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Abstract 
 
This is a Bachelor Thesis at Stockholm School of Business. This Thesis is about, how major 
institutions as large shareholders in companies listed on the Stockholm Stock Exchange, 
relates to incentive programs. This is an interesting subject because incentive programs have 
lately got a lot of attention in media because of the enormous payments to chiefs and 
executives as a result of incentive programs in Sweden. The subject gets even more 
interesting when reflecting on the scientific research results in this subject. The results shows 
a united scientific scepticism to incentive programs as a tool to create long term value for the 
company, which is the most important thing for shareholders. The natural purpose with 
investments made by the shareholders is to gain more money than the initial investment.            
 
To achieve our purpose and expand our knowledge of how institutions relate to bonus 
programs we have chosen to implement a study based on qualitative analysis of texts and 
documents with a an interpreting approach. The information has mainly been gathered from 
the institutions homepages were each institution has their own memo about corporate 
governance. In this Thesis we have selected 5 institutions divided into 3 different trades. 
Within the thesis we have chosen 3 theories; Corporate governance, Principal-agent and 
Stewardship theory. We have then analyzed the gathered material on the basis of 6 
examination questions that has been the foundation to our conclusions. 
 
In our conclusions we have found out that all institutions united thinks that incentive 
programs are a good tool to create a higher value for the invested company in the long run. 
Incentive programs are also considered to be a good tool to bring proprietor and boards 
interests together. Considering this, we can clearly see that the institutions have an opposite 
point of view regarding incentive programs than the scientific research has shown. The 
institutions are also united about incentive programs should be based on performance, but the 
opinions about how to measure performance based incentive are quite spread. 
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Sammanfattning 
 
Detta är en kandidatuppsats vid Företagsekonomiska institutionen på Stockholm Universitet. 
Uppsatsen behandlar hur olika institutioner som är stora ägare i svenska börsbolag förhåller 
sig till incitamentsprogram. Detta är ett intressant ämne att behandla då incitamentsprogram 
länge har varit ett hett debatterat ämne där stor vetenskaplig skepticism har riktats mot 
incitamentsprogram som mervärdeskapande verktyg för företagen.  
 
För att uppnå syftet att få ökad kunskap samt se hur institutionella ägare förhåller sig till 
incitamentsprogram har vi valt att genomföra en kvalitativ analys av text och dokument. 
Främst har materialet samlats in från de olika institutionella ägarnas egna PM om 
ägarstyrning. I denna uppsats har vi valt att studera fem stycken institutionella ägare fördelat 
utifrån tre stycken olika branscher. Vi har valt att använda oss av tre stycken teorier; corporate 
governance (ägarstyrning), principal-agent (agentteorin) samt Stewardshipteorin. Dessa 
teorier ansågs mest lämpliga för att kunna koppla det insamlade materialet till vår 
problemformulering. Vi har sedan analyserat det insamlade materialet utifrån 6 stycken 
undersökningsfrågor som sedan har varit underlag för slutsatser. 
 
I slutsatsen har vi bland annat funnit att institutionella ägarna är överens om att 
incitamentsprogram är en god förutsättning för att öka värdet på företaget på långsikt. Där 
incitamentsprogram anses vara ett bra verktyg för att föra samman ledningens och ägarnas 
intressen. Därmed kan man tydligt se att institutionella ägarna går emot den vetenskapliga 
forskningens skeptiska syn på incitamentsprogram. De institutionella ägarna är även överens 
om att incitamentsprogram bör vara prestationsrelaterade, men kraven på hur pass 
prestationsrelaterade programmen bör vara varierar.  
 

 
 
Nyckelord: Institutionella ägare, incitamentsprogram, prestation och ägarpolicy.  
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Förord 
 
Denna uppsats har som mål att ge läsaren en möjlighet att skapa sig en förståelse om hur stora 
institutionella ägare förhåller sig incitamentsprogram. Ämnet är väldigt aktuellt och intressant 
att beakta då institutionella ägare står för den största delen av ägandet i bolag på Stockolms 
börs. 
 
Vi vill tacka dig, Thomas Bay, för att du ställde upp som handledare och gav oss vägledning 
för att göra uppsatsen ännu bättre. Under arbetets gång stötte vi på svårigheter som vi 
lyckades lösa med Thomas Bays engagemang och vilja att hjälpa till. Detta är vi, författarna, 
evigt tacksamma för. 
 
Stockholm, den 12 juni 2006 
 
Nicklas Hammarlund 
Iskender Erdogan 
Niklas Kressner 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 
 

Institutionella ägare och väldefinierade ägargrupper står för den största delen av ägandet av 
svenska börsbolag, ca 90 %. På senare år har aktieägare i form av institutionella ägare som 
fondbolag, försäkringsbolag, investmentbanker, stiftelser med mera vuxit kraftigt. Detta har 
resulterat i att institutionerna satt sin vikt och prägel i bolagsstyrningen genom att bland annat 
aktivt delta på bolagsstämmor i bolag där de är aktieägare.1 Dessa stora ägare har både en 
förvaltar- och ägarroll vilket gör att denna stora grupp är intressant att studera närmare, vad 
gäller deras inställning till incitamentsprogram. 
 
På senare tid har ämnet incitamentsprogram2 varit ett hett debatterat ämne. Inte minst med 
tanke på ”Skandia skandalen” som har väckt stor uppmärksamhet, vilket har påverkat 
aktieägarnas förtroende för styrelserna negativt. Detta har resulterat i en debatt om att 
incitamentsprogram inte alltid länkar samman företagsledningens och aktieägarnas intressen.  
 
Forskningen kring incitamentsprogram och dess konstruktion är ett populärt ämne på den 
ekonomiska forskningsfronten. Uppdrag granskning är Sveriges ledande TV-program för 
grävande journalistik som sänds i Sveriges television. Programmets uppdrag är att blottlägga 
missförhållanden och maktmissbruk i samhället. ”Uppdrag granskning” gjorde en stor 
undersökning angående incitamentsprogram bland näringslivets toppar. Ur denna 
undersökning är det möjligt att särskilja två motpolers inställning till incitamentsprogram.3   
 
Ena motpolen anser att gemensamt för bonus och incitamentsprogram är att de skapar 
incitament för den anställde att infria de mål som styrelsen uppställer samt att i övrigt verka 
för att aktiekursen på längre sikt utvecklas fördelaktigt för aktieägarna. I detta syfte är de 
flesta överens om att belöningssystem utöver grundlön är nödvändigt för bolaget. 
Incitamentsprogram är således positiv från ägarnas perspektiv som ser fram emot en god 
avkastning på investerat kapital. Ersättningens storlek, främst till företagsledningen, har inte 
någon betydelse i absoluta tal. Det är de relativa måtten som är av betydelse vid jämförelse av 
incitamentsprogram med företagen i dess omgivning. Incitamentsprogram är bra för att få en 
grupp människor i samma riktning, där prestationen förbättras i ett företag, för att skapa ett 
mervärde för ägarna.4

 
Samtidigt finns forskning från Storbritannien som visar att sambandet mellan rikligt belönade 
höga befattningshavare och bolagets långsiktiga värdeutveckling i själva verket är svagt.5 
Kritiken mot incitamentsprogram ligger i att de inte fungerar som instrument eller verktyg för 
att öka företagens långsiktiga värdeutveckling. ”Det finns inte någon som helst vetenskaplig 
forskning som visar på att det finns något samband mellan företagsutvecklingen på långsikt 
och incitamentsprogram.” Incitamentsprogram är alltför kortsiktiga då alltför många 
                                                 
1 www.sns.se, Ekonomirådets rapport, 2003, ”Ägarmakt och omvandling”, s 13 f 
2 Med incitamentsprogram avses ett belöningssystem, som är aktierelaterat. som har till syfte att skapa 
incitament för att bland annat eftersträva långsiktiga värdestegringar på bolagets aktier. För vidare utveckling av 
den definition av incitamentsprogram som används i uppsatsen se avsnitt 1.6. 
3 www.svt.se, Granskning av direktörslöner, 7 och 14 mars 2006 
4 Ibid, Intervju med Michael Treschow, ordförande Svenska Näringsliv 
5 Buck T, 2003. Se även tidigare forskning avsnitt 3.3 

 5

http://www.sns.se/


direktörer befinner sig en relativt kort tid på sin befattning. Detta leder bland annat till 
”kvartalskapitalism” där man lägger ner alltför mycket energi på att leverera goda resultat på 
kort sikt vilket gör att man då kommer bort från det långsiktiga tänkandet och blir mer 
riskbenägen vid beslutsfattandet. Kortsiktiga resultat försvårar möjligheten att kunna relatera 
prestationen till exempelvis en tillfällig ökning i aktiekursen. Det vill säga om det är svårt att 
veta om det är befattningshavaren i fråga eller om det är andra faktorer som har orsakat 
aktieuppgången.6

  

1.2 Problemdiskussion 
 
De stora ägarna i företagen har fått mer att säga till om på bolagsstämmorna vid 
företagsledningens presentation av förslag till incitamentsprogram. Ökad rösträtt är bland 
annat ett resultat av ”Svensk kod för bolagsstyrning” som i sig är ett är resultatet av ett 
samarbete mellan det privata näringslivet och den statliga Förtroendekommissionen i den s.k. 
Kodgruppen. Koden har för avsikt att bland annat ge riktlinjer på hur aktieägarna ska komma 
till tals vid beslut om incitamentsprogram och dess konstruktioner i företagen.7 Detta har 
resulterat i att de flesta stora institutionella ägarna har utformat riktlinjer, både enskilt och i 
grupp, om deras inställning till bolagsstyrning och därmed incitamentsprogram.  
 
Bolagskoden trädde i kraft och började tillämpas i juli 2005 vilket på sikt förväntas förmildra 
intressekonflikten mellan aktieägare och företagsledning. Intressekonflikten kan uppstå bland 
annat vid konstruktioner av incitamentsprogram. Denna konflikt kan dels förklaras av 
Principal-agent teorin8 som bland annat behandlar olika sorters intressekonflikter som kan 
uppstå mellan företagsledningen och företagets ägare. Intressekonflikten ligger främst i 
fördelningen av företagets finansiella resurser. Ett exempel på intressekonflikt kan vara att 
ägarna inte vill att företagets resurser ska ”slösas” på höga ersättningar till ledningen. Detta 
kan förekomma om ledningen utgår från en kortsiktig tidshorisont, där ledande 
befattningshavares prestationer blir svåra att relatera till ersättningen. Ägarnas intresse kan 
istället ligga i att få en långsiktig9 värdeökning på eget kapital där ersättningen ska relateras 
till prestationen10.  
 
Stora institutionella ägare investerar mycket kapital i börsbolag och förväntar sig naturligtvis 
en långsiktig värdeökning på eget kapital. Som förvaltare av stora kapital är de beroende av 
hur bolagen som de investerar i styrs och förvaltas. Det är därför intressant att få kunskap om 
institutionella ägarnas inställning till incitamentsprogram. Detta samtidigt som den 
vetenskapliga forskningen i dagsläget är skeptisk till incitamentsprogram som ett 
värdeskapande verktyg för aktieägare. Det vill säga, den vetenskapliga forskningsfronten 
ställs mot två antaganden:  
 

• Första antagandet är att stora institutionella ägarnas inställning till incitamentsprogram 
verkar vara positivt. Antagandet bygger på att programmen förekommer i någon form, 
i stort sett i alla företag som institutionerna är aktieägare i.  

 

                                                 
6 www.svt.se, intervju med Sven Erik Sjöstrand, professor Handelshögskolan i Stockholm 
7 www.regeringen.se, ”Svensk kod för bolagsstyrning” 
8 Allsopp V, 1995, s 247ff 
9 Med lång sikt menas en tidshorisont på tre till fem år. 
10 Allsopp V, 1995, s 247ff 
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• Andra antagandet är att de institutionella ägarna bör vara medvetna om den allmänna 
kritiken och skepticismen som finns riktad mot företag som använder sig av vissa 
typer av incitamentsprogram. Antagandet bygger på det mediala ifrågasättandet av 
incitamentsprogram i företagen som kan generera enorma summor pengar för höga 
befattningshavare. 

 
Denna problemdiskussion leder således till en övergripande forskningsfråga: 
 

• Hur förhåller sig de olika institutionella ägarna till incitamentsprogram i de företag 
som de är aktieägare i? 

 

1.2.1 Undersökningsfrågor 
 
För att precisera den övergripande forskningsfrågan specificeras följande 
undersökningsfrågor:  
 

• Varför bör bolagen utforma incitamentsprogram? 
• Hur bör incitamentsprogrammen utformas? 
• Hur ser institutionella ägarna på långsiktigt värdeskapande med incitamentsprogram 

som verktyg? 
• Vilka anser institutionella ägarna bör omfattas av incitamentsprogrammen? 
• Vilken/vilka typ/typer av incitamentsprogram anses vara lämpligast ur ett 

ägarperspektiv? 
• Hur ser institutionella ägarna på prestationsrelaterade incitamentsprogram? 
• Varför är incitamentsprogram intressant ur ett ägarperspektiv?  

 

1.3 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att få en ökad förståelse och kunskap kring hur olika stora 
institutionella ägare förhåller sig till incitamentsprogram och långsiktig värdeutveckling i de 
företag där de är aktieägare i. 
 

1.4 Avgränsningar 
 
Uppsatsen kommer att avgränsas till att behandla svenska institutionella ägare i svenska 
börsföretag. Studien skulle även kunna behandla utländska ägare och stora svenska ägarsfärer, 
men vi anser att vår avgränsning är tillräcklig för att uppnå syftet med uppsatsen. Denna 
avgränsning motiveras av institutionernas stora ägarandel av svenska börsbolag. 
 
Uppsatsen avgränsar sig till incitamentsprogram som ett helhetsbegrepp, det vill säga 
incitamentsprogram används som ett samlingsbegrepp för olika former av 
incitamentsprogram.11 Uppsatsen skulle ha kunnat avgränsas till att behandla institutionernas 
inställning till specifika incitamentsprogram men det anses öka risken för att förlora 
information för att besvara syftet. 

                                                 
11 För vidare utveckling av definitionen av incitamentsprogram se avsnitt 1.6 Definitioner 
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Uppsatsen kommer att avgränsa sig till att behandla olika institutionella ägargrupper. Dessa 
grupper är; fondbolag, försäkringsbolag och AP-fonderna. Andra institutionella ägare så som 
venture-capital företag, investmentbolag, utländska institutioner och svenska stiftelser 
kommer inte att behandlas i uppsatsen. Detta pga. institutenas komplexa ägarroller samt för 
att inte göra inte göra studiens omfattning överväldigande.12  
 

1.5 Definitioner 

1.5.1 Incitamentsprogram 
 

Incitamentsprogram är olika typer av belöningssystem. Med incitamentsprogram avses ett 
belöningssystem, som på senare tid oftast är aktierelaterade, som syftet att skapa incitament 
att eftersträva långsiktiga värdestegringar av bolagets aktier och även i övrigt sänka 
agentkostnaderna13 genom att sammanlänka ledningens intressen med ägarnas. Det beräknas 
finnas cirka 700 incitamentsprogram av olika typer i svenska börsbolag.14 

 
Nedan följer en kort beskrivning av några av de mest vanliga incitamentsprogram som 
används i svenska företag: 
 
 
Aktierelaterade incitamentsprogram: 15

Grunden för aktierelaterade incitamentsprogram utgörs av köpoptioner, teckningsoptioner, 
konvertibler och syntetiska optioner. Om den anställde väljer att utnyttja någon av dessa 
optioner så betyder det att denne blir aktieägare i företaget. Detta kan vara ena anledningen 
till incitamentsprogrammet men oftast är avsikten att den anställde ska kunna tjäna pengar. 
Det är viktigt att poängtera att utfärdaren av optionen, ofta arbetsgivaren, inte har för avsikt 
att själv tjäna pengar på optionsprogrammet utan de är till för den anställde.  
 
De program som går ut på att den anställde erbjuds, vid en förutbestämd tidpunkt att teckna en 
viss mängd aktier i företaget, kallas för personaloptionsprogram. Under teckningstiden 
fastställds ofta aktiens framtida pris. ”Lösenkursen fastställs ofta till företagets genomsnittliga 
aktiekurs under teckningstiden, plus ett påslag som brukar variera mellan 30 % och 40 %.” 
 
 
Vinstandelssystem16

Detta program fungerar så att företaget avsätter en del av årets resultat till personalen. De 
anställda erhåller inte pengarna direkt utan de stoppas in i en vinstandelsstiftelse. Stiftelsen 
förvaltar sedan pengarna under ett antal år (beror på överenskommen tid), pengarna placeras i 
t.ex. marknadsnoterade aktier eller andra värdepappersfonder. När förvaltningstiden upphör 
utbetalas tillgångarna till de anställda.

 

 

                                                 
12 För motivering till urvalet av institutionella ägare se avsnitt Urval 2.4 
13 Med agentkostnader menas kostnaden för företaget vid en intresse konflikt mellan ägare och bolagsledning. 
För vidare utveckling av agentkostnader se avsnitt 3.2 
14 www.nordicinvestorservices.se 
15 Andersson L, Bratterberg J, 2000, s 16 
16 www.seb.se 
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1.5.2 Institutionella ägare 
 
De institutionella ägarna består av olika typer av aktörer där ibland försäkringsbolag, AP-
fonder, fondbolag, investmentbolag rörelsedrivande bolag samt stiftelser m fl. De går inte att 
kategorisera alla institutionella ägare under samma tak då ägarrollerna samt 
placeringsstrategierna skiljer sig åt. Tittar man på de tre förstnämnda så brukar man säga att 
dessa ingår i samma kategori av institutionella ägare nämligen ”institutionssfären”.  
I ”institutionssfären” ingår 18 stycken stora ägare som tillsammans har ett börsvärde på 643 
miljarder kronor, vilket är 19,5 % av det totala börsvärdet som uppgår till 3 302 miljarder 
kronor.17

 
I uppsatsen har vi valt att dela upp ”institutionssfären” i tre olika delar; försäkringsbolag, AP-
fonder samt fondbolag och kortfattat beskriva dess karaktärsdrag.  
 
 
Fondbolag: 18

En fond består oftast av olika typer av värdepapper och andra finansiella instrument. De är 
fondens andelsägare som tillsammans äger fondens alla tillgångar. Andelsägarna överger 
ansvaret att förvalta fondens tillgångar till fondförvaltaren/fondbolaget enligt de 
fondbestämmelser som finns.  
 
Fondbolaget erhåller en förvaltningsavgift av andelsägarna eftersom de sköter förvaltningen 
och det administrativa arbetet för andelsägarnas räkning. Eftersom det är fondbolaget som bär 
ansvaret för fonden är det de som företräder fonden på t.ex. bolagsstämmor. 
Finansinspektionen är den instans som granskar fonder, fondbolgen och förvaltningsinstituten.  
 
 
Försäkringsbolag:19

Försäkringsbolag går att dela upp i fondförsäkringsbolag, livförsäkringsbolag och 
skadeförsäkringsbolag. Den privata försäkringsbranschen består av 390 försäkringsbolag samt 
25 stycken utländska aktörer som kontrollerar 3 % av den svenska försäkringsmarkanden. 
 
Försäkringsbolagen förvaltar närmare 2200 miljarder kronor (2005), och av det förvaltade 
kapitalet placeras i genomsnitt 47 % i aktier och cirka 40 % i obligationer. 
 
 
AP-fonder: 
I dagsläget finns de 6 stycken olika allmänna pensionsfonder. Dessa fonder förvaltar kapital i 
allt från värdepapper till fastigheter. AP-fonderna är myndigheter men har en större 
ansvarfrihet än vanliga myndigheter i Sverige. AP-fonderna har växt fram ifrån den det gamla 
allmänna tilläggspensionen (ATP) som introducerades i början på 60-talet. Anledningen var 
att upprätthålla sparandet i svensk ekonomi samt att konstruera en buffert för att utjämna 
pensionernas in- och utbetalningar. Det finns regler för hur investeringarna och förvaltningen 
skall utformas vilket fastställs av svensk lag. Fondstyrelsen i varje AP-fond tillsätts av 
regeringen.20     
 
                                                 
17 Fristedt D, 2005, s 20 
18 www.kpa.se
19 www.forsakringsforbundet.com
20 DS 1 999:38, AP-fondernas organisation och placeringsregler i det reformerande pensionssystemet, s 39ff 
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Investmentbolag: 
Investmentbolag (också kallat holdingbolag) har som affärsidé att äga aktier i andra 
aktiebolag. En del investmentbolag syftar bara till att långsiktigt åstadkomma bästa möjliga 
substansutveckling för sina ägare, andra som t.ex. Industrivärden och Investor, är maktbolag 
som primärt tillkommit för att kontrollera andra företag.21  

 

1.6 Uppsatsens disposition 
 
I kapitel två presenteras den metod och tillvägagångssätt som används i undersökningen. I 
nästföljande kapitel behandlas relevanta och användbara teorier och tidigare forskning. Dessa 
teorier och tidigare forskning samt empirin som kommer att presenteras i kapitel fyra utgör 
den information som är nödvändig för att göra studien genomförbar. Dessa båda kapitel 
analyseras noga i kapitel fem som sedan följs av slutsatser i kapitel sex. Avslutningsvis i 
kapitel sex, presenteras förslag till vidare forskning. 

 

 

                                                 
21 www.sv.wikipedia.org
 

 10

http://www.sv.wikipedia.org/


2. Metod  
 
I metodkapitlet presenteras det vetenskapsteoretiska förhållningssätt som forskarna till 
studien besitter samt det tillvägagångssätt som används för att eventuellt uppnå syftet med 
uppsatsen. Sist presenteras en diskussion kring undersökningskvalitén samt källkritik. 

 

2.1 Vetenskapsteoretiskt förhållningssätt 
 
Det två dominerande vetenskapliga synsätten är hermeneutik och positivism. 
Denna studie bygger på ett hermeneutisk vetenskapsteoretiskt förhållningssätt med en 
kvalitativ forskningsstrategi där incitamentsprogram från ett ägarperspektiv problematiseras. 
Hermeneutik är en term som inom samhällsvetenskapen står för teori och metod när det gäller 
tolkning och att skapa förståelse av olika fenomen.22 Det är inte lika viktigt med 
orsaksförklaring (positivismen) utan det är viktigare att förstå och tolka händelser.23

 
För att göra denna undersökning genomförbar lämpar sig alltså det hermeneutiskt 
vetenskapliga förhållningssättet bäst. Då det hermeneutiska synsättet förknippas med 
kvalitativa studier ger denna forskningsstrategi möjlighet till bred och rik information i ord 
samt vid insamling och analys av data. Detta gör att man får ett större perspektiv av problemet 
vilket är viktigt då det i sammanhanget är svårt att skilja rätt från fel vad gäller de 
institutionella ägarnas inställning till incitamentsprogram.24

  
Det alternativa vetenskapsteoretiska förhållningssättet är positivism och förknippas oftast med 
en kvantitativ forskningsstrategi.25 Denna forskningsstrategi anses inte vara lämplig för 
uppsatsens problemområde. Kvantitativ data anses inte vara ett lämpligt verktyg för att uppnå 
syftet med denna undersökning då undersökningen inte bygger på mängden data utan 
kvaliteten i information i data.  

2.1.1 Kvalitativ forskningsstrategi 
 
Som nämnts tidigare bygger uppsatsen på en kvalitativ forskningsstrategi. Denna strategi 
kännetecknas främst av ett induktivt synsätt, dvs. relationen mellan teori och forskningspraxis 
där teorin generas utifrån praktiken. Det motsatta synsättet som förekommer i kvantitativ 
forskningsstrategi är det deduktiva synsättet dvs. förhållandet mellan teori och praktisk 
forskning, där tyngden ligger på prövning av teorier med hjälp hypoteser och idéer.26  
 
Denna studie har inte för avsikt att generera teori utifrån praktiken eller testa olika teorier i 
praktiken. Den teori och tidigare forskning som kommer att behandlas i uppsatsen är bl.a. till 
för att se fenomenet incitamentsprogram ur andra relevanta aspekter. 

                                                 
22 Andersson S, 1979, s 57 
23 Bryman A, 2002, s 25 ff 
24 Andersson S, 1979, s 31 
25 Bryman A, 2002, s 397 ff 
26 Bryman A, 2002, s 35 

 11



Därför kan man inte säga att studien har varken ett induktivt eller deduktivt synsätt. Man 
skulle lika gärna kunna säga att studien har båda synsätten från en kvalitativ 
forskningsstrategi.  
 
Uppsatsens kunskapsteoretiska inriktning bygger på ett tolkande synsätt det vill säga hur 
individer tolkar och uppfattar sin sociala verklighet. Kvalitativ forskningsstrategi 
kännetecknas således av konstruktionism, vilket innebär att man tolkar den sociala verklighet 
som individerna har skapat genom sin egen skapande och konstruerande förmåga.27 
Forskningsstrategin bygger på vad de stora institutionella ägarna har att säga om 
problemområdet, vilket innebär att deras inställning till problemområdet är det viktigaste 
empiriska materialet för studien. Det är deras inställning som i sin tur bygger på deras 
tolkning och uppfattning av incitamentsprogram. Därför ger en kvalitativ forskningsstrategi 
en god möjlighet till att studien verkligen undersöker det den avser att undersöka, med 
utrymme för tolkningar och diskussioner.28  
 

2.2 Tillvägagångssätt 

2.2.1 Empiri 
 
Det finns ett flertal olika metoder inom kvalitativ forskning. Det vanligaste metoderna är, 
etnografi, kvalitativa intervjuer, fokusgrupper, språkbaserade grupper samt insamling och 
kvalitativ analys av texter och dokument.29 Denna studie kommer att använda sig av den 
sistnämnda kvalitativa forsknings metoden, för att samla in det empiriska materialet. 
 
Det empiriska material som är nödvändig för att göra undersökningen genomförbar är den 
information i ord som de institutionella ägarna besitter. Detta material består av 
förhållningssätt, riktlinjer samt inställning till incitamentsprogram ur ett ägarperspektiv.  
 
För att samla in detta material anses fallstudier på institutionella ägare vara den lämpligaste 
undersökningsdesignen. Den vanligaste formen av fallstudier är detaljerade och djupgående 
undersökningar av ett enda fall.30 Denna typ av undersökningsdesign lämpar sig bäst för att 
göra undersökningen genomförbar. Fallet i denna studie anses vara incitamentsprogram  
som undersöks djupgående på institutionella ägare i enlighet med undersökningsfrågorna som 
presenterades i problemformuleringen.  
  
Valet av tillvägagångssätt vid insamling av empiriskt material grundar sig i att informationen 
som fanns att tillgå ansågs vara rik och bred vilket gör att syftet med uppsatsen troligtvis 
kommer att uppnås. Avsikten med studien i förarbetet var att bygga studien på djupintervjuer 
med institutionella ägare. Detta för att denna strategi ansågs lämpa sig bäst för att göra 
undersökningen genomförbar. Under arbetets gång stötte vi på kraftiga ”access problem” dvs. 
svårigheter att få intervjuer med relevanta personer i de stora institutionella ägarsfärerna. 
Detta ledde till omstruktureringar av det ursprungliga tillvägagångssättet vilket i sin tur ledde 
till att vi istället bestämde oss för att göra en förstudie på befintligdata, dvs. sekundärdata, 
som resulterade i införskaffning av informationsrikt material som ansågs vara tillräcklig för 

                                                 
27 Bryman A, 2002, s 35 
28 Ibid, s 394 ff 
29 Ibid, s 251 
30 Ibid, s 64 
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att uppnå syftet med studien. Därmed sågs inga hinder för att slutföra uppsatsen med ett nytt 
tillvägagångssätt. 
 

2.2.2 Teori och tidigare forskning 
 
En viktig förutsättning för att skapa förståelse och göra goda tolkningar är att skapa sig en 
förförståelse av problemområdet och undersökningsobjekten som i denna studie är de 
institutionella ägarna. Denna förförståelse skapas genom bland annat litteraturstudier. 31

Men även för att kunna göra en utförlig analys av den insamlade empirin har teori och tidigare 
forskning som berör problemområdet valts efter en omfattande litteraturstudie. 
Litteraturstudier är ett sätt att gå igenom befintlig litteratur inom problemområdet för att bland 
annat få svar på följande övergripande frågeställningar:32

 
• Vart ligger forskningsfronten? Dvs. hur mycket forskning har redan gjorts inom 

problemområdet? 
• Vilka teorier är relevanta inom problemområdet? 
• Råder det några viktiga motsättningar inom problemområdet? 
• Finns det några frågor som inte har besvarats? 

 
Fördelen med att ställa upp olika frågeställningar är att man då på ett smidigt väljer just de 
”verktyg eller hjälpmedel man som forskare använder sig utav för att ordna, strukturera och 
förstå, det man studerar, för att på ett poängrikt vis kunna bearbeta och analysera det 
undersökningsmaterial man har för handen”.33

Efter en tids litteraturstudie och med tanke på den tidtabell som är viktig att beakta för studien 
bestämde vi oss för följande två teorier och fyra internationella forskningsrapporter. 
Nedan följer en kort beskrivning och motivering av valda teorier och tidigare 
forskningsrapporter. 
 
 
Teorier:  
 
Nedan följer en kort presentation av valda teorier som ingår i uppsatsen. Dessa teorier är 
Corporate governance (bolagsstyrning), Principal-agent theory (agentteorin) samt 
Stewardship theory (Steward teorin). 
 
Corporate Governence (bolagsstyrning) teorin är en mycket grundläggande teori inom 
organisationsteori om hur företag bör styras på bästa sätt. Teorin har både ett ägar- och 
ledningsperspektiv där dessa viktiga aktörers roller behandlas vad gäller bolagsstyrning. 
Teorin är anpassad till flera länders inhemska organisationsformer. Den svenska 
motsvarigheten är ”Svenska kod för bolagsstyrning” som ger riktlinjer om bolagsstyrning till 
svenska bolag.34   
 
Principal-agent teorin (agentteorin) är även den en mycket grundläggande och väldigt populär 
teori som beaktar den problematik som kan uppstå mellan bolagens ledning och dess ägare. 
Problemen mellan dessa aktörer kan uppstå i form av intressekonflikt som oftast handlar om 
                                                 
31 Ibid, s 41 
32 Ibid, s 456 
33 Bay T, ”En projektplan för kandidatuppsatsarbetet”, Sthlm Universitet 
34 Carlsson R H, 1997, s 31ff 
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olika strategiska frågor i företagen. Ledningens och ägarnas intressen kanske inte alltid är 
gemensamma vilket kan resultera i dyra agentkostnader.35 Det som gör denna teori relevant 
för uppsatsen är att den belyser problematiken mellan agenten och principalen i företagen.  
Stewardship- och Principalagentteorin är både motsägande och kompletterande och är några 
utav de vanligaste teorierna för organisationer att analysera om det råder intressekonflikter 
mellan olika grupper. Dessa grupper är främst höga befattningshavare, ledningen samt ägarna. 
Skillnaden mellan dessa två teorier är att det ser intressekonflikter och individerna i företagen 
på olika sätt. Att bara använda sig av principal agent teorin skulle inte vara rättvist då teorin är 
generell och väldigt mycket konfliktorienterad. I Stewardship teorin sätter man fokus på 
huruvida organisationen och strukturen i bolaget främjar goda chefsmässiga prestationer.36

 
 
Tidigare forskning: 
 
De forskningsrapporter som valts att tas med i uppsatsen har valts med noggrannhet där 
relevansen till problemområdet samt tidpunkten då forskningsrapporten publicerades 
beaktades noga. För att undvika att ta med forskningsrapporter som inte har en vetenskaplig 
läggning valdes en hemsida som är världsledande vad gäller publicering av vetenskapliga 
rapporter. För att hitta relevanta forskningsrapporter inom uppsatsens problemområde 
användes en databas där väl formulerade sökord på engelska formulerades. Denna databas 
rekommenderades även av Sven-Erik Sjöstrand, professor på Handelshögskolan i 
Stockholm.37

 
Efter en tids sökning på databasen valdes fyra forskningsrapporter som anses vara mest 
lämpliga, relevanta och intressanta för uppsatsen samt för att hämta hjälp och inspiration från.  
Dessa forskningsrapporter berör olika infallsvinklar av problemområdet, dvs. 
incitamentsprogram från ett ägarperspektiv samt incitamentsprogram som verktyg för att 
skapa långsiktig, prestationsbaserad värdeökning i företaget. Dessa forskningsrapporter bidrar 
till att få ett bredare och mer nyanserat perspektiv av ämnet.  
 

2.3 Datainsamling 
 
Datainsamlingen under uppsatsens gång delas in två olika kategorier nämligen primärdata och 
sekundärdata. Primärdata kännetecknas av data som skapats under uppsatsens gång. De två 
vanligaste sortens primärdata är intervjuer och enkäter.38 Sekundärdata är data som inte har 
samlats in av forskaren själv dvs. data som är befintlig och som har skapats av andra. 
Exempel på sekundärdata är bl a tidningsartiklar, årsredovisningar, skriven litteratur etc.39

 
Denna uppsats bygger på sekundäranalys av data som samlats in genom kvalitativ analys av 
texter och dokument. Dessa dokument och texter kommer främst från respektive 
institutionella ägares hemsida men även från Libris samt Artikelsök.  
 

• Sekundäranalys av denna studie bygger främst på institutionella ägarnas ägarpolicys 
som finns publicerat på respektive institutionella ägares hemsida. I litteraturstudien 

                                                 
35 Allsopp V, 1995, s 247ff 
36 Donaldson L, 1985 
37 http://www.blackwell-synergy.com/
38 Bryman A, 2002, s 145ff 
39 Ibid, s 208ff 
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lades det tidigt märke till den rika information som dessa publikationer innefattar 
vilket är positivt får att uppnå målet med uppsatsen. 

 
• Libris är en stor databas med mer än tre miljoner böcker och tidskrifter hos cirka 200 

svenska bibliotek. Denna databas användes till bl.a. litteraturstudien. 
 

• Som komplement till institutionella ägarnas ägarpolicys användes databasen 
”Artikelsök” där referenser till allmänna artiklar samt ur ett fyrtiotal svenska 
dagstidningar samt ur ca 500 tidskrifter. 

 
Dessa data blev därefter tillsammans föremål för analys. Analysen av datamaterialet görs 
genom subjektiva tolkningar av författarna för att sedan välja ut det material som anses vara 
relevant för undersökningen. Denna databearbetning görs noggrant och detaljerat för att 
verkligen få tag i det data som behövs för att uppnå syftet med uppsatsen. 
 

2.4 Urval 
 
De institutionella ägarna utgör en heterogen grupp av ägare dvs. det finns olika sorters ägare 
med olika strategier. Populationen av institutionella ägargrupper består av fondbolag, 
försäkringsbolag, AP-fonderna, investmentbolag, venture capital företag, stiftelser samt 
utländska ägare.40

 
Med tanke på den tidtabell som uppsatsen måste anpassas efter, samt informations 
tillgänglighet och för att inte göra studiens omfattning överväldigande gjordes ett urval av 
institutionella ägare. För att nyansera uppsatsen och få institutionella ägarnas förhållningssätt 
till incitamentsprogram, utifrån problemområdet, från olika perspektiv gjordes ett urval av 
stora och små institutionella ägare. Fördelningen av populationen av institutionella ägare, 
utifrån storleken, bygger på antagandet om att storleken kan ha betydelse för 
förhållningssättet till problemområdet.   
 
I studien definieras det största svenska institutionella ägarna som fondbolagen och de mindre 
som försäkringsbolagen vad det gäller ägarandel av svenska börsbolag. Därefter gjordes en 
studie av tillgänglig informationsgenomgång med problemområdet som bas för 
informationssökning. Denna informationssökning innefattade ägarpolicys, artiklar, tidskrifter 
samt årsredovisningar. Detta ledde till val av följande institutionella ägare: Robur, AMF 
pension, Tredje AP-fonden, Länsförsäkringar samt Folksam. Dessa institutionella ägare är 
därmed föremål för kvalitativ analys för att uppnå målet med uppsatsen.    
 

 

                                                 
40 Fristedt D, 2005, s 20 
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2.5 Undersökningskvalitet 

2.5.1 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
 
Det finns två viktiga kriterier när det gäller bedömningen av det empiriska materialet i 
forskningssammanhang och dessa är validitet och reliabilitet. Reliabilitet innebär att ett 
mätinstrument ska ge tillförlitliga och stabila utslag.41 Validiteten är mätinstrumentets 
förmåga att mäta det som avses mätas.42

Därefter görs en bedömning om generaliserbarheten dvs. om det är möjligt att göra 
generaliseringar av den population som urvalet tillhör.43

 
Uppsatsens är som sagt en kvalitativ studie som bygger på författarnas tolkningar av insamlad 
text och dokument utifrån problemområdet och undersökningsfrågorna. Då empirin bygger på 
dessa data, vilken är föremål för sekundäranalys, kan man tänka sig en låg validitet. 
Validiteten anses däremot vara hög med tanke på de informationsrika sekundärdata som 
samlats in, där undersöknings frågorna har gått att undersöka med hjälp av en noggrann 
kvalitativ analys av insamlat data.  
 
Studiens trovärdighet och tillförlitlighet anses vara hög då insamlat data främst bygger på dem 
institutionella ägarnas ägarpolicys som är utformade av individer i institutionerna som är 
insatta i ämnet. Dessa offentliga ägarpolicys anses därför vara tillförlitliga och trovärdiga när 
det gäller de institutionella ägarnas inställning till incitamentsprogram. De data som har 
samlats in form av texter och dokument har varit föremål för kvalitativ analys med 
författarnas subjektiva tolkningar. Detta kan anses påverka tillförlitligheten, trovärdigheten 
och stabiliteten i utfallet av data, både positivt och negativt beroende på vilket vetenskapligt 
synsätt läsaren har. Denna studie anser sig ha lyckats väl med reliabiliteten där subjektiva 
tolkningar har hjälpt till att förstå problemområdet på ett mer nyanserat och brett sätt. 
 
Studiens syfte är inte att göra generaliseringar av den population som urvalet har gjorts ifrån. 
Syftet är att få en ökad förståelse och kunskap om hur olika stora institutionella ägare 
förhåller sig till incitamentsprogram och långsiktig värdeutveckling i de företag där de är 
aktieägare i. Med denna studie kan läsarna få en indikation på hur de kända institutionella 
ägarna förhåller sig till incitamentsprogram allmänt sett. 
 

2.6 Källkritik 
 
I denna studie har vi varit noggranna med att använda akademiskt och vetenskapligt erkända 
litteraturer och teorier. Vid en begränsad tidtabell finns det alltid risk för utelämnande av 
viktig litteratur och teorier som annars med stor möjlighet skulle kunna bidra till att göra 
studien ännu mer nyanserad med mer information och flera intressanta perspektiv. 
 
Den största källkritiken anses ligga i insamlandet av det empiriska materialet. Då det 
ursprungliga datainsamlandet skulle bygga på djupintervjuer för att få uttömmande svar på 
undersökningsfrågorna, valdes istället ett alternativt tillvägagångssätt med samma syfte. Det 
nuvarande tillvägagångssättet för att uppnå målet kan anses begränsa möjligheten till 
                                                 
41 Bryman A, 2002, s 471 
42 Bryman A, 2002, s 474 
43 Ibid, s 119ff 
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uttömmande svar på undersökningsfrågorna, vilket kan påverka undersökningskvaliteten 
negativt. Lyckligtvis, tycks det insamlande sekundärdata materialet omfatta tillräcklig med 
information för att uppnå syftet. Frågan är om vi skulle få in mer data utöver det data som 
finns på i de institutionella ägarnas offentliga ägarpolicys, om vi istället skulle ha använts oss 
av djupintervjuer för att samla in det empiriska materialet. 
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3. Teori och tidigare forskning 
 
I detta kapitel redogörs de teoretiska verktyg samt tidigare forskning som kommer att 
användas i studien för att ordna, strukturera och förstå, det som studeras på ett mer 
nyanserat sätt. Teorierna och vidare forskningen presenteras utifrån ett ägarperspektiv för att 
kunna förena teori och empiri på bästa sätt. 
 

3.1 Corporate governance 
 
“Corporate governance” är mycket vitt begrepp som kan tolkas och definieras på olika sätt. 
Nedan följer två olika tolkningar samt definitioner kring begreppet corporate governance: 
 
Översätter man begreppet corporate governance till svenska så brukar man översätta 
begreppet till ägarstyrning. När man tittar på stora institutionella ägare så kan säga att 
begreppet betyder kopplingen mellan företagsstyrning sett från ett ägarperspektiv. Corporate 
governance berör med andra ord kopplingen mellan den part som placerat kapital i företaget 
och dess ägare.44

 
Någon svensk motsvarighet till begreppet corporate governance finns inte exakt. Det närmaste 
är ”god förvaltningssed” vilket används emellanåt. I det vida begreppet så betyder corporate 
governance hur företagets ägare samt andra intressegrupper försöker påverka 
företagsledningens beslutsfattande och handlande. I den avgränsande bemärkelsen innefattar 
begreppet företagets VD, styrelse samt dess ägare.45

3.1.1 Ursprung46  
 
Corporate governance (ägarstyrning) har sitt ursprung från USA men har genom åren blivit ett 
väldigt globalt begrepp. Corporate Governance blev sedan känt i Storbritannien och har under 
det senaste decenniet blivit välkänt världen över.  
 
I Sverige fick begreppet corporate governance stort genomslag 1993 när franska Renault 
planerade att köpa Volvo. Den största anledningen till att affären gick i stöpet var ett de stora 
institutionella ägarna röstade emot förslaget om en sammanslagning. Styrelsen, som hade lagt 
fram förslaget med PG Gyllenhammar som frontman, var då tvingad att avgå och de 
institutionella ägarna var tvungna att tillsätta en ny styrelse. Detta är ett exempel på hur 
konflikter kan uppstå mellan ägare och företagsledningen. 
 
3.1.2 Svensk kod för bolagsstyrning 
 
Bolagsstyrning eller corporate governance, handlar om ett beslutssystem i vilket ägarna direkt 
eller indirekt styr/kontrollerar bolaget. Bra information mot ägare och kapitalmarknaden 
hjälper till så att beslutssystemet fungerar effektivt. Olika ägargruppers goda insyn i bolagets 
verksamhet är en annan viktig aspekt. Bolagsordning har bildats genom lagstiftning och 
självreglering. Självreglering har ofta framkommit ur regelverk eller så kallade koder.  I 

                                                 
44 Carlsson RH, 1997, s 33 
45 www.ktm.fi 
46 Carlsson RH, 1997, s 31ff 
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december 2004 la Svenska kodgruppen fram ”Svensk kod för bolagsstyrning”. ”Anledningen 
till denna kod är dels att skapa goda förutsättningar för utövandet av ett aktivt och ansvarsfullt 
ägande. För att uppnå detta, syftar kodens regler till att skapa en tydlig roll- och 
ansvarsfördelning mellan de olika lednings- och kontrollorganen.” 47  
 
Koden48 har som huvudsyfte att reglera:  

 
• Tydligare rollfördelning mellan ägare, styrelse och bolagsledning.  
• Stärkt roll för ägarna i styrningen av börsbolagen.  
• Effektivare styrelsearbete.  
• Större öppenhet och utvidgad informationsskyldighet för börsbolagen. 

 
 
När det gäller synen på incitamentsprogram förespråkar koden att styrelsen skall inrätta ett 
ersättningsutskott. Utskottet skall ha till uppgift att hjälpa styrelsen med att upprätta olika 
typer av ersättningar och incitamentsprogram. I kodens uppmaningar finner man även att alla 
aktierelaterade incitamentsprogram skall godkännas av bolagsstämman och förslaget skall 
presenteras i kallelsen senast två veckor innan stämman.49  Många institutionella ägare har 
anammat kodens olika förordningar när de som ägare är med och påverkar ägarstyrningen. 
 

3.2 Agentteorin och Stewardshipteorin 
 
Principal-agent teorin eller på svenska agentteorin hävdar att en organisation består av 
ett nät av olika kontrakt mellan ägare, ledning och anställda. Båda parter agerar i 
självintresse och strävar efter att maximera sin egen nytta.50 Detta kan innebära 
problem av olika slag, bland annat kan intressekonflikter uppstå om de olika parternas 
intressen går isär. I ett aktiebolag är det aktieägarna som är principaler med styrelsen 
som ytterst för fram ägarnas samlade vilja. Agenterna representeras av versställande 
direktör, ledning och anställda. 
 
Agentproblemet finns inte om ägare och ledning/anställda ej är uppdelade som till 
exempel är fallet i en enskild firma. Ett grundantagande för teorin är alltså att det finns 
en uppdelning mellan principaler och agenter.51

 
Förutom att målen och intressena mellan agenter och principaler kan skilja sig åt 
uppstår det problem med bristande information och kontroll.52

Ingen har perfekt och full kunskap och förståelse, vilket även innebär att olika 
människor har olika mycket information, olika bra information och så vidare. Detta 
fenomen brukar kallas asymmetrisk information och är ett problem inom agentteorin, 
först och främst i förhållandet mellan ägare och ledning. Asymmetrisk information 
leder till att även om agenterna skulle ha exakt samma mål och intressen som 

                                                 
47 www.omxgroup.com 
48 www.svensktnaringsliv.se 
49 www.regeringen.se
50 Allsopp V, 1995, s 247ff 
51 Allsopp V, 1995, s 247ff 
52 Lipsey, Courant, Purvis, Steiner, 1993, s 317ff 
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principalerna, dvs. att maximera aktieägarnas nytta, kanske detta i praktiken inte är 
möjligt i och med informationsproblemet.53   
 
I och med att principalerna oftast är medvetna om problemen med bland annat 
intressekonflikter vill dom kontrollera agenterna. Detta görs vanligtvis genom 
årsredovisningar och diverse rapporter. Tycker aktieägarna att ledningen gör ett för 
dåligt jobb till exempel i form av förlust eller för låga marginaler kan ägarna ”sparka” 
ledningen genom att utöva sin rösträtt på den årliga bolagsstämman. Men även ur 
kontrollaspekten finns problemet med asymmetrisk information. Dessutom kan 
principalerna aldrig kontrollera agenterna till fullo, detta skulle bli alltför kostsamt och 
förmodligen dessutom vara omöjligt.54

 
För att reducera agentproblemet använder sig företag av diverse instrument. Exempel 
på sådana är incitamentsprogram, en rörlig ersättning till ledningen som betalas ut om 
uppställda mål nås. Optionsprogram är vanliga. Andra exempel är skrivna eller 
oskrivna bolagskoder, etiska regler samt väl utformade riktlinjer inom företaget. 55

 
Agentproblem kan även förekomma mellan andra intressegrupper samt i helt andra 
sammanhang.56

 
En annan teori som brukar nämnas i sammanhanget är Stewardship-teorin som både kan ses 
som en kompletterande teori men till viss del motsägande principalagentproblemet. 
Enligt Stewardship-teorin vill en VD i grunden göra ett bra jobba, och vara ett bra ombud för 
bolagets tillgångar. Det finns alltså inga självklara, i grunden inbyggda, problem med 
motivationen hos chefer. Givet avsaknaden av detta motivationsproblem uppstår frågan hur 
pass bra man kan uppnå de bolagsmässiga mål man som chefer eftersträvar. Enligt 
stewardship-teorin bygger variationerna i prestationer snarare på strukturella och 
organisatoriska problem. Problematiken handlar helt plötsligt inte om motivation och 
intressekonflikter utan huruvida organisationen och strukturen i bolaget främjar goda 
chefsmässiga prestationer.57

 

3.3 Tidigare forskning 
 
Långsiktiga incitamentsprogram, Vd-ersättning och Prestationen av brittiska företag 58

Enligt agentteorin innebär ersättning till verkställande direktörer i stora företag, bland annat 
ett försök till att förena ledningens intressen med ägarnas intressen. Det är mycket vanligt att 
man jämför incitamentsprogram med hur aktiepriset reagerar. Detta för att kunna utvärdera 
och kunna klargöra om incitamentsprogrammet har kommit till nytta för att både ge 
aktieägarna mervärde och de som är berättigade till incitamentsprogrammet en rimlig 
ersättning.  
 

                                                 
53 Allsopp V, 1995, s 247ff 
54 Lipsey, Courant, Purvis, Steiner, 1993, s 317ff 
55 Allsopp V, 1995, s 247ff 
56 Lipsey, Courant, Purvis, Steiner, 1993, s 317ff 
57 Donaldson, L., 1985 
58 Trevor Buck, 2003 
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Långsiktiga incitamentsprogram introducerades i Storbritannien 1995, vilket har inneburit nya 
direktiv vad gäller utformningen av prestationsrelaterade incitamentsprogram. Meningen med 
långsiktiga incitamentsprogram är framförallt att kunna relatera prestationen och ersättningen 
till uppnådda mål. Detta ger samtidigt nya möjligheter för direktörer att manipulera de 
långsiktiga incitament planerna för deras egen fördel på bekostnad av framförallt aktieägarna. 
 
Denna studie avser att studera de första incitamentsprogrammen i Storbritannien samt även 
värderingen av dessa incitamentsprogram ur ett ägarperspektiv. Slutsatsen av denna studie är 
följande; en ökning av den genomsnittliga ersättningen till höga befattningshavare leder till att 
den relativa mervärdesökningen för aktieägarna blir mindre. Detta föder därmed tveksamheter 
om hur pass effektiva incitamentsprogram är som verktyg ur ett agentperspektiv. 
 
 
Vd ersättnings policy och företagsprestation i Japan59

Syftet med denna studie är att analysera om incitamentsprogram uppfyller sitt syfte när det 
gäller ersättningar till VD: ar i företag i Japan. Forskaren i denna studie, misslyckades med att 
hitta en positiv korrelation vid utformning av incitamentsprogram, när det gäller relationen 
mellan prestationsbaserad ersättning och företagets resultat. Därmed spricker hypotesen om 
att ”företag som intensifierar prestationsbaserad ersättning förbättrar även prestationen för 
företaget i helhet”. 
 
Denna studie hittar inga positiva samband mellan förändringar i ersättningspolicy och 
prestation. ”Detta resultat är i enighet med tidigare studier om att VD ersättningar inte är 
konstruerade till att motivera höga befattningshavare för att skapa mervärde för aktieägarna 
på långsikt.” 
 
 
Ägande, bolagsstyrning och ersättning till höga befattningshavare i Hong Kong60

Ersättningar till höga befattningshavare har varit ett populärt och debatterat ämne i många 
länder. Viktiga aspekter av denna debatt är hur ersättningar är konstruerade och om dessa 
ersättningar är en funktion av prestation. Syftet med denna studie är att undersöka ersättningar 
till höga befattningshavare i Hong Kong och utreda hur dessa ersättningar påverkas av 
aktieägarna och bolagsstyrningen.  
 
Ett väldigt utmärkande drag som kännetecknas av många börsnoterade företag i Hong Kong 
är att större delen av aktierna är ägda av direktörerna. Forskarna drar slutsatsen att inga 
väsentliga summor betalas ut som ersättning till höga befattningshavare då aktier är ägda av 
direktörerna. Detta gäller även för företag som är ägda av institutionella ägare. Forskarna 
kunde inte hitta några bevis som säger att ersättningen, som sägs vara liten, kan relateras till 
prestation. 
 
 
En empirisk undersökning av beslutsfattande under agent kontroll och ”Stewardship” 
struktur61

Agentteorin och Stewardshipteorin är det två vanligaste teorierna för organisationer att 
använda sig av vid analys av höga befattningshavares intressen och huruvida dessa går i 
samma riktning som företagets. Syftet med denna studie är att undersöka konsekvenserna vid 
                                                 
59 Katsuyuki K, 2005 
60 Cheng S, 2005 
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investeringsbeslut för höga befattningshavare beroende på vilken teori organisationen 
använder sig av som kontrollteori vid beslutsfattande.  
 
Kontroll vid agentteorin bygger på övervakning av beslutsfattare och incitamentsprogram i 
enlighet med företagets uppsatta mål. Medan kontroll via Stewardshipteorin i en organisation 
bygger på att beslutsfattare agerar för företagets bästa även vid icke kontroll. Slutsatsen av 
denna studie visar på att beslutsfattare i en organisation som kontrolleras av agentteorin 
investerar mer i projekt som maximerar vinsten i jämförelse med Stewardshipteorin. 
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4. Empiri 
 
I detta kapitel presenteras det kvalitativa datamaterial som samlats in för att kunna göra 
undersökningen genomförbar. Empiriska datamaterialet i detta kapitel bygger på en 
presentation av institutionella ägarna samt en redogörelse om deras inställning till 
incitamentsprogram i enlighet med undersökningsfrågorna. 
 
4.1 Fakta om Robur 
 
Robur är ett helägt dotterbolag till Föreningssparbanken. Bolaget förvaltar fonder, erbjuder 
försäkringssparande, individuellt pensionssparande och institutionell förvaltning. Robur är 
rikstäckande och når ut till kunder via varje enskilt FSB-kontor. Robur är en av Nordens 
största förvaltare med en marknadsandel på 27 % inom fondsparande. Man förvaltar ca 350 
miljarder kronor av vilka 65 % är placerade i aktier. Detta gör Robur till Sveriges andra 
största aktieägare efter svenska staten.  
 
Robur har sedan länge positionerat sig som en etik- och miljömedveten förvaltare. Grunden i 
investeringsarbetet bygger på aktiv förvaltning och fundamental analys och man hävdar att 
bolaget ställer stora krav på de företag man investerar i. Dessa krav baseras på tidigare 
nämnda mål om ett etiskt, miljömässigt och socialt ansvar. Vidare har man sedan 1996 en 
uttalad policy om ägarstyrning. 
 

4.2.1 Roburs inställning till incitamentsprogram 
 
Man talar i sin ägarpolicy om aktierelaterade incitamentsprogram vilka man ställer sig positivt 
till.  
 
”Det ligger i aktieägarnas intresse att strävan hos anställda i bolagen att skapa 
aktieägarvärde på lång sikt ökar och det är därför positivt med väl avvägda aktierelaterade 
incitamentsprogram (‘incitamentsprogram’) riktade till anställda.”62

 
Vidare har man insett vikten av långsiktigheten och behandlar detta kort genom att hävda att 
”incitamentsprogram skall utformas så att de främjar ett långsiktigt ägande av aktier”.63

 
Man tycker att styrelsen skall ta det fulla ansvaret för utformningen av ett sådant program och 
att företagsledningen inte skall ha någonting med utformningsprocessen att göra. Processen 
skall i sin tur förankras grundligt hos aktieägarna. Ägarna skall ges tid och utrymme att lämna 
synpunkter på utformningen. Dessutom skall programmet formellt införas genom röstning på 
bolagsstämman där ägarna har chansen att rösta för eller emot. 
 
Angående nivån på ersättningen uttrycker man sig löst och hävdar att ”Incitamentsprogram 
skall vara skäliga och inte utmanande från aktieägarsynpunkt”.64Om tveksamhet skulle råda 
vad gäller skäligheten av ett program kan ett yttrande från Aktiemarknadsnämnden behöva 
inhämtas. Aktiemarknadsnämnden är en ideell förening som bland andra består av Svenskt 
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Näringsliv, Stockholms Handelskammare, Stockholmsbörsen och Svenska 
Fondhandlareföreningen. Aktiemarknadsnämnden skall genom uttalanden, rådgivning, 
information och yttranden verka för god sed på den svenska aktiemarknaden 
 
Incitamentsprogrammet skall baseras på en tydligt definierad motprestation i form av 
egeninvestering eller måluppfyllelse. ”Målen skall vara kvantitativa, transparanta och 
kommunicerade i förväg till de anställda” 65

 
Allt skall – så långt möjligt och i rimlig utsträckning – öppet redovisas för aktieägare och 
andra intressenter. Detta inkluderar målkrav, kostnader, långsiktiga konsekvenser i form av 
utspädningseffekter och effekter på viktiga nyckeltal. Informationen skall ges inför 
bolagsstämma, som skall besluta om incitamentsprogram, och löpande i bolagets 
årsredovisning. 
 
I frågan om vem som skall omfattas av incitamentsprogrammen anser Robur att inte enbart 
företagsledningen skall omfattas, utan en ”vidare krets av anställda”. ”Med anställda avses 
personer vars huvudarbetsgivare är bolaget”. 66

 
Till slut kan man säga att ägarpolicyn inte talar speciellt mycket om hur 
incitamentsprogrammen bör utformas. Detta kan till viss del förmodligen förklaras av att det 
finns stora skillnader mellan branscher och olika typer av företag. 
Man nämner heller inga ”tak” eller andra typ av nivåer som kan vara rimliga 
ersättningsmässigt utan nöjer sig med att konstatera att incitamentsprogrammen skall vara 
skäliga och ej utmanande.  
 
Det skall finnas tydliga mål och prestationskrav på dem som omfattas av programmen. Målen 
skall vara trasparanta och tydligt kommunicerade. Det som kan tyckas fattas i sammanhanget 
är vilka målen skall vara, vilket givetvis skiljer sig från företag till företag, men det som hade 
varit intressant är att se Roburs syn på vilka prestationsmått som kan tänkas lämpliga. 
Anledningen till detta är ju att ett av de större problemen med incitamentsprogram i dagsläget 
tycks vara långsiktigheten och hur man därmed skall mäta prestation och värdeökning på lång 
sikt. 
 
Vidare kan vi konstatera att Robur enligt ägarpolicyn tror på en utformning av 
incitamentsprogram där inte enbart ledningen omfattas utan även en ”vidare krets av 
anställda” omfattas. Detta mål kunde gärna ha konkretiserats en aning men kan förmodligen 
även det förklaras av bransch- och företagsskillnader. 
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4.2 Fakta om AMF Pension 
 
”Förutom moderbolaget AMF Pension AB omfattar koncernen även AMF Pension 
Fondförvaltning AB och AMF Pension Fastighetsförvaltning AB. AMF Pension 
Fondförvaltning bedriver fondverksamhet enligt lagen om värdepappersfonder och AMF 
Pension Fastighetsförvaltning ansvarar för förvaltning av koncernens innehav av 
fastigheter”67. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMF Pension drivis idag som ett livförsäkringsföretag och ägs till lika delar av Svenskt 
Näringsliv och LO. Med 3,4 miljoner kunder är AMF Pension de ledande företaget på den 
svenska pensionsmarknaden där fokus ligger på tjänstepensioner på individ- och företagsnivå. 
Företaget är Sveriges största pensionsbolag och förvaltar 251 miljarder koronor åt dess 
kunder.68  
 
AMF:s affärsidé är att erbjuda olika typer av tjänstepensionslösningar åt olika kundkategorier. 
Den största delen av företagets produkter erbjuds som en traditionell försäkring eller som en 
fondförsäkring.69  

 

 4.2.1 AMF:s inställning till incitamentsprogram 
 
AMF Pension kräver en ökad öppenhet i de börsbolag där de är aktieägare i. Deras ägarpolicy 
framhävs begrepp som tydlighet och öppenhet i börsbolagen. Tor Marhtin som var Vice VD 
för AMF Pension (2002) menar att de måste vara tydliga med deras krav till börsbolagen 
samtidigt som börsbolagen måste vissa en öppenhet mot aktieägarna. Debatten kring 
ägarpolicys samt kraven på öppenhet var någonting som AMF-pension tog fakta på och 2002 
infogade bolaget två nya avdelningar som bara jobbade med ägarfrågor.70

   
AMF Pension har en ganska tuff inställning till ersättningen för VD:n efter de att han/hon har 
lämnat sitt uppdrag och hur pensionsavtalet skall utformas. AMF Pensions VD Christer 
Elmehagen menar att senaste årens incitamentsprogram har blivit för höga samt saknar för lite 
koppling till prestation.71
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AMF Pension har nu ett utarbetat PM på sin hemsida72 där de beskriver om deras syn på 
ägarpolicy. När de gäller aktierelaterade incitamentsprogram anser AMF att programmen 
skall beslutas på bolagsstämman samt att utformlig information skall ges till aktieägarna i god 
tid innan bolagsstämman. Detta med anledning för att det skall finnas tid och utrymme att 
omarbeta förslaget ur ägarsynpunkt.  
 
AMF-pension är en av 8 olika institutionella ägare som har varit med att arbeta fram olika 
riktlinjer kring aktierelaterade incitamentsprogram. När de gäller storleken och utformningen 
av programmen så skall de vara marknadsmässiga. Nedan följer några synpunkter som AMF-
Pension har kring utformningen av aktierelaterade incitamentsprogram: 
 

• Utformningen skall vara kopplade till mätbara prestationsmått. Här föreslås företags 
specifika försäljning, resultat och marginal som bra prestationsmått. 

• Löptiden på programmen skall vara minst 3 år, detta för att förebygga en allt för 
kortsiktig och riskavoga beslut på ledningsnivå. 

• AMF-Pension förespråkar även att de skall finns en risk för deltagarna till 
programmen, dvs. de skall kunna förlora pengar. 

 
AMF Pension har inga utarbetade förslag när de gäller vilka inom företaget som ska del av 
incitamentsprogrammen. Utan följer programmen en rimlighet och marknadsmässighet så har 
de inga invändningar att olika delar av företagen tar del av programmen.  
 
De beskiver inte vilka typer av program som föredras. AMF Pension är t.ex. inte lika kritiska 
till optionsprogram som många andra institutionella ägare. Utan de menar bara de finns en 
balans mellan dess inhav av optioner och aktier.  
 
 

4.4 Fakta om tredje AP-fonden 
 
”AP3 är en av fyra buffertfonder i det svenska pensionssystemet. Riksdagen har givit alla fyra 
fonderna samma entydiga uppdrag: att skapa bästa möjliga långsiktiga avkastning i relation 
till vårt åtagande i pensionssystemet”. Idag förvaltar tredje AP-fonden 175,8 miljarder kronor 
av det svenska folkets pensionskapital.73

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
72 www.amfpension.se 
73 www.ap3.se 

 26



 
 

 

4.4.1 Tredje AP-fondens inställning till incitamentsprogram74

 
Tredje AP-fonden har ett tydligt långsiktigt åtagande i pensionssystemet. De strävar efter att 
skapa ett långsiktigt värdeskapande i de fonder som de investerat i och de är därför väldigt 
viktigt att bolagsledningen har incitament som ligger i fondens långsiktiga intresse. 
 
Generellt är tredje AP-fonden positiva till incitamentsprogram för att skapa en långsiktig 
värdeökning i företaget. Men precis som många andra stora institutionella ägare så är 
rimlighet och långsiktighet två genomlysande ord. 
 
Tredje AP-fonden har på givit ut ett PM där de beskriver hur de tycker att olika 
incitamentsprogram skall vara utformande. De råder olika uppfattningar om att aktiekursen 
ska vara ett bra värderings mått för företagen samt att man ska knyta olika optionsprogram 
enbart till aktiekursen. Många menar på att finansiella tillgångar i många fall kan vara 
felprissatta och därför inte speglar företagets ”äkta” värde. Harvard ekonomen Michael Jensen 
menar att incitamentsprogram som är knutna till en övervärderad aktie skapar stridigheter mot 
ägarnas långsiktiga mål. Tredje AP-fonden anser att aktiekursen är en bra måttstock för att 
skapa värdeskapande incitament. Men de menar även på att aktie kursen ibland kan vara 
övervärderad pga. av en finansiell bubbla eller höga förväntningar på bolaget. De 
understryker att aktiekursen inte alltid är det rätta måttet för att värdera företaget. 
 
När det gäller optionsprogram så tycker AP3 att vissa prestationskrav skall vara uppfyllda. 
Traditionella optionsprogram bygger oftast bara på hur aktiekursen utvecklas men AP3 anser 
att en viss uppfylld vinst nivå kan vara lämplig. En annan aspekt som tredje AP-fonden har 
när de gäller aktierelaterade incitamentsprogram är att de skall existera en risk för deltagarna i 
programmen. Anledningen till detta är att ledningen inte skall lockas ta för stora risker som 
kan leda till stridigheter med ägarna. AP3 anser att utformningen av prestationskraven är upp 
till styrelsen att sätta med de har ändå ett par råd och riktlinjer till företagen. Här följer några 
förslag: 
 

• AP3 tycker att ett bra prestationsmått är att jämföra sitt eget företag mot likvärdiga 
konkurrenter. Genom att göra de så tror AP3 att ledningen kommer att jobba i samma 
riktning och skapa ett långsiktigt värde i företaget. 

• AP3 anser även att de är viktigt att företagen öppet kommunicerar om sina 
prestationsmått. 

• Tanken med aktierelaterade incitamentsprogram är att de ska skapa en långsiktig 
värdeutveckling, AP3 förespråkar därför att prestationen ska mätas på minst tre år. För 
mer kortsiktiga belöningar föredras kontant bonusar. 

 
När de gäller vilken typ av incitamentsprogram som lämpar sig bäst så menar AP3 att de böra 
grunda sig på en väl genomförd analys samt vilket syfte programmen har för företaget. Men 
jämför man optioner och akter så är AP3 större förespråkare för aktierelaterade program då de 
ger ett långsiktigt värdeskapande och ledningen har samma riskexponering som dess 
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aktieägare. Med optioner menar AP3 att de kan finnas incitament för ledningen att ta allt för 
stora risker, för på kort tid öka företagsvärdet.  
 
Vem ska ta del av olika incitamentsprogrammen? I denna fråga anser AP3 att de är en tydlig 
styrelse fråga och AP3 ska ha mycket starka själ för att några invändningar. När de gäller 
frågan om de ska existera ett tak för incitamentsprogram är AP3 eniga om att de måste finnas 
både för options och aktierelaterade incitamentsprogram. 
 

4.5 Fakta om Länsförsäkringar 

Länsförsäkringar består av 24 fristående regionsbolag, LF Stockholm, LF Halland osv. 
Regionsbolagen äger i sin tur Länsförsäkringar AB med dotterbolag och bedriver verksamhet 
inom bank-, fond- och försäkringsområdet. Liksom Robur når man kunderna via varje enskilt 
LF-kontor och är därmed rikstäckande.75

 

 

 

 

Ett led i fond- och försäkringsverksamheten är förvaltningen av kundernas sparmedel inom 
fond- och försäkringssparare som i dagsläget uppgår till 54 miljarder kronor.76 Detta gör 
Länsförsäkringar till en av de större svenska institutionella ägarna. 

Även Länsförsäkringar har en uttalad ägarpolicy, och man strävar efter att aktivt söka 
allianser med andra stora ägare som delar samma uppfattning i viktiga frågor, alternativt att 
stödja sådana grupperingar.77

4.5.1 Länsförsäkringarnas inställning till incitamentsprogram 

Ägarpolicy beskriver hur Länsförsäkringar, i egenskap av ställföreträdare för försäkrings- och 
fondsparare, bör utöva ägarmakt i syfte att bidra till att skapa största möjliga värde i 
förvaltningen av de sparmedel som anförtrotts dem.78

Man är noga med att understryka vikten av det enskilda bolagets situation. I vissa bolag kan 
ägarpolicyn vara av mindre vikt att implementera. Vidare konstaterar man att ägarpolicyn i 
huvudsak ska följa de allmänt vedertagna koder och policy som antagits av näringslivet. 
Vidare poängterar man vikten av att inte gå för långt i regleringar av 
styrelsesammansättningar och ledningens operativa arbete eftersom man menar att detta 
urholkar äganderätten.79
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Man konstaterar att det är av särskild vikt att företagsledning, styrelse och aktieägare har 
sammanfallande intressen och att styrelseledamöter och företagsledningen därför bör vara 
aktieägare. Man sträcker sig till och med så långt som att hävda att ”för ledningen bör 
incitamentsprogram tillämpas”.80

Ersättning till VD och ledning 

Nedan följer en lista i punktform i vilken man redogör för sina ståndpunkter i frågan om 
incitamentsprogram. Listan är hämtad direkt ur ägarpolicyn81 och ur agendan82 som man 
driver under årets bolagsstämmor. 

Incitamentsprogram  

• Länsförsäkringar är positiv till väl utformade incitamentsprogram.  
• De personer som omfattas av incitamentsprogrammet bör också vara aktieägare eller 

på annat sätt ta egen risk som är relaterad till programmets värde.  
• Det måste finnas en tydlig koppling mellan ersättning och prestation. För att 

ersättningen inte ska bli orimligt stor ska dessutom ett tak fastställas.  
• Tilldelning av optioner ska göras beroende av resultatutveckling och en relativ 

jämförelse mellan bolaget och branschens utveckling när så är möjligt. 
Optionsprograms utfall ska inte utformas så att de endast är beroende av den 
allmänna börsutvecklingen.  

• Redovisningen och kostnadsföringen av samtliga incitamentsprogram bör liksom 
andra kostnader vara transparent.  

• Om en värdering av incitamentsprogrammet inte är möjlig bör programmet inte 
genomföras.  

• Ägarna måste få del av styrelsens fullständiga underlag i god tid innan stämman ska 
fatta beslut som rör incitamentsprogram. I dag är det få bolag som kommer till 
stämman utan att grundligt tänkt igenom de program som tas upp till beslut. Men det 
händer fortfarande att så kallade gratisprogram tas upp för beslut på bolagsstämmor.  

• Länsförsäkringar ska propagera mot ”gratisprogram” som saknar koppling till 
prestation och resultat. Alltför generösa program ifrågasätts likaså.  

• Styrelseledamöter och företagsledning bör äga aktier i bolaget. Därigenom säkerställs 
att företagsledning, styrelse och aktieägare har sammanfallande intressen. Vi kommer 
att ifrågasätta de fall där ledamöter inte själva äger aktier i ett börsbolag där de sitter 
i styrelsen.  

Till att börja med kan man konstatera att Länsförsäkringar ställer sig positiva till 
incitamentsprogram med motivet att det är av stor vikt att ägare, ledning och styrelser har 
samma intressen och är på samma plan. Man går inte in speciellt djupt i frågan om hur 
programmen bör utformas. Det man säger är att de som omfattas av ett eventuellt program 
också bör vara aktieägare eller på annat sätt ta egen risk som är relaterad till programmets 
värde. Man talar i ägarpolicyn bara om optionsbaserade program vilket kan tolkas som att 
Länsförsäkringar tycker sådana program är att föredra. Man poängterar att det är viktigt att det 
finns en tydlig koppling mellan ersättning och prestation och att ett tak borde finnas på 
ersättningsnivån. Men på vilken nivå taket borde ligga uttalar man sig inte om, vilket 
förmodligen delvis kan förklaras av bransch- och företagsskillnader. Programmen skall vara 
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transparanta och kostnaderna skall redovisas i största möjliga mån. Utformningen skall vidare 
göras beroende av den allmänna börs- och resultatutvecklingen, och man propagerar mot så 
kallade gratisprogram som saknar koppling till prestation och resultat. Alltför generösa 
program ifrågasätts likaså, men man väljer att avstå ifrån att konkretisera vad man menar med 
”alltför generösa”. 

Det som man reagerar på är den totala avsaknaden av begreppet långsiktighet. Som sagt har 
kritiken i samhällsdebatten riktats mot just alltför kortsiktiga program som bidrar till en 
”kvartalskapitalism”. Det viktiga i sammanhanget torde vara det långsiktiga mervärdet för 
aktieägarna. Länsförsäkringar konstaterar att optionsprogram med en klar resultat och 
prestationsanknytning är effektiva och sammanfogar de olika intressenternas intressen. Vilka 
mått på prestation skall användas för att avgöra incitamentsprogrammets utfall? Enligt 
Länsförsäkringar resultat samt hur börsutvecklingen har varit under perioden.  I frågan om 
vilka som skall omfattas får man inget entydigt svar mer än att de som omfattas skall vara 
aktieägare eller på annat sätt ta egen risk som är relaterad till programmets värde. 

4.6 Fakta om Folksam 
 
Folksam är ett av de största försäkringsbolagen i Sverige idag. Man bedriver även 
fondförvaltning och pensionssparande. Bolaget har i dagsläget 4 miljoner kunder för vilkas 
räkning man förvaltar cirka 160 miljarder kronor. Detta gör Folksam till en av de större 
institutionella ägarna i Sverige.83

 
Koncernen är uppdelad i två ömsesidiga bolag, Folksam Sak och Folksam Liv, vilka i sin tur 
har en rad enskilda dotterbolag. Dotterbolagen bedriver verksamhet inom olika områden, till 
exempel, Folksam Auto AB, Folksam Fond AB, Folksam Fondförsäkring AB, Folksam Hälsa 
AB och Förenade Livförsäkrings AB.84

 
Liksom andra institutionella placerare har Folksam en uttalad ägarpolicy. Folksam har sedan 
länge positionerat sig som etik och miljömedvetna förvaltare. Man utesluter till exempel helt 
tobaksproducerande bolag och bolag där korruption finns med i bilden, däremot premieras 
bolag som ligger långt fram i utvecklingen vad gäller miljömedvetenhet och mänskliga 
rättigheter.85

 
Man propagerar i ägarpolicyn som sagt mycket för etik, miljö och mänskliga rättigheter. 
Vidare trycker man på vikten av god kvinnorepresentation i styrelser och en transparant 
redovisning av kostnader och olika beslutsprocesser gentemot ägare. Incitamentsprogram är 
en annan fråga som behandlas i Folksams ägarpolicy.86

 
 
 
 

                                                 
83 www.folksam.se 
84 Ibid 
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86 http://www.folksam.se/kapital/index.htm 
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4.6.1 Folksams inställning till incitamentsprogram87

 
• Incitamentsprogrammet ska skapa ett mervärde för företaget och vara i linje med 

företagets övergripande vision och strategi.  
• Incitamentsprogram skall baseras på marknadsmässiga villkor och ersättningsnivåerna 

skall vara rimliga. Utformningen bör vara sådan att det finns ett övre tak. 
• Om programmen baseras på syntetiska optioner eller personaloptioner (så kallade 

gratisoptioner) skall dessa relateras till ett adekvat branschindex. 
• Vid riktade emissioner bör den eventuellt resulterande utspädningseffekten inte vara 

större än fem procent. 
• De som omfattas av programmet bör vara aktivt arbetande inom företaget och 

tilldelning av optioner eller annan inkludering i incitamentsprogrammet av 
styrelseledamöter bör ske restriktivt. 

• Aktieägare skall noggrant informeras i kallelse till bolagsstämma och i årsredovisning. 
Informationen skall ges i god tid innan bolagsstämma så att aktieägarna ges tillfälle att 
granska och ta ställning för att kunna agera på ett relevant sätt. 

• Belöning skall utgå endast om företaget nått uppsatta resultatmål. Resultatmålet skall 
relateras till en jämförelse med andra företag i samma bransch. Ett linjärt förhållande 
mellan prestation och ersättning är att föredra. 

• Subjektiva komponenter bör finnas med som ett komplement till de objektiva mål för 
att minimera effekten av externa faktorer som till exempel internationella konflikter 
eller konjunktursvängningar. 

• Incitamentsprogrammet skall kostnadsföras och på ett transparant sätt redovisas i 
årsredovisningen. Informationen skall vara tydlig, adekvat och som sagt transparant. 

• Företaget skall ha en plan för hur man ska hantera ett eventuellt missnöje ibland 
personal som inte omfattas av programmet. 

• Programmet ska återspegla personalsituationen inom företaget till exempel i form av 
andel män/kvinnor och/eller anställda inom eller utom Sverige. 

 
 
Till att börja med kan man konstatera att Folksam inte ställer sig varken för eller emot 
existensen av incitamentsprogram. Däremot har man en rad villkor och rekommendationer 
givet att ett sådant finns. I sin ägarpolicy talar man endast om optionsbaserade program varför 
man skulle kunna anta att Folksam tycker att sådana är att föredra. Man nämner inget om en 
utformning av ett potentiellt aktiebaserat program. 
Nivån på ersättningen skall vara marknadsmässig rimlig, dessutom skall ett övre tak finnas. I 
detta finns utrymme för subjektiv tolkning i och med att man som läsare inte har en aning om 
vad Folksam uppfattar som ”rimligt”, ”marknadsmässigt” eller på vilken nivå ett övre tak 
skall finnas. Folksam är inte emot ”gratisoptioner” men i sådant fall dessa finns skall de 
relateras till ett branschindex. 
 
Dessutom är man till skillnad från andra inte helt och hållet emot en inkludering av 
styrelseledamöter i incitamentsprogrammet. Dock skall detta göras restriktivt. 
Vidare konstaterar man att ersättning skall utgå endast om uppsatta resultatmål uppnåtts. 
Dessa mål skall kunna jämföras och relateras till företag i samma bransch. Dessutom anser 
man att ett linjärt förhållande mellan prestation och ersättning är att föredra. 
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Vidare skall allting redovisas på ett transparant och informativt sätt. Aktieägarna skall 
informeras i god tid och ha möjlighet att ta ställning till programmet på bolagsstämman. 
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5. Analys 
 
I detta kapitel kommer uppsatsens empiri att analyseras med hjälp av teorin och 
undersökningsfrågorna. Denna analysmetod anses vara lämplig för en så utförlig och 
nyanserad analys som möjligt för att skapa goda förutsättningar för att dra eventuella 
slutsatser i nästkommande kapitel.  
 
 
Varför bör bolagen utforma incitamentsprogram? 

 
Vissa av de institutionella ägarna klargör inte i sina ägarpolicys varför de tycker att företagen 
bör använda sig av incitamentsprogram, men hos andra pekar man just på att väl utformade 
incitamentsprogram gör att ägare och lednings intressen sammanfaller. Detta gör att 
principalagent-problematiken minskar. Detta är alltså en gemensam nämnare i de ägarpolicys 
där man förklarar varför incitamentsprogram bör finnas, man ser det som en bidragande 
lösning på principalagent-problemet.  Ledningen vill öka aktiekursen eller vissa nyckeltal för 
att få ut en så bra ersättning som möjligt samtidigt som aktieägarna vill höja värdet i bolaget 
för att få en så bra avkastning på sin investerat kapital som möjligt. 
 
 
Hur bör incitamentsprogrammen utformas? 
 
Även i frågan hur programmen bör utformas varierar klarheten och åsikterna. De flesta är 
överens om att ersättningen i programmen bör vara starkt knuten till prestation och att detta 
skall kunna mätas. Man är även överens om att programmen bör kostnadsföras i den löpande 
redovisningen och att programmen skall utmärkas av transparens. Kortfattat skulle man kunna 
säga att mycket av det som ses som ”god förvaltningssed” behandlas i de ägarpolicys vi 
studerat. Man är ganska noga med att ha en uttalad corporate gouvernance policy med en klar 
uppfattning om ägarstyrning. Det som har debatterats kraftigt i media det vill säga vilka 
nivåer ersättningarna ligger på är en fråga de ägarpolicys vi studerat uttrycker sig vagare om. 
Man konstaterar att ersättningarna ska ligga på rimliga nivåer och inte vara utmanande. Detta 
leder en osökt in på frågan om vad som egentligen är ”rimligt”, vilket i och för sig är 
subjektivt och kan variera beroende på vem man frågar, vilken bransch man talar om, hur stort 
bolaget är och så vidare. Men med tanke på den kraftiga mediala debatten om just detta kunde 
man kanske ha uttryckt sig något mer specifikt.  
 
Vissa av de institutionella ägarna kräver en motprestation, det vill säga att den som omfattas 
själv skall ta en personlig risk, till exempel att man själv äger aktier eller att man själv får 
betala för personaloptioner, men även här varierar klarheten om var man står. Man skulle 
ganska entydigt säga att man är emot så kallade gratisprogram där optioner delas ut utan en 
motprestation vilket är rimligt. Det som i sammanhanget kan tyckas saknas är vilka nivåer 
motprestationerna skall ligga på. Vad skall personaloptionerna kosta och vad ska lösenpriset 
vara? Man kan ju ganska enkelt utforma ett ”gratisprogram” med billiga optioner med ett lågt 
lösenpris vilket gör att de som omfattas i många fall även tjänar pengar om aktiekursen går 
ner. Detta är något som tycks fattas i ägarpolicyn, alltså en mer utförlig förklaring om vad 
som faktiskt är rimligt och hur programmen i själv verket skall utformas. 
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Hur ser institutionella ägarna på långsiktigt värdeskapande med incitamentsprogram 
som verktyg? 

 
Som nämnts tidigare i studien är de flesta överens om att man kortsiktigt utan större problem 
kan blåsa upp specifika nyckeltal och till och med aktiekursen i sig genom kortsiktiga 
åtgärder. Man talar i sammanhanget om kvartalskapitalism. Många har insett vikten av ett 
värdeskapande för aktieägarna på lång sikt. Problemet i forskningen som finns är hur detta ska 
mätas. Vilka prestationsmått skall användas och hur skall programmen utformas för att målet 
om långsiktighet skall uppnås. 
 
De institutionella ägarna har i de flesta fall förstått vikten av problemet och nämner 
långsiktighet i sina ägarpolicys, men det finns undantag bland ägarna där man inte ens nämner 
ordet långsiktighet. Mycket längre än att nämna problematiken och vikten av att programmen 
skall vara av långsiktig karaktär går man inte. Visst nämner vissa förslag på att programmen 
skall utformas så att de sträcker sig över en tidsperiod om minst tre år. Men det är enligt teorin 
en alldeles för ytlig bearbetning av problemet. Det man borde gå in på mer är som nämnts 
ovan vilka prestationsmått som är lämpliga på sikt. Skall det räcka med att pressa upp 
marginalerna och räntabiliteten fram till nästa kvartalsrapport? Inte enligt teorin; då har man 
helt tappat fokus på det långsiktiga. 
 
 
Vilka anser de institutionella ägarna bör omfattas av incitamentsprogram? 
 
Tittar man på de utvalda institutionella ägarpolicys kan vi konstatera att de i stora drag har 
lika värderingar när de gäller  vilka som skall omfattas av incitamentsprogrammen. Men man 
märker att de finns skillnader, hur viktig och prioriterad frågan är ibland de 5 institutionerna. 
AMF och AP3 har ingen riktig uppfattning utan anser att de är in princip uteslutande en 
styrelsefråga och att de skall finnas mycket starka skäl för att de skall lägga sig i. De 
resterande tre institutionerna är dock mer engagerade och förespråkar lite olika krav som de 
anser rimliga. T.ex. anser de att personer som tar del av programmen skall själva vara 
aktieägare samt ha ett stort inflytande i bolaget. De tycker inte bara att de är ledningen som 
ska ta del av programmen utan de kan vara individer på olika nivåer i organisationen, bara de 
tar en egen risk samt är aktivt arbetande inom företaget.  
 
De som känns lite fundersamt är att AP3 inte är mer engagerade i frågan med tanke på att de 
är en stor statlig aktör och representerar en stor del av det svenska pensionssystemet.  Och inte 
minst eftersom de är den institutionella ägaren som har den mest detaljerade PM:et (ibland de 
5) när de gäller synen på corporate governance.  
 

 34



Vilken/vilka typ/typer av incitamentsprogram anses vara lämpligast ur ett 
ägarperspektiv? 
 
De program som beskrivs och diskuteras mest ibland de utvalda institutionella ägarna är 
aktierelaterade program. Den typ av program som tycks väcka störst intresse är de 
optionsprogram som företagen presenterar. De flesta institutioner ställer sig kritiska till 
gratisoptioner, som enbart utvecklas efter aktiekursen, de menar på att aktiekursen inte alltid 
är ett bra mått på hur företaget egentligen går. Med gratisoptioner så kan en onödig risk 
uppstå i företaget, något som institutionerna som stora ägare vill slippa. Institutionerna är 
förhållandevis eniga om att aktierelaterade program är bättre än gratisoptioner för att skapa ett 
långsiktigt värde för företaget. Samtidigt betyder de inte att företagen måste följa 
institutionernas förslag vid utformning av programmen utan de fungerar mer som riktlinjer, de 
är styrelsen i första hand som bestämmer vilka program som skall användas. Men riktlinjerna 
kan vara bra för att förebygga en intressekonflikt mellan ägare och företagsledningen/styrelse.  
 
De som tas upp i de olika institutionernas ägarpolicys är nästan uteslutande aktierelaterade 
incitamentsprogram. De är lite konstigt att t.ex. vinstandelssytem inte nämns av någon 
institution, som ett alternativ för att skapa långsiktig tillväxt.  
 
 
Hur ser institutionella ägarna på prestationsrelaterade incitamentsprogram? 
 
Allmänt sett tycker de institutionella ägarna att utformningen av incitamentsprogram bör vara 
prestationsrelaterade. Olika institutionella ägarna har olika prestationsmått för att kunna se 
samband och koppling mellan incitamentsprogram och prestation. Detta för att undvika att 
utforma incitamentsprogram som inte ökar företagsvärdet och som inte för ägarnas och 
styrelsens intressen samman. Man vill undvika att företagets finansiella resurser används till 
ickeprestationsrelaterade incitamentsprogram. Enligt agentteorin kan det uppstå 
intressekonflikter mellan företaget och ägarna. Dessa intressekonflikter kan uppstå bland 
annat om incitamentsprogrammen som utformas i företagen inte är prestationsbaserade. Detta 
kan då göra det svårt för ägarna att se om syftet med incitamentsprogrammen är uppfyllt, 
vilket kan leda till konflikter. 
 
Syftet med ”Svensk kod för bolagsstyrning” är att bland annat ge större utrymme för 
ägarstyrning vilket ska ge ägarna mer att säga till om vid företagsstrategiska beslutsfattande. 
Då utformning av incitamentsprogram är ett viktigt och uppmärksammat ämne vill de 
institutionella ägarna vara med i utformningen och värderingen av incitamentsprogram. Detta 
gör de institutionella ägarna genom att ge deras syn på hur prestationsrelaterade 
incitamentsprogram bör utformas från ett ägarperspektiv. De vanligaste så kallade riktlinjerna 
från institutionella ägarna är att de ska vara tydliga och trasparanta målkrav. Detta oftast i 
olika kvantitativa former som direkt och indirekt kan hänföras som produkt av 
incitamentsprogrammen dvs. allt från börsutvecklingen, resultat, marginal etc.  
 
 
Varför är incitamentsprogram intressant ur ett ägarperspektiv?  
 
Institutionella ägarna är i stort sett, främst för prestationsrelaterade incitamentsprogram och 
det grundläggande syftet med incitamentsprogram i olika former är att skapa incitament för att 
öka värdet på företagen och dess intressenter. De institutionella ägarna i denna studie är 
aktieägare i företag där incitamentsprogram förekommer någon form och där en viss del av 
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företagens finansiella resurser betalas ut i form av enorma ersättningar till höga 
befattningshavare i företagen. Då institutionella ägare vill ha en långsiktig värdeökning på 
investerat kapital är det intressant för dessa att titta på hur företaget fördelar sina resurser. 
Detta genom aktiv ägarstyrning som bland annat kommer till tals i offentliga publikationer 
samt företagens på bolagsstämmor. Som sagt tidigare har det nu getts större utrymme för 
ägarna i företagen vad gäller deras åsikter om förslagen som företagen presenterar när det 
gäller bl a incitamentsprogram. 
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6. Slutsats  
 
I detta kapitel presenteras det slutsatser som baseras på analysen i föregående kapitel samt 
förslag till vidare studier inom ämnet. 
 
Institutionella ägare är generellt sätt positiva till incitamentsprogram. De ser 
incitamentsprogram som ett sätt att skapa mervärde för dem själva samt att sammanföra 
ledningens och ägarnas intressen. 
 
Allmänt sett så kan man säga att alla de institutionella ägarna som behandlas i studien ser 
prestations relaterade incitamentsprogram som en mycket viktig aspekt vid utformningen av 
programmen. Ägarna ser gärna att utformade incitamentsprogrammen är prestationsbaserade. 
Dessa prestationsmått kan variera en aning från institution till institution men i de flesta fall 
bygger det på olika kvantitativa nyckeltal. När det gäller den monetära ersättningsnivån är 
institutionella ägare relativt eniga om att den skall vara rimlig samt marknadsmässig.  
 
En viktig slutsats är att det flesta institutionella ägarna strävar mot en långsiktig värdeökning 
på investerat kapital. Institutionerna är även överens om att incitamentsprogram är en god 
förutsättning för att öka värdet på företaget på långsikt. Därmed så kan man tydligt se att 
institutionella ägarna går emot den vetenskapliga forskningens skeptiska syn på 
incitamentsprogram. 
 
De flesta av de institutionella ägarna förespråkar incitamentsprogram som utformas för olika 
nivåer i organisationerna dvs. inte bara ledningen. Tanken bakom detta är främst att motivera 
anställda på olika nivåer i organisationen för att få att skapa en enhet av personer som jobbar i 
samma riktning. 
 
De institutionella ägarna är väldigt måna om att skapa långsiktigt värde för företaget. Därför 
är de i flesta fall mest kritiska till incitamentsprogram som bygger på gratisoptioner då denna 
typ av program riskerar att leda till kortsiktighet s k ”kvartalskapitalism”. Annars är de 
generellt sett positiva till aktierelaterade incitamentsprogram.  
 

6.1 Egna reflektioner 
 
Genom dessa slutsatser presenterade ovan, enligt uppsatsens undersökningfrågor, har vi fått 
en ökad förståelse och kunskap kring hur olika stora institutionella ägare förhåller sig till 
incitamentsprogram och långsiktig värdeutveckling, i de företag där de är aktieägare i. Nedan 
följer en presentation av författarnas personliga reflektioner om uppsatsens resultat. 
 
Vi tycker att syftet med uppsatsen har uppnåtts på ett bra sätt. Vi har därför fått en ökad 
förståelse av hur de institutionella ägarna förhåller sig i frågan. Resultaten och slutsatserna 
som vi kom fram till var mer eller mindre väntade. I och med att ämnet har varit hett 
debatterat i media på sistone verkar det ju rimligt att stora ägare tar ställning och utfärdar 
riktlinjer. Det som vi tycker att man slås av när man läser de olika ägarpolicys som vi studerat 
är avsaknaden av en mer konkret fokus på långsiktighet. Visst poängterar man vikten av 
långsiktighet och man tycker att programmen skall relateras till konkreta målkrav och 
prestationsmått, men vilka mått skall användas? Hur ställer man sig till forskningen som visar 
på svaga samband mellan långsiktig värdeutveckling och incitamentsprogram? Detta är frågor 
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som hade varit välkomna från vår sida. Detta är intressant just i och med att det är detta som 
har ställts upp som huvudproblem dagens forskning; hur skall den långsiktiga 
mervärdesutvecklingen mätas på ett trovärdigt och konkret sätt? Vilka mått skall användas?  
Detta är frågor som vi hade hoppats få mer extensiva och konkreta svar på. Men personligen 
tror vi att detta är en process som är fortlöpande och de institutionella ägarna kommer 
förmodligen förr eller senare att ta ställning till dessa frågor. 
 
Man skulle även kunna utvidga de institutionella ägarnas ansvar ur ett mer socialt och 
samhällsmässigt perspektiv. Är det rimligt att en VD tjänar 10 miljoner kronor per år. Ja 
kanske, om det visar sig att det skapar ett mervärde för ägarna och det visar sig vara det bästa 
sättet att driva verksamheten framgångsrikt. Problemet som kan urskiljas ur ett ”socialt 
ansvars” perspektiv är att det ”sticker i ögonen” på gemene man. Skall man som inflytelserik 
storägare som representerar småsparare tillåta att en liten ”elit” tjänar mer under ett år än vad 
en vanlig arbetare gör under en hel livstid? Om ägarna står bakom besluten och samtycker om 
hur verksamheten bedrivs så är svaret ja i och med att det ytterst är ägarna som bestämmer, 
det är ju deras pengar. I slutändan hamnar man nog i en problematik och ett ställningstagande 
utifrån ”socialt ansvar” som ytterst läggs på varje enskild individ i samhället. Småsparare som 
storägare. Det är i detta sammanhang även lätt att glida in i en politisk diskussion om hur 
själva samhället i sig skall styras och hur pengar och kapital skall fördelas. 
 
I det stora hela tycker vi att vi fått svar på undersökningsfrågorna i uppsatsen, och en del 
intressanta reflektioner är värda att poängtera. 
Vi tycker att det är sunt att man i regel tycker fler än just VD skall omfattas av programmen. 
Det finns så många fler i organisationen som är viktiga i den fortlöpande verksamheten och 
genom att inkludera även dem kan man förmodligen uppnå ännu bättre resultat på sikt. 
Andra positiva aspekter som kan urskiljas är vikten av samarbete med aktieägarna och en 
transparant redovisning av programmen. Detta tror vi är en sund utveckling. 
Att man börjat inse vikten av långsiktighet är även det mycket positivt även om det som sagt 
hade varit önskvärt att ytterligare konkretisera relevanta prestationsmått och tillvägagångssätt. 

6.2 Förslag till vidare studier 
 
Ett förslag till vidare studier är att undersöka hur institutionella ägarna tillämpar sina åsikter 
och förhållningssätt om incitamentsprogram i praktiken samt hur pass stort inflytande ägarna 
har vid bolagsstämmorna. Det skulle vara intressant att testa institutionella ägarnas policys när 
det gäller incitamentsprogram i praktiken för att få en bild av hur pass trovärdiga och 
relevanta dessa ägarpolicys egentligen är. 
 
För ett par veckor sedan sändes ytterligare en dokumentär i SVT där man bland annat tog upp 
detta. Man undersökte hur pass vanligt det var att institutionella ägare röstade nej till 
incitamentsprogram på bolagsstämmor. Det visade sig mycket ovanligt. Det visade sig även 
att ansvariga inom varje institution hade bristfällig kännedom om hur programmen som det 
röstade för var utformade vilket minst sagt är alarmerande. Kan det vara så att man som 
institutionell ägare skriver en ägarpolicy som ett ”spel för galleriet” som man sedan inte 
efterlever? Mycket pekade på det utifrån dokumentären. Detta är något som även det hade 
varit intressant att undersöka närmare. 
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