimeras risken för suboptimala 

beslut och manipulation av enskilda variabler för att maximera agentens nytta på 

bekostnad av principalen.

Det finns som vi tidigare nämnt problem förknippande med att ha ersättning som är 

på något sätt relaterad till aktiekursen och dess avkastning. När det är 

högkonjunktur stiger allt som oftast värdet på en aktie och detta även om VDn inte 

är speciellt duktig. Oftast är det i lågkonjunkturer som det ställs högst krav på en 

VD men det är sällan ett gott arbete under lågkonjunkturer resulterar i bonusar. 

En metod som skulle kunna lösa detta problem med kurssvängningar som VD:n inte 

kontrollerar är att justera ersättningen för ev börsuppgång eller utvecklingen i en 

specifik bransch. Exempelvis hade före detta VDn på Telia, Marianne Nivert sin 

bonus kopplad till hur utvecklingen av Teliaaktien stod sig i relation till Dow Jones 

index för 23 europeiska telebolag. På detta sätt fick man en bild av hur väl hon 

presterade relativt sina konkurrenter och inte bara att bolaget gick bra till följd av en 

allmän börsuppgång. Man får dessutom möjlighet att premiera en VD som trots 

förluster presterat bra i jämförelse med andra bolag med samma förutsättningar. 

Dessa typer av bonussystem är något som borde bli allt vanligare då de är relativt 

rättvisa och lätta för aktieägarna att argumentera för. Det är dock så att 

företagsledningar kan vara ovilliga till denna typ av ersättning på grund av två 

orsaker. Dels så är de obenägna att bli exponerade och direkt jämförda med sina 

konkurrenter och kan ge en lägre avkastning vid en allmän börsuppgång.

Det är svårt att ge ett generellt svar på frågan om varför det ej föreligger något 

samband mellan de studerade bolagens aktieavkastning och den rörliga 
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ersättningen. Däremot finns det en rad troliga förklaringar till avsaknaden av ett 

samband.

En av förklaringarna ges av en verkställande direktör för ett noterat bolag som 

intervjuades för att ge återkoppling på studiens resultat;

"Min grundlön är på drygt en miljon kronor per år och jag har en rörlig ersättning 

relaterad till rörelseresultat över en fastställd nivå baserad på tidigare års nivåer. 

Uppskattningsvis kommer 75% av min ersättning utgöras av den rörliga delen 

under 2006. Anledningen till denna skeva fördelning är att det blir mycket billigare 

för företaget och dess aktieägare om det finns anledning att avsätta mig från min 

tjänst då min ersättning vid ett sådant scenario endast utgörs av den fasta lönen." 

Med andra ord innebär en hög andel rörlig ersättning lägre kostnader för företaget 

vid eventuell uppsägning av den verkställande direktören. Detta medför också att 

sambandet mellan aktieavkastning och rörlig ersättning minskar då det inte är det 

faktiska resultatet som avgör bonusens storlek utan VDns förmåga att förhandla om 

den totala ersättningen.

Detta leder in till den andra möjliga förklaringen till rörlig ersättning kontra 

aktieavkastning vilket är att rörlig bonus de facto är ett tillägg,eller ”grädde på 

moset”. Detta skulle till större del beror på företagsledarens förmåga att förhandla 

om sin lön och styrelsens oförmåga att agera i aktieägarnas intresse på grund av den 

informationsasymmetrin som föreligger mellan ägare och ledning. Alternativt är 

detta ett nödvändigt ont från styrelsens sida för att försäkra sig om att kunna 

attrahera kompetenta företagsledare- i en omgivning där rörliga ersättningar är legio 

måste företaget erbjuda detta för att inte bli ett oattraktivt alternativ för potentiella 

företagsledare.
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6. Förslag till vidare studier 

Då ersättningen till den verkställande direktören inte har ett signifikant samband 

med aktieavkastningen är det troligt att exempelvis rörlig ersättning är kopplat till 

andra faktorer än företagets aktiekurs. Detta är ett intressant område för vidare 

forskning. Specifikt skulle detta innebära att utreda sambandet mellan 

rörelseresultat, kassaflöde eller omsättning och de olika ersättningsformerna till 

företagets verkställande direktör.

Ett alternativt angreppsätt till denna uppsats angreppssätt skulle kunna vara att se 

närmare på optionsdelen. Att se om ett optionsavtal har inverkan på ett företags 

framgång över flera år. Dvs om ett företag har ett optionsavtal som sträcker sig 

mellan åren 2002 och 2006 så skulle det vara intressant om detta optionsavtal och 

dess värde har och hur mycket det har påverkan på ett företags akties avkastning. 

Det kan vara så att det är först efter ett par år när avtalet närmar sig lösentidpunkten 

som en VD verkligen börjar se till detta avtal och dess effekter.
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Short Name ISIN

Sub-
Industry
Code Sector Industry Group

ABB CH0012221716 20104020 Industrials Capital Goods
ACAD B SE0000375545 20201030 Industrials Commercial Services & Supplies
ACAP A SE0000937674 20201060 Industrials Commercial Services & Supplies
ACAP B SE0000937682 20201060 Industrials Commercial Services & Supplies
ACOM SE0000592677 25401010 Consumer Discretionary Media
ACSC SE0000459323 45202020 Information Technology Technology Hardware & Equipment
ACTI SE0001137985 35201010 Health Care Pharmaceuticals & Biotechnology
ADDT B SE0000808370 45203030 Information Technology Technology Hardware & Equipment
AFAB B SE0000105116 45102010 Information Technology Software & Services
AFFS B SE0000445934 40203010 Financials Diversified Financials
ALFA SE0000695876 20106020 Industrials Capital Goods
ALIV SDB SE0000382335 25101010 Consumer Discretionary Automobiles & Components
ANGP B SE0000115578 20201030 Industrials Commercial Services & Supplies
ANOD B SE0000472268 45102010 Information Technology Software & Services
ANOT SE0000547929 45202010 Information Technology Technology Hardware & Equipment
ARTI B SE0000413221 35201010 Health Care Pharmaceuticals & Biotechnology
ASP SE0000500258 45101010 Information Technology Software & Services
ASSA B SE0000255648 20102010 Industrials Capital Goods
ATCO A SE0000101032 20106020 Industrials Capital Goods
ATCO B SE0000122467 20106020 Industrials Capital Goods
AUDV B SE0000708620 45203010 Information Technology Technology Hardware & Equipment
AXFO SE0000635401 30101030 Consumer Staples Food & Staples Retailing
AXIS SE0000672354 45201020 Information Technology Technology Hardware & Equipment
AZA SE0000170110 40203020 Financials Diversified Financials
AZN GB0009895292 35202010 Health Care Pharmaceuticals & Biotechnology
BALD B SE0000455057 40401020 Financials Real Estate
BALL SE0000524191 25201020 Consumer Discretionary Consumer Durables & Apparel
BCOR SE0000353351 35101010 Health Care Health Care Equipment & Services
BEIA B SE0000190134 20106020 Industrials Capital Goods
BEIJ B SE0000112906 20107010 Industrials Capital Goods
BELE SE0000671711 45203010 Information Technology Technology Hardware & Equipment
BERG B SE0000101362 20107010 Industrials Capital Goods
BILI A SE0000102295 25504050 Consumer Discretionary Retailing
BILL SE0000862997 15105020 Materials Materials
BINV SE0000789711 35201010 Health Care Pharmaceuticals & Biotechnology
BIOG B SE0000470395 35201010 Health Care Pharmaceuticals & Biotechnology
BIOP SE0001048984 35201010 Health Care Pharmaceuticals & Biotechnology
BIOT A SE0000454753 35201010 Health Care Pharmaceuticals & Biotechnology
BLIN SE0000327090 35101010 Health Care Health Care Equipment & Services
BOL SE0000869646 15104020 Materials Materials
BONG SE0000396061 20201060 Industrials Commercial Services & Supplies
BOSS SE0000488850 45101010 Information Technology Software & Services
BRG B SE0000101297 15105010 Materials Materials
BRIN B SE0001105487 40401020 Financials Real Estate
BRIO B SE0000102006 25202010 Consumer Discretionary Consumer Durables & Apparel
BRO B SE0000254880 20303010 Industrials Transportation
BTS B SE0000805426 20201040 Industrials Commercial Services & Supplies
BURE SE0000195810 40201030 Financials Diversified Financials
CAP SE0000718199 35102020 Health Care Health Care Equipment & Services
CAPO SE0000525057 25301020 Consumer Discretionary Consumer Services
CAR SE0000798829 40203020 Financials Diversified Financials
CARD SE0000262982 20106020 Industrials Capital Goods
CASH B SE0000514440 45204010 Information Technology Technology Hardware & Equipment
CAST SE0000379190 40401020 Financials Real Estate
CCOR B SE0000102824 10102040 Energy Energy
CFA B SE0000102642 30202030 Consumer Staples Food Beverage & Tobacco
CHER B SE0000102378 25301010 Consumer Discretionary Consumer Services
CLAS B SE0000584948 25504030 Consumer Discretionary Retailing
CNTA SE0001161530 45102010 Information Technology Software & Services
CONS B SE0000236382 20104010 Industrials Capital Goods
CTT SE0000418923 20101010 Industrials Capital Goods
CUST A SE0000697898 20106020 Industrials Capital Goods
CYBE SE0000702169 45102010 Information Technology Software & Services
DAYD B SE0000355729 45103010 Information Technology Software & Services
DIAM B SE0000337917 35202010 Health Care Pharmaceuticals & Biotechnology
DORO A SE0000891798 45201020 Information Technology Technology Hardware & Equipment
DURC B SE0000331266 20106020 Industrials Capital Goods
DV SE0000556292 45203010 Information Technology Technology Hardware & Equipment
EKTA B SE0000163628 35101010 Health Care Health Care Equipment & Services
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ELAN B SE0000119299 25401040 Consumer Discretionary Media
ELGR B SE0000101669 45203010 Information Technology Technology Hardware & Equipment
ELUX A SE0000103806 25201040 Consumer Discretionary Consumer Durables & Apparel
ELUX B SE0000103814 25201040 Consumer Discretionary Consumer Durables & Apparel
ENEA SE0000514374 45102010 Information Technology Software & Services
ENRO SE0000718017 25401010 Consumer Discretionary Media
EPCT US2942642057 35201010 Health Care Pharmaceuticals & Biotechnology
ERIC A SE0000108649 45201020 Information Technology Technology Hardware & Equipment
ERIC B SE0000108656 45201020 Information Technology Technology Hardware & Equipment
EXPA B SE0000386138 20201060 Industrials Commercial Services & Supplies
FABG SE0000950636 40401020 Financials Real Estate
FAG SE0000379844 20102010 Industrials Capital Goods
FEEL SE0000381840 35102015 Health Care Health Care Equipment & Services
FING B SE0000422107 45203010 Information Technology Technology Hardware & Equipment
FIX B SE0000104788 25202010 Consumer Discretionary Consumer Durables & Apparel
FPAR SE0000224446 40401020 Financials Real Estate
FRAM SE0000495293 45101010 Information Technology Software & Services
FSPA A SE0000242455 40101010 Financials Banks
GAMB A SE0000164477 35102015 Health Care Health Care Equipment & Services
GAMB B SE0000164485 35102015 Health Care Health Care Equipment & Services
GETI B SE0000202624 35101010 Health Care Health Care Equipment & Services
GIAB SE0001447723 20106020 Industrials Capital Goods
GLOC SE0000835159 50101010 Telecommunication Services Telecommunication Services
GUNN SE0000195570 20201060 Industrials Commercial Services & Supplies
GVKO B SE0000105264 40201030 Financials Diversified Financials
HAGQ SE0000622656 40203020 Financials Diversified Financials
HAKN SE0000652216 30101030 Consumer Staples Food & Staples Retailing
HAV B SE0000312043 40201030 Financials Diversified Financials
HEBA B SE0000236515 40401020 Financials Real Estate
HEMX SE0000698268 25504060 Consumer Discretionary Retailing
HEXA B SE0000103699 20106020 Industrials Capital Goods
HIQ SE0000461709 45102010 Information Technology Software & Services
HL B SE0000214058 20201060 Industrials Commercial Services & Supplies
HLDX SE0000105199 20106010 Industrials Capital Goods
HM B SE0000106270 25504010 Consumer Discretionary Retailing
HOGA B SE0000232175 15104050 Materials Materials
HOLM A SE0000171506 15105020 Materials Materials
HOLM B SE0000109290 15105020 Materials Materials
HUFV A SE0000170375 40401020 Financials Real Estate
HUFV C SE0000170383 40401020 Financials Real Estate
HUMA SE0000683757 35101010 Health Care Health Care Equipment & Services
IBS B SE0000106759 45103010 Information Technology Software & Services
ICON SE0000476962 45101010 Information Technology Software & Services
ICTA B SE0000135287 20201010 Industrials Commercial Services & Supplies
IFS A SE0000189953 45103010 Information Technology Software & Services
IFS B SE0000189946 45103010 Information Technology Software & Services
IJ SE0000936478 20201030 Industrials Commercial Services & Supplies
INDT SE0001515552 20107010 Industrials Capital Goods
INDU A SE0000190126 40201030 Financials Diversified Financials
INDU C SE0000107203 40201030 Financials Diversified Financials
INT B SE0000349243 45103010 Information Technology Software & Services
INVE A SE0000107401 40201030 Financials Diversified Financials
INVE B SE0000107419 40201030 Financials Diversified Financials
INVK B SE0001511031 40201020 Financials Diversified Financials
JC SE0000615858 25504010 Consumer Discretionary Retailing
JEEV SE0000545626 45103010 Information Technology Software & Services
JM SE0000806994 40401020 Financials Real Estate
KABE B SE0000107724 25202010 Consumer Discretionary Consumer Durables & Apparel
KAHL SE0001630880 25504010 Consumer Discretionary Retailing
KARO SE0000571416 35201010 Health Care Pharmaceuticals & Biotechnology
KAUP SEK IS0000001469 40203010 Financials Diversified Financials
KINV A SE0000164600 40201030 Financials Diversified Financials
KINV B SE0000164626 40201030 Financials Diversified Financials
KLED SE0000549412 40401020 Financials Real Estate
KLIP SE0000254567 15105020 Materials Materials
KLOV SE0000331225 40401020 Financials Real Estate
KMT SE0000451346 20106020 Industrials Capital Goods
KNOW SE0000421273 45102010 Information Technology Software & Services
LAGR B SE0000808396 45203010 Information Technology Technology Hardware & Equipment
LATO A SE0000106304 40201030 Financials Diversified Financials
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LATO B SE0000106320 40201030 Financials Diversified Financials
LDEX SE0000267056 25504010 Consumer Discretionary Retailing
LEDS B SE0000251902 40203010 Financials Diversified Financials
LJGR B SE0000191827 40401020 Financials Real Estate
LUMI SE0001134529 15104020 Materials Materials
LUND B SE0000108847 40401020 Financials Real Estate
LUPE SE0000825820 10102020 Energy Energy
LUXO SDB SE0000168304 40201040 Financials Diversified Financials
MAND SE0000394470 45102010 Information Technology Software & Services
MCOV SDB SE0000395170 35102030 Health Care Health Care Equipment & Services
MEAB B SE0000507659 20107010 Industrials Capital Goods
MEDA A SE0000221723 35202010 Health Care Pharmaceuticals & Biotechnology
MEKO B SE0000670580 25504050 Consumer Discretionary Retailing
MIC SDB SE0001174970 50102010 Telecommunication Services Telecommunication Services
MICR SE0000375115 45203010 Information Technology Technology Hardware & Equipment
MIDW A SE0000122657 20105010 Industrials Capital Goods
MIDW B SE0000122673 20105010 Industrials Capital Goods
MOD1 SE0000345902 45102010 Information Technology Software & Services
MSC B SE0000395105 45102010 Information Technology Software & Services
MTG A SE0000412363 25401020 Consumer Discretionary Media
MTG B SE0000412371 25401020 Consumer Discretionary Media
MTRO A SDB SE0000696841 25401040 Consumer Discretionary Media
MTRO B SDB SE0000696858 25401040 Consumer Discretionary Media
MTRS SE0000416604 20106020 Industrials Capital Goods
MULQ SE0000353898 45202020 Information Technology Technology Hardware & Equipment
MVIR B SE0000273294 35201010 Health Care Pharmaceuticals & Biotechnology
NCC A SE0000118952 20103010 Industrials Capital Goods
NCC B SE0000117970 20103010 Industrials Capital Goods
NDA SE0000427361 40101010 Financials Banks
NEA B SE0000189128 20103010 Industrials Capital Goods
NEF B SE0000162786 20201030 Industrials Commercial Services & Supplies
NEO SE0000706913 40203020 Financials Diversified Financials
NETI B SE0000366098 45201020 Information Technology Technology Hardware & Equipment
NEWA B SE0000426546 25203010 Consumer Discretionary Consumer Durables & Apparel
NEXU SE0000433914 45103020 Information Technology Software & Services
NIBE B SE0000390296 20106020 Industrials Capital Goods
NILG B SE0000418402 25203030 Consumer Discretionary Consumer Durables & Apparel
NN B SE0000371296 40203020 Financials Diversified Financials
NOBE CH0014030040 35101010 Health Care Health Care Equipment & Services
NOBI SE0000949331 25504030 Consumer Discretionary Retailing
NOCM B SE0000373128 45102010 Information Technology Software & Services
NOKI SDB SE0000539942 45201020 Information Technology Technology Hardware & Equipment
NOLA B SE0000109811 45201020 Information Technology Technology Hardware & Equipment
NON SE0000657140 25502020 Consumer Discretionary Retailing
NOTE SE0001161654 45203010 Information Technology Technology Hardware & Equipment
NOVE SE0000514689 40203010 Financials Diversified Financials
NTEK B SE0000567752 45102010 Information Technology Software & Services
O2C SE0001159344 45203030 Information Technology Technology Hardware & Equipment
OBS SE0000291486 20201030 Industrials Commercial Services & Supplies
OEM B SE0000110116 20107010 Industrials Capital Goods
OLDM GB0007389926 40301020 Financials Insurance
OMX SE0000110165 40201040 Financials Diversified Financials
OPCO SE0000426652 20106020 Industrials Capital Goods
ORC SE0000634321 45103010 Information Technology Software & Services
ORES SE0000115610 40201030 Financials Diversified Financials
ORI SDB SE0001174889 30302010 Consumer Staples Household & Personal Products
ORTI A SE0000188930 35101010 Health Care Health Care Equipment & Services
ORTI B SE0000123085 35101010 Health Care Health Care Equipment & Services
ORX SE0000736415 35202010 Health Care Pharmaceuticals & Biotechnology
OXGN US6918281071 35201010 Health Care Pharmaceuticals & Biotechnology
PACT SE0000412991 45102010 Information Technology Software & Services
PART SE0000394165 45203010 Information Technology Technology Hardware & Equipment
PEAB B SE0000106205 20103010 Industrials Capital Goods
PERG SE0000809881 20102010 Industrials Capital Goods
POOL B SE0000567539 20201040 Industrials Commercial Services & Supplies
PREC A SE0000520769 45203010 Information Technology Technology Hardware & Equipment
PREV B SE0000356008 45102010 Information Technology Software & Services
PRIC B SE0000233934 45203010 Information Technology Technology Hardware & Equipment
PROB SE0001280355 35201010 Health Care Pharmaceuticals & Biotechnology
PROE B SE0000470700 20201040 Industrials Commercial Services & Supplies
PROF B SE0000393860 15104010 Materials Materials
PROT SE0000387607 45103020 Information Technology Software & Services
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PWAW US7393631095 45201020 Information Technology Technology Hardware & Equipment
QMED SE0000426462 35201010 Health Care Pharmaceuticals & Biotechnology
RABT B SE0000143521 20303010 Industrials Transportation
RATO A SE0000191090 40201030 Financials Diversified Financials
RATO B SE0000111940 40201030 Financials Diversified Financials
RAY B SE0000135485 35102015 Health Care Health Care Equipment & Services
RESC B SE0000262446 45102010 Information Technology Software & Services
RNBS SE0000401622 25504010 Consumer Discretionary Retailing
RROS SE0000112252 15105020 Materials Materials
RSOF B SE0000479107 45103010 Information Technology Software & Services
RTIM B SE0000387318 15105010 Materials Materials
SAAB B SE0000112385 20101010 Industrials Capital Goods
SAEK SE0000379075 40201030 Financials Diversified Financials
SALA B SE0000314502 40301010 Financials Insurance
SAND SE0000667891 20106020 Industrials Capital Goods
SARD SE0000112682 30202030 Consumer Staples Food Beverage & Tobacco
SAS SE0000805574 20302010 Industrials Transportation
SCA A SE0000171886 15105020 Materials Materials
SCA B SE0000112724 15105020 Materials Materials
SCMI SE0000352809 15104020 Materials Materials
SCOR SE0000469959 45201020 Information Technology Technology Hardware & Equipment
SCRI A SE0000188500 45203030 Information Technology Technology Hardware & Equipment
SCRI B SE0000188518 45203030 Information Technology Technology Hardware & Equipment
SCV A SE0000308272 20106010 Industrials Capital Goods
SCV B SE0000308280 20106010 Industrials Capital Goods
SDIA SE0000113094 40301020 Financials Insurance
SEB A SE0000148884 40101010 Financials Banks
SEB C SE0000120784 40101010 Financials Banks
SECO B SE0000118838 20106020 Industrials Capital Goods
SECT B SE0000408189 35101010 Health Care Health Care Equipment & Services
SECU B SE0000163594 20201030 Industrials Commercial Services & Supplies
SEMC SE0000379497 45102010 Information Technology Software & Services
SENE A SE0001097031 45203010 Information Technology Technology Hardware & Equipment
SENS SE0000567729 45203010 Information Technology Technology Hardware & Equipment
SHB A SE0000193120 40101010 Financials Banks
SHB B SE0000152084 40101010 Financials Banks
SIGM B SE0000835217 45102010 Information Technology Software & Services
SINT SE0000950982 20106020 Industrials Capital Goods
SKA B SE0000113250 20103010 Industrials Capital Goods
SKF A SE0000108201 20106020 Industrials Capital Goods
SKF B SE0000108227 20106020 Industrials Capital Goods
SKIS B SE0000241614 25301030 Consumer Discretionary Consumer Services
SOF B SE0000323305 45102010 Information Technology Software & Services
SSAB A SE0000171100 15104050 Materials Materials
SSAB B SE0000120669 15104050 Materials Materials
STE A FI0009007603 15105020 Materials Materials
STE R FI0009007611 15105020 Materials Materials
STEK SE0000535593 40201030 Financials Diversified Financials
STRA B SE0000113797 20201010 Industrials Commercial Services & Supplies
SWEC A SE0000489080 20103010 Industrials Capital Goods
SWEC B SE0000489098 20103010 Industrials Capital Goods
SVED B SE0000407991 20102010 Industrials Capital Goods
SVIK SE0000653230 20201030 Industrials Commercial Services & Supplies
SWMA SE0000310336 30203010 Consumer Staples Food Beverage & Tobacco
SVOL A SE0000205932 40201030 Financials Diversified Financials
SVOL B SE0000205940 40201030 Financials Diversified Financials
TEL2 A SE0000314304 50101020 Telecommunication Services Telecommunication Services
TEL2 B SE0000314312 50101020 Telecommunication Services Telecommunication Services
TELC B SE0000366254 45102010 Information Technology Software & Services
TGNT SE0000434342 45103010 Information Technology Software & Services
THAL B SE0000483943 50101010 Telecommunication Services Telecommunication Services
TICK SE0000378127 25301020 Consumer Discretionary Consumer Services
TIEN FI0009000277 45102010 Information Technology Software & Services
TLOG SE0000468571 45103010 Information Technology Software & Services
TLSN SE0000667925 50101020 Telecommunication Services Telecommunication Services
TPEP SE0000614695 35201010 Health Care Pharmaceuticals & Biotechnology
TRAC B SE0000391716 40203010 Financials Diversified Financials
TRAD SE0001552357 45101010 Information Technology Software & Services
TREL B SE0000114837 20106020 Industrials Capital Goods
TRIC B SE0000192403 15104020 Materials Materials
TRIO SE0000282071 45103010 Information Technology Software & Services
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TWW A SDB SE0000818023 20201030 Industrials Commercial Services & Supplies
TWW B SDB SE0000818031 20201030 Industrials Commercial Services & Supplies
UNIB SDB SE0001192485 25301010 Consumer Discretionary Consumer Services
WAFV B SE0000101891 25203030 Consumer Discretionary Consumer Durables & Apparel
WALL B SE0000115008 40401020 Financials Real Estate
VBG B SE0000115107 20106010 Industrials Capital Goods
WED B SE0000396822 25504010 Consumer Discretionary Retailing
WEST B SE0000120776 20105010 Industrials Capital Goods
WIHL SE0001413600 40401020 Financials Real Estate
VIKT SE0000582603 45201020 Information Technology Technology Hardware & Equipment
WISE SE0000646606 45101010 Information Technology Software & Services
VITR SE0000816043 35201010 Health Care Pharmaceuticals & Biotechnology
VLT B SE0000115222 25401040 Consumer Discretionary Media
WM B SE0000115404 45102010 Information Technology Software & Services
VOLV A SE0000115420 20106010 Industrials Capital Goods
VOLV B SE0000115446 20106010 Industrials Capital Goods
VOST SDB SE0000367823 10102010 Energy Energy
WSON A SE0000565210 30302010 Consumer Staples Household & Personal Products
WSON B SE0000565228 30302010 Consumer Staples Household & Personal Products
XANO B SE0000119224 20106020 Industrials Capital Goods
XPON SE0000224578 45202020 Information Technology Technology Hardware & Equipment
ZODI B SE0000374993 25401030 Consumer Discretionary Media
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Fast lön 2002 Fast Lön 2003

Mean 2739,58 Mean 3172,336
Standard Error 382,3418 Standard Error 467,5738
Median 1848 Median 2381
Mode 1200 Mode 1200
Standard Deviation 2703,565 Standard Deviation 3273,017
Sample Variance 7309263 Sample Variance 10712639
Kurtosis 9,583024 Kurtosis 11,86543
Skewness 2,769508 Skewness 3,020466
Range 14941 Range 18912,95
Minimum 400 Minimum 400
Maximum 15341 Maximum 19312,95
Sum 136979 Sum 155444,5
Count 50 Count 50

Fast lön 2004 Fast Lön 2005

Mean 3282,178 Mean 3656,213
Standard Error 496,861 Standard Error 512,9448
Median 2080 Median 2478,5
Mode 1974 Mode ########
Standard Deviation 3478,027 Standard Deviation 3244,148
Sample Variance 12096671 Sample Variance 10524496
Kurtosis 11,7078 Kurtosis 2,611713
Skewness 3,09597 Skewness 1,693207
Range 19730 Range 14172
Minimum 400 Minimum 400
Maximum 20130 Maximum 14572
Sum 160826,7 Sum 146248,5
Count 50 Count 40

Optioner 2002 Optioner 2003

Mean 0,1 Mean 0,285714
Standard Error 0,042857 Standard Error 0,065205
Median 0 Median 0
Mode 0 Mode 0
Standard Deviation 0,303046 Standard Deviation 0,456435
Sample Variance 0,091837 Sample Variance 0,208333
Kurtosis 5,791962 Kurtosis -1,087882
Skewness 2,74986 Skewness 0,978908
Range 1 Range 1
Minimum 0 Minimum 0
Maximum 1 Maximum 1
Sum 5 Sum 14
Count 50 Count 50

Optioner 2004 Optioner 2005

Mean 0,285714 Mean 0,225
Standard Error 0,065205 Standard Error 0,066867
Median 0 Median 0
Mode 0 Mode 0
Standard Deviation 0,456435 Standard Deviation 0,422902
Sample Variance 0,208333 Sample Variance 0,178846
Kurtosis -1,087882 Kurtosis -0,135212
Skewness 0,978908 Skewness 1,368987
Range 1 Range 1
Minimum 0 Minimum 0
Maximum 1 Maximum 1
Sum 14 Sum 9
Count 50 Count 40
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Rörlig Ersättning 2002 Rörlig Ersättning 2003

Mean 463,74 Mean 732,2857143
Standard Error 136,4897897 Standard Error 231,3927147
Median 0 Median 0
Mode 0 Mode 0
Standard Deviation 965,1285588 Standard Deviation 1619,749003
Sample Variance 931473,1351 Sample Variance 2623586,833
Kurtosis 16,47832246 Kurtosis 12,10553928
Skewness 3,593691323 Skewness 3,292405548
Range 5622 Range 8486
Minimum 0 Minimum 0
Maximum 5622 Maximum 8486
Sum 23187 Sum 35882
Count 50 Count 50

Rörlig Ersättning 2004 Rörlig ersättning 2005

Mean 1450,124082 Mean 1840,4575
Standard Error 431,176625 Standard Error 491,0519525
Median 83 Median 916,5
Mode 0 Mode 0
Standard Deviation 3018,236375 Standard Deviation 3105,685239
Sample Variance 9109750,814 Sample Variance 9645280,803
Kurtosis 5,623444679 Kurtosis 6,694854473
Skewness 2,553243095 Skewness 2,640353685
Range 12400 Range 13600
Minimum 0 Minimum 0
Maximum 12400 Maximum 13600
Sum 71056,08 Sum 73618,3
Count 50 Count 40

Aktieersättning 2002 Aktieersättning 2003

Mean 0 Mean 49,10204082
Standard Error 0 Standard Error 34,86304893
Median 0 Median 0
Mode 0 Mode 0
Standard Deviation 0 Standard Deviation 244,0413425
Sample Variance 0 Sample Variance 59556,17687
Kurtosis #DIVISION/0! Kurtosis 24,81007373
Skewness #DIVISION/0! Skewness 5,010015347
Range 0 Range 1406
Minimum 0 Minimum 0
Maximum 0 Maximum 1406
Sum 0 Sum 2406
Count 50 Count 50

Aktieersättning 2004 Aktieersättning 2005

Mean 24,48979592 Mean 63,875
Standard Error 24,48979592 Standard Error 46,30661729
Median 0 Median 0
Mode 0 Mode 0
Standard Deviation 171,4285714 Standard Deviation 292,8687627
Sample Variance 29387,7551 Sample Variance 85772,11218
Kurtosis 49 Kurtosis 23,29434582
Skewness 7 Skewness 4,7863437
Range 1200 Range 1627
Minimum 0 Minimum 0
Maximum 1200 Maximum 1627
Sum 1200 Sum 2555
Count 50 Count 40
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