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Sammanfattning 

Magisteruppsats i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitet, 

ekonomistyrning, VT 2010  

 

Författare: Stefan Hellman och Ewa Warnquist 

Handledare: Magnus Willesson 

 

Titel: Belöningssystem – en studie av börsnoterade företags rörliga ersättningssystem  
 

Bakgrund: Intresset för börsföretagens rörliga ersättningssystem har väckts av den senaste 

tidens omfattande diskussioner om bonus i samband med finanskrisen. Detta har gjort att 

bonus har fått en negativ klang och vi ville därför ta reda på hur systemen för rörlig ersättning 

är uppbygga. 

 

Problemformulering: Hur är börsföretagens rörliga ersättningssystem uppbyggda? 

 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att studera hur börsföretagens rörliga ersättningssystem är 

uppbyggda.  

 

Metod: vi använder oss av en kvantitativ metod då årsredovisningar från samtliga företag på 

Stockholmsbörsens Large, Mid och Small Cap listor studeras. Vi utgår från hypoteser och 

olika delfrågor för att slutligen kunna svara på vår problemformulering. 

 

Slutsatser: De företag som vi har studerat skiljer sig åt, de som får någon typ av rörlig 

ersättning i de flesta företagen verkställande direktör och ledande befattningshavare. Oftast 

bygger systemet på resultat och/eller en kombination av två eller flera faktorer. Vanligaste 

sättet att betala ut bonus på är inte specificerat.  
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Abstract 

Master Thesis in business administration, School of Business and Economics at the 

Linneaus University, financial control, spring 2010  

 

Authors: Stefan Hellman and Ewa Warnquist 

Supervisor: Magnus Willesson 

 

Title: Reward systems - a study of public companies’ variable compensation system 
 

Background: Our interest of the variable compensation system in public companies was 

brought by the recent extensive discussions of bonuses in the time of a financial crisis. This 

has led to that the word bonus has been given a negative connotation and we wanted to find 

out how the system of variable compensation is structured in the companies at Stockholm 

Stock Exchange. 

 

Problem: How is the variable compensation system structured in public companies? 

 

Purpose: The purpose of this paper is to study how the variable compensation in public 

companies is structured. 

 

Method: We use a quantitative method because the annual reports of all companies on the 

Stockholm Stock Exchange's Large, Mid and Small Cap lists are studied. We begin with 

hypotheses and various sub-questions to finally be able to answer our main question. 

 

Result: Among the companies we have studied there are several differences. In most 

companies the CEO and other executives receiving some type of variable pay. The variable 

compensation is usually based on performance and / or a combination of two or more 

underlying factors. The most common way of receiving the bonus is usually not specified.  
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1 Inledning  

det inledande kapitlet ges en bakgrund till det valda problemområdet. Därefter 

presenteras vår problemformulering, syfte och avgränsningar. Kapitlet avslutas med 

uppsatsens fortsatta disposition.  

 

1.1 Bakgrund 

Denna uppsats handlar om börsnoterade företags rörliga belöningssystem. Vi kommer att 

studera hur börsföretagens belöningssystem, i allmänt tal kallat bonus, är uppbyggda utifrån 

vad som presenteras i företagens årsredovisningar.  

I finanskrisens spår har åtskilligt skrivits om bonus. Under uppmarschen till föreliggande 

uppsats har vi läst ett stort antal artiklar från svensk morgon-, kvälls- och affärspress. Utan att 

ha några vetenskapliga anspråk i just detta avseende så tycks en typisk bonusartikel i början 

av 2010 ha följande ingredienser. För det första beskrivs lågkonjunkturen, för det andra hur 

arbetare och tjänstemän varslas och sen i slutändan, som den tredje ingrediensen, hur 

verkställande direktör eller ledande befattningshavare erhåller bonus.
1
   

Vi upplever att bonusfrågan röner ett stort intresse hos allmänheten med tanke på den mängd 

tidningsartiklar som skrivs i ämnet. Och allmänhetens intresse lockar politiker att uttala sig i 

frågan som exempelvis finansminister Anders Borg. Bonusfrågan avhandlas också på 

internationella toppmöten men också säkert runt ett och annat kaffebord på arbetsplatser 

runtom i världen.  

 

Ett påfallande ökande intresse för bonusfrågan avslöjar Google trend som visar att antalet 

sökningar på ordet ”bonus” totalt sett ökat varje år från 2004.
2
 Och ordet bonus ger fler träffar 

på svenska sidor än exempelvis både ”Växjö universitet” och finansministern ”Anders Borg” 

vilket säger något om det intresse som finns för bonus.
3
  

                                                 
1
 Några exempel på typiska artiklar är http://www.aftonbladet.se/nyheter/article3937445.ab , hämtdatum 2010-

05-17, http://www.va.se/nyheter/2009/01/20/bonus-trots-skanska-varsel/, hämtdatum 2010-05-17 samt 

http://www.expressen.se/kronikorer/larslindstrom/1.1396853/lars-lindstrom-inte-tanker-val-vd-pa-sin-bonus, 

hämtdatum 2010-05-17 
2
  http://www.google.se/insights/search/#cat=7&q=bonus&geo=SE&cmpt=q (hämtdatum 2010-03-25) 

3
 http://www.google.se (sökning på svenska sidor orden ”bonus”, Växjö universitet” och ”Anders Borg” 

hämtdatum  2010-03-25) 

I 
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Det stora intresset och den intensiva debatten kring bonus sätter sina spår. I en undersökning 

som presenterades i början av 2009 så visade det sig att antalet börsnoterade bolag som 

beslutade om bolagsprogram (som bland annat innefattar rörliga belöningssystem) under 

perioden januari till september minskade från 30 % till 26 %, jämfört med 2008. Det är främst 

medelstora bolag som står för minskningen, de flesta större bolagen ligger kvar på samma 

nivåer som året innan. Förklaringen anses ligga i den intensiva debatt som pågått i 

finanskrisens spår och som fått bland andra regeringen och Finansinspektionen att fundera 

över riktlinjer för bonusutbetalningar. Undersökningen visade även att några förslag blev 

nedröstade av årsstämmorna.
4
 

Vilken är då den etymologiska innebörden i bonus? Bonus betyder bra eller återbäring - 

åtminstone om det latinska ordet bonus översätts till svenska. I Svenska Akademiens Ordlista, 

SAOL, beskrivs ordet som en återbäring eller ett tillägg.
5
 Och att innebörden av begreppet 

bonus inte ändrats i någon nämnvärd utsträckning skvallrar uggleupplagan av Nordisk 

familjebok från 1922 om.
6
 För innebörden av begreppet bonus skiljer sig inte åt om vi 

Nordisk familjebok från 1922, Nationalencyklopedin från 1990 och SAOL från 2010.
7
 Bonus 

är en form av ett klassiskt belöningssystem. 

 

1.2 Vad menas med belöningssystem 

Det finns olika former av belöningssystem. En positiv och en negativ form där den positiva 

handlar om belöningar och den negativa om bestraffningar. Vi kommer i huvudsak att 

fokusera på den positiva formen. Lön efter prestation är den som brukar benämnas den 

klassiska materiella drivkraften och den har en rad olika former: förmåner, optioner, bonus, 

rörlig ersättning med mera. Pengar har ett symbolvärde som visar på uppskattning, 

erkännande och status, vilket gör att även de mest välavlönade personerna inom företagen ser 

det som ett incitament. Det finns även icke-materiella eller normativa drivkrafter. Dessa 

behandlar exempelvis acceptans, att vara omtyckt samt att få ansvar eller förtroende.
8
 En 

belöning handlar till stor del om behovet av att synas, känna sig betydelsefull och bli 

uppmärksammad. Förväntningen av belöningen styr även hur den blir mottagen. Bland 

belöningssystemets viktigaste uppgifter finner vi att det skall öka effektiviteten och ge 

                                                 
4
  http://www.dn.se/ekonomi/farre-bolag-foreslar-bonusprogram-1.989334, hämtdatum 2010-02-09 

5
  http://www.svenskaakademien.se/web/Ordlista.aspx, hämtdatum 2010-04-19 

6
  http://runeberg.org/nfcn/0589.html, hämtdatum 2010-03-26  

7
 Nationalencyklopedin (1990), band 3, s. 175 

8
  Svensson, A., 2001, Belöningssystem, s. 11-12 
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förbättrad kvalitet om anställda har en egen vinning på att företaget går bättre. Därför menar 

vissa forskare att belöningssystem kan leda till ökad effektivitet och även bättre kvalitet. Det 

kan även ge ett ökat ansvar och ge den anställde mer inflytande, vilket är en normativ 

drivkraft för de anställda. En del företag har som argument bakom bonussystemet att det 

lockar till sig kvalificerad arbetskraft, både externt men även internt mellan olika avdelningar. 

Att ha ett belöningssystem kan även motivera de anställda till att vidareutbilda sig, då detta 

kan ge dem större kompetens och därmed bättre möjligheter till belöning. Om systemet 

bygger på olika faktorer inom olika delar på företaget kan detta stimulera till olika 

arbetsformer och även ge stöd till flexibla lednings- och arbetsformer.
9
 

 

För att kunna ha ett fungerande belöningssystem bör ett antal grundläggande förutsättningar 

vara uppfyllda: 

 Tydliga mål för verksamheten 

 Identifierbara resultat 

 Förankring bland medarbetarna 

 Finansierad ur resultatet 

 Fungerande styrsystem i övrigt 

För de anställda är det viktigt att ledningen lägger märke till deras prestationer och att visa att 

dessa värdesätts. För att kunna göra detta krävs att det finns uppsatta mål för verksamheten, 

så att inte bedömning av resultat sker på slumpmässig grund. Har ledningen inget att jämföra 

med så kan de heller inte säga om verksamheten gjort bra eller dåligt ifrån sig. Resultatet som 

uppnås bör även vara identifierbart och kunna jämföras på ett tillförlitligt sätt. Det är dock 

inte meningen att företag skall välja de parametrar som är enklast att mäta eller som bara går 

på kvantitet, kvalitet är minst lika viktigt. Alla människor blir inte motiverade av materiella 

belöningar och därför behövs en bra förankring hos medarbetarna, så incitamenten leder till 

utveckling av verkligheten. Effekterna av ett belöningssystem hänger inte bara på förankring 

hos medarbetarna utan även att företagets ledarskap, organisation, personalpolitik och andra 

delar i ekonomisystemet fungerar friktionsfritt. Eftersom ett belöningssystem skall vara 

lönsamt för samtliga inblandade parter är det viktigt att det är värdet av resultatförbättringen 

som betalar bonusen.
10

  

 

                                                 
9
  Svensson, A., 2001, Belöningssystem, s. 17-18 

10
  Svensson, A., 2001, Belöningssystem, s. 25-31 
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Om företaget lyckas med att förankra systemet hos medarbetarna blir dessa mer engagerade i 

företagets utveckling och prestation. Följden blir också att företaget blir mer framgångsrikt 

och kan locka till sig ny och kompetent arbetskraft. Det finns dock inget belöningssystem som 

passar alla företag, utan detta måste utformas individuellt. Oberoende hur systemet utformas 

så är det viktigt att företaget på ett enkelt sätt kommunicerar ut hur systemet är uppbyggt och 

hur det fungerar.
11

 När belöningssystemet är implementerat bör uppföljning och utvärdering 

ske över tiden, annars förlorar systemet de anställdas intresse. Det är viktigt att samtliga inom 

företaget förstår sambandet mellan deras egen prestation och företagets resultat. En viktig del 

är även aktieägarnas förtroende för företaget. Innan systemet införs är det i princip omöjligt 

att förutspå vad systemet kommer att få för effekter på anställda och företaget som helhet. Det 

är därför viktigt att konstruera ett flexibelt system, inte minst med tanke på att företaget aldrig 

kan förutse vad som kommer att ske i omvärlden.
12

 

 

1.3 Tidigare forskning 

Vår beskrivning ovan av vad ett belöningssystem är för något har genererat en del forskning. 

Mycket av denna forskning är utförd av amerikanska forskare som undersöker om styrelsens 

sammansättning påverkar bonussystemet
13

, om företaget går bättre om företaget använder sig 

av bonus och om verkställande direktören försöker påverka resultatet precis vid årsslutet om 

hans/hennes lön bygger på aktiekursen
14

. Andra jämför bonussystemen åt mellan olika länder 

och försöker få svar på om etnisk bakgrund spelar någon roll för bonussystemets 

utformande.
15

 Vi har istället valt att undersöka vilka faktorer som systemet bygger på. Många 

av de tidigare undersökningarna bygger på intervjuer och studier på företaget. Vi väljer 

istället att studera årsredovisningar och detta av två skäl. För det första är årsredovisningen en 

möjlighet att på kort tid få in en stor mängd data. För det andra för att företagen i 

årsredovisningen själva i stora delar väljer vad de vill presentera för sina intressenter.  

 

                                                 
11

 Smitt, R. et. al. 2002, Belöningssystem- nyckeln till framgång, s. 82-83 
12

 Smitt, R. et. al. 2002, Belöningssystem- nyckeln till framgång, s. 85 
13

 Linck, J.S., Netter, J.M., Yang, T. (2008) The determinants of board structure ur Journal of Financial 

Economics samt Boone, A., Field, L., Karpoff, J., Raheja, C., (2007), The determinants of corporate board size 

and composition: an empirical analysis, Journal of Financial Economics 85   
14

 Hermalin, B.E., Weisbach, M.S.,( 1991), The effects of board composition and direct incentives on firm 

performance, Financial Management samt Jensen, M, C., (1994), Self-interest, altruism, incentives, and agency 

theory, Journal of Applied Corporate Finance 7 
15

 Yun W, P., Hyun-Han, S., (2004), Board Composition and Earnings Management in Canada, Journal of 

Corporate Finance 10 
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I tabellen nedan försöker vi sammanfatta vad som skiljer vår studie från den tidigare 

forskning som finns och vad som gör vår undersökning motiverad. 

 

 

 Tidigare forskning Föreliggande studie 

Geografiskt område som 

studeras 

USA och eller globalt Sverige 

Vad studeras? Styrelsens sammansättning 

betydelse för 

bonus/kulturella 

variationer/aktiekurser och 

bonus/bonus och resultat 

Hur är bonussystemen 

uppbyggda? 

Metod Intervjuer, studier på 

företaget 

Årsredovisning 

Tabell 1: Forskningsöversikt (källa: fritt utifrån befintliga artiklar från tidigare forskning) 

 

1.4 Problemdiskussion 

Tidigare forskning har utgått från amerikanska förhållanden och amerikanska företag, det vi 

är intresserade av är att studera de svenska förhållandena och hur de kommer till uttryck i 

årsredovisningarna. Även teorin är delad mellan tron att rörliga ersättningssystem ger 

motivation till bättre prestation och att förespråka att rörlig ersättning inte är bra utan gör att 

de som ”utsätts” för det känner sig kontrollerade och låsta.  

I en bred översikt över vad forskningen säger om rörlig ersättning till verkställande direktörer 

går Joakim Bång och Daniel Waldenström, båda knutna till Handelshögskolan i Stockholm, 

igenom det aktuella forskningsläget. Det hela utmynnar i ett antal lärdomar som sammanfattas 

i punkterna nedan. 

1. Den fasta lönen är en central motivationskälla 

2. Olika incitamentsprogram passar olika företag 

3. Långsiktigheten bör stärkas i incitamentsprogramen 

4. Yttre faktorers inverkan bör rensas ut 

5. Bokföringsmått är relativt lättmanipulerade 

6. Transparensen i incitamentsprogramen bör vara hög
16

 

I vilken utsträckning finns dessa lärdomar med när börsföretagen har byggt upp sina rörliga 

ersättningssystem? Hur är förhållandet mellan den rörliga och den fasta lönen och skiljer sig 

                                                 
16

  Bång, J. & Waldenström, D. (2009) Rörlig ersättning till vd – vad säger forskningen?, IFN Policy Paper nr 

27, s. 10-12. 
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de rörliga ersättningssystemen åt mellan de olika branscherna? I vilken utsträckning sker 

utbetalningen av den rörliga ersättningen i aktier och optioner som stärker långsiktigheten i 

företagen och så vidare.
17

 

Varför studera de rörliga ersättningssystemen? När media rapporterar om företaget som 

varslar och samtidigt ger bonus till sin ledning i finanskrisen sänder det tankarna tillbaka till 

1930-talets depression i USA. Då försvann de rörliga ersättningssystemen från marknaden 

och det skulle dröja lång tid innan de kom tillbaka. Därför har Bång och Waldenström en 

poäng när de skriver att det ”finns skäl att tro att ett dåligt program kan göra mer skada än 

nytta”.
18

  

 

1.5 Problemformulering 

Vi har valt att studera årsredovisningar från börsnoterade företag på Stockholmsbörsens 

Large, Mid och Small Cap listor. Vår problemformulering är: hur är börsföretagens rörliga 

ersättningssystem uppbyggda?  

Till denna övergripande problemformulering hör ett antal frågeställningar och hypoteser som 

vi vill testa. Hypoteserna hjälper oss att besvara vårt problem och frågeställningar har kommit 

och gått under arbetets gång men dessa tänker vi besvara i det här arbetet: 

 Vilka faktorer grundar sig den rörliga ersättningen på? 

 I vilken form betalas de rörliga ersättningarna ut? 

 Finns det skillnader i utformningen av rörliga ersättningssystem beroende på vilken 

lista eller inom vilken bransch ett företag är verksamt? 

 

Hypoteserna ställer vi upp i 3.1 Hypotesprövning.  

 

1.6 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att studera hur börsföretagens rörliga ersättningssystem är 

uppbyggda.  

                                                 
17

  Bång, J. & Waldenström, D. (2009) Rörlig ersättning till vd – vad säger forskningen?, IFN Policy Paper nr 

27, s. 12. 
18

 Bång, J. & Waldenström, D. (2009) Rörlig ersättning till vd – vad säger forskningen?, IFN Policy Paper nr 27, 

s. 3 
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1.7 Avgränsningar 

Vi har valt att enbart använda oss av företag från Stockholmsbörsens Large, Mid och Small 

Cap listor, då vi anser att en jämförelse mellan olika länder skulle bli alltför svårhanterlig. 

Främst med tanke på de olika lagstiftningarna som gäller i respektive land samt att 

myndigheter i olika länder ställer olika krav på den information som företag lämnar. Vi har 

valt att enbart ta med de årsredovisningar som var publicerade på företagens hemsida per den 

2010-04-15 eftersom det annars skulle finnas för lite tid att analysera den data vi samlat in. 

Företag med brutet räkenskapsår, 2009-08-31 och 2009-06-30 finns med i undersökningen 

medan 2010-03-31 inte finns med om de inte publicerat årsredovisningen per den 2010-04-15. 

Anledningen är att det är alltför långt bak i tiden för att data skall vara jämförbar med övriga 

resultat.  

 

Bång och Waldenström skrev under hösten 2009, när bonusdebatten gick hög, en 

forskningsöversikt över vad forskningen säger om rörliga ersättningar till verkställande 

direktörer. I forskningsöversikten delas lönen till verkställande direktörer in i följande delar: 

 fast lön 

 bonus som oftast består av en kontant lön men som kan utformas på olika sätt, bland 

annat i form av tantiem som är en del av resultatet, på bokföringsmått eller mått som 

styrelsen sätter upp.  

 Långsiktiga program, incitamentsprogram, som innebär utbetalningar i aktier eller 

optioner som har endast kan inlösas efter en viss period.  

 Pension och övriga förmåner och avgångsvederlag.  

 

De rörliga löneformerna pension, övriga löneförmåner och avgångsvederlag har vi valt att 

exkludera i denna undersökning. Pensionen är, enligt vår erfarenhet, oftast frikopplad från den 

rörliga ersättningen och baseras enbart på den fasta lönen. Avgångsvederlag och övriga 

förmåner, såsom bilförmån, har vi också valt att exkludera. Därtill är vår undersökning 

begränsad till verkställande direktörer och ledande befattningshavare.
19
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1.8 Definitioner och begrepp 

IAS International Accounting Standards 

IFRS International Financial Reporting Standards 

RR Redovisningsrådets rekommendation 

Belöningssystem  En bred definition hur belöningar eller bestraffningar 

kan påverka beteendet.  

Rörligt ersättningssystem  En form av belöningssystem som bygger på den 

materiella drivkraften. Rörligt ersättningssystem 

omfattar både ett kortsiktigt belöningssystem – i 

uppsatsen kallat bonus – och ett långsiktigt 

belöningssystem – ibland kallat incitamentsprogram 

– där belöningen utgår i form av aktier eller optioner.  

Bonus – en form av kortsiktigt belöningssystem som 

oftast utbetalas i pengar.  

Fortune 1000  Den amerikanska affärstidskriftens lista på de 1000 

största amerikanska företagen indelat efter 

omsättning. 

GICS Global Industry Classification Standard, som är en 

standard att indela företag utifrån bransch.  
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1.9 Uppsatsens fortsatta disposition 

 

Kapitel 1 – Inledning 

I det inledande kapitlet presenterade vi vår bakgrund, denna mynnade sedan ut i en 

problemdiskussion och problemformulering, detta ligger sedan till grund för det fortsatta 

arbetet. 

 

Kapitel 2 – Teori 

I det tredje kapitlet tas relevant teori upp i förhållande till vårt syfte och vår frågeställning. Vi 

presenterar hur teorin förespråkar att belöningssystem skall utformas, vilka faktorer systemet 

skall bygga på och vad Redovisningsrådet och lagen skriver om belöningssystemets 

presentation i årsredovisningen. 

 

Kapitel 3 – Metod 

I det följande kapitlet diskuterar vi de metodologiska och vetenskapliga aspekter som vi har 

valt att utgå från i vår studie. Då vi analyserar en stor mängd data kommer även 

tillvägagångssätt och urvalskriterier beskrivas. 

 

 

Kapitel 4 – Resultat 

Resultatet av vår rådata analyseras i det här kapitlet utifrån den teoretiska referensramen. Vi 

kommer att presentera de tester vi gjort och förklara resultatet utifrån den teori vi presenterade 

i teorikapitlet. 

 

Kapitel 5 – Slutsats 

I kapitlet presenteras våra slutsatser utifrån problemformuleringen och de hypoteser vi använt 

vid analysen av den insamlade empiriska data. Vi tar även upp kritik till eget arbete och ger 

förslag till fortsatt forskning. 
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2 Referensram 

 det följande kapitlet redovisas vår referensram som senare ligger till grund för analysen. 

Olika typer av belöningssystem kommer att beskrivas med förklaringar och syfte. Vi 

kommer även att beskriva för- och nackdelar med olika system. 

 

Belöningssystem är som vi beskrivit i det inledande kapitlet bra för att motivera människor till 

att prestera bättre. Det finns dock en avvägning mellan det långsiktiga och det kortsiktiga 

perspektivet på bra prestation. En prestation som fyller syftet att ge bra resultat på kort sikt för 

att verkställande direkören eller andra befattningshavare skall få bonus eller någon annan 

rörlig ersättning för sin prestation kanske inte fungerar lika bra på lång sikt. En annan 

avvägning är den mellan att knyta till sig ”bra” befattningshavare med hjälp av stimulans, 

engagemang och respons. För att kunna knyta till sig dessa personer krävs att de själva tjänar 

på det, samtidigt som företaget inte skall förlora. 

 

2.1 Ekonomiska incitament 

En amerikansk undersökning av Fortune 1 000 företag visar att rörlig ersättning blir allt 

vanligare. År 1995 erbjöd 58 procent av företagen en rörlig lön, 2001 är siffran 78 procent. 

Även vilka som omfattas av systemet har förändrats till att inte enbart omfatta ledning och 

högt uppsatta personer. 27 procent av företagen på Fortune 1 000 hade ett rörligt lönesystem 

för fler grupper än enbart ledning under 1995, motsvarande siffra för 2001 var närmare 40 

procent. I samma undersökning visade det sig även att ju högre den totala lönen för en person 

var, desto större del bestod av rörlig ersättning. Det framkom även att över 50 procent av 

företagen (de flesta var listade på börsen) betalade ut den rörliga ersättningen i form av 

optionsprogram.
20

 Nedan presenteras de vanligaste formerna av rörlig ersättning med en kort 

beskrivning för att ge en bild av vad de olika typerna av ekonomiska incitament innebär.  

 

2.1.1 Prestationslön 

Prestationslönen är en lönedel som varierar efter den presterade kvaliteten eller kvantiteten. 

Exakt vad den har för variationsfaktorer varierar, men är bestämt i förväg och de anställda 

känner till det. De vanligaste formerna är ackord och beting. Ackord innebär ett rörligt pålägg 

på den ordinarie lönen som är prestationsbaserad och beting innebär att timförtjänsten 

påverkas genom exempelvis förkortad arbetstid för en viss process. Både ackord och beting är 
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vanligast inom tillverkningsindustrin. Syftet med prestationslön är att få medarbetare att 

prestera bättre för att företaget skall få ett bättre resultat.
21

  

 

2.1.2 Resultatlön 

Den del av lönen som på ett i förväg bestämt sätt varierar med företagets resultat kallas för 

resultatlön. Förutsättningen för användandet av resultatlön är välformulerade mål och mätbara 

resultat, exempelvis försäljningsvolym, vinst eller omsättning. Två typer av resultatlön är 

tantiem och provision. Den första formen är vanligast för personer i ledande befattningar och 

relateras då vanligtvis till företaget vinst. Provision används ofta för säljare och baseras då 

vanligen på försäljningsvärdet. Den här typen av incitament syftar till att medarbetarna skall 

göra sitt bästa för att företagets resultat skall bli så bra som möjligt.
22

  

 

2.1.3 Resultatbonus 

Resultatbonus innebär att de anställda får ersättning efter uppfyllelse av olika typer av mål 

såsom ekonomiska eller kvalitetsrelaterade mål. Genom forskning har det visat sig att 

resultatbonus är ett bra komplement till individuell lönesättning. När systemet för 

resultatbonus konstrueras utgår företaget från de faktorer som de anser är viktigast. Sedan 

skall målen för de olika faktorerna fastställas, hur resultatet skall mätas och hur mycket 

pengar företaget skall betala ut vid olika nivåer av måluppfyllelse. De främsta kännetecken 

för resultatbonus är att den är rörlig och påverkas av resultatförändringar, grundas på i förväg 

klart definierade mål, utgör ett styrinstrument, är ett komplement till lönen och att den är 

lönsam både för ägare, ledning, anställda och kunder.
23

 Syftet med att införa en resultatbonus 

är i många fall att skapa en mer effektiv och bättre verksamhet, men även att stimulera de 

anställda till en bättre arbetsinsats. En förutsättnings för att ett system med resultatbonus skall 

fungera är att den anställda kan påverka och förbättra resultatet med sina egna arbetsinsatser. 

Resultatkraven måste preciseras i faktorer som är relevanta i varje enskilt företag, det handlar 

även om att kunna balansera både långsiktiga och kortsiktiga krav.
24
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2.1.4 Vinstdelning 

När företag använder sig av vinstdelning innebär det att de anställda får ta del av den vinst 

som företaget gör. Syftet med en sådan belöning är att stärka de anställdas samhörighet med 

företaget. Viktigt att ha i baktanke är dock att vinsten, enligt resultat- och balansräkning, 

disponeras av ägarna. Vinstdelningen föregås därför ofta av ägarspridning.
25

 

 

2.1.5 Optioner 

Sedan början av 1990-talet har optioner blivit en allt vanligare form av belöning för anställda. 

Dess syfte är att attrahera, rekrytera, behålla och motivera kompetenta medarbetare. Vanligast 

är att denna form av belöning används i nya och snabbväxande företag som inte har möjlighet 

att betala ut vinster i samband med uppstarten av verksamheten och då lockar med framtida 

vinster. Innebörden av en option är att den anställde får en rättighet att vid en förutbestämd tid 

köpa en aktie till ett förutbestämt pris. Optioner brukar delas in i tre grupper: 

 Optioner som värdepapper 

 Optioner som personaloptioner 

 Optioner som varken är värdepapper eller personaloptioner (exempelvis syntetiska 

optioner).
26

 

 

Syftet med optionen är att det långsiktiga perspektivet hamnar i fokus och de som har chansen 

att få del av optionerna jobbar mot mål som sträcker sig över längre tidsperioder. Ägarna 

hoppas genom denna typ av rörlig ersättning att verkställande direktör och ledande 

befattningshavare inte skall påverka de fria kassaflödena eller påverka de kortsiktiga 

resultaten på kort sikt, då detta skulle missgynna dem själva på längre sikt.
27

 De olika 

löneformerna kan sammanfattas i tabellen nedan: 
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Tabell 2: Jämförelse av de rörliga löneformerna (källa: Lindblom, H., (1996), Lön och belöning, s. 61ff 

 

Tabellen ovan visar att bonus är den enda form av rörlig löneform som mäter såväl kvantitet, 

kvalitet och ekonomiska resultat.
28

  

 

2.2 Utformning av det rörliga ersättningssystemet 

I vårt resonemang kring rörliga ersättningssystem väljer vi en modell av Svensson som 

utgångspunkt, då vi anser att Svensson ställer bra frågor och ger en överblickbar bild av hur 

ett rörligt ersättningssystem kan utformas.
29

 Det finns ett antal frågor som företag bör ta 

ställning till när de utformar sitt belöningssystem: 

 Vilket är syftet och hur förankras det? Det är viktigt att motiven bakom systemet 

anges ärligt och till alla intressenter, både internt och externt. 

 Har vi rätt förutsättningar? Ur företagets synvinkel är det viktigt att förstå vad bonus 

egentligen innebär och sätta sig in i detaljerna för ett eventuellt införande. 

 Individuell eller gruppbaserad bonus? De individbaserade systemen förutsätter att det 

finns individuellt nedbrytbara resultatmål. Vid individuell bonus finns risken att den 

anställde fokuserar alltför mycket på sin egen prestation eftersom det ger personlig 

vinning, istället för att göra något som skulle vara bättre för företaget om helhet.  

 Vilka skall omfattas? Vissa företag har infört en kvalificeringsperiod för att de 

anställda skall få vara med i systemet. En fråga som uppkommer i samband med detta 

är hur företaget hanterar de som slutar eller går i pension under året, måste de vara 

anställda vid utbetalningstillfället eller inte?  

 Rätt målnivåer och resultatmål? Det är viktigt att identifiera de faktorer som är 

viktigast att förbättra och bestämma hur de skall mätas.  

 Mäta eller bedöma resultat? Det är viktigt att komma ihåg att inte bara mäta sådant 

som är lätt att mäta utan också sådant som är svårare men har en större betydelse för 

företagets prestation. Det är särskilt svårt att få in de långsiktiga målen i bedömningen 

eftersom effekterna inte kan fångas upp i det kortsiktiga perspektivet.  
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Rörlig 

löneform 

Förutsätter Mäter 

kvantitet 

Mäter 

kvalitet 

Mäter 

ekonomiskt 

resultat 

Drivkraft 

Ackord Prestation Ja Ja/nej Nej Motivera de anställda att 

skapa en effektivare 

organisation som ger 

ägarna en lönsam 

verksamhet och belöning 

för de som presterar. 

Tantiem Ekonomiskt resultat Nej Nej Ja 

Provision Försäljningsresultat Ja Nej Ja 

Bonus Resultat Ja Ja Ja 

Vinstdelning Vinst Nej Nej Ja 
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 Hur skall kvalitet bedömas och värderas? Det finns två olika synsätt: kundorienterade- 

och organisationsorienterade mått. I de kundorienterade måtten kan exempelvis ingå 

leveranssäkerhet, väntetid, uppfattningen om kvaliteten och tillgängligheten. I 

organisationsrelaterade mått ingår exempelvis beläggning, anställdas uppfattning om 

arbetsmiljön och tjänsternas kvalitet. Det är viktigt att det finns en dialog mellan 

ledningen och de anställda för att utvärdera faktorernas utveckling.  

 Bonusens storlek? Det är bra att starta försiktigt och betala ut ersättningen på en rimlig 

nivå istället för att betala ut för mycket och sedan tvingas sänka nivåerna till nästa 

gång. Storleken bör också stå i rimlig proportion till resultatförbättringens värde. 

 När skall pengarna betalas ut? Utbetalningen bör ske så kort tid efter det att 

resultatförbättringen konstaterades som möjligt. Om systemet bygger på övergripande 

ekonomiska mål är det mer naturligt att bonusen betalas ut efter att bokslutet har 

färdigbehandlats.  

 Hur skall systemet revideras och avskaffas? Flertalet studier visar att avskaffa ett 

bonussystem efter dess införande är väldigt svårt. Studierna visar att produktiviteten 

försvinner samtidigt som incitamenten. Ett bra bonussystem måste ständigt förändras 

för att kunna förbättras annars är risken stor att det på sikt kan komma att motverka 

verksamhetens mål.
30

 

 

2.3 Ledningens ersättning 

De flesta företag betalar sina högt uppsatta personer, däribland styrelse och verkställande 

direktör, genom något av följande: lön, köpoptioner, optioner av andra slag samt långsiktiga 

incitamentsprogram som innehåller avgångsvederlag, pensionsvederlag och andra framtida 

förmåner. Den mest accepterade förklaringen till dessa ersättningar är problematiken kring 

”moral hazard”; separationen mellan ägarskap och kontroll över företaget som tvingar 

företaget att erbjuda incitament till verkställande direktören för att dennes intressen skall 

överensstämma med företagets. I det optimala fallet skall ersättningen variera med de resultat 

som företaget uppnår. I praktiken är detta svårt att uppnå varpå många företag har en 

ersättning till verkställande direktören som är tvådelad. En del som är fast för att behålla 

verkställande direktören hos företaget och en rörlig del som varierar med företagets 

prestation. Detta görs som en försäkring för den verkställande direktören, eftersom det ibland 

inträffar faktorer som ligger utanför verkställande direktörens kontroll.
31

 

 

Utvecklingen av ersättningen till ledande befattningshavare har under senare år ökat markant 

enligt många studier. Från 1930-talet, efter andra världskriget, fram till 1970-talet låg 

ersättningarna på en stabil nivå. Därefter har ersättningsnivåerna ökat markant, för att under 
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perioden 1998-2007 ha en årlig ökning på över tio procent. Enligt en del studier är dessa 

nivåer inte rimliga jämfört med företagets ekonomiska ställning. Å andra sidan är 

konsekvensen för de företag som inte ger ersättning till ledande befattningshavare förödande. 

En del forskare menar att faktorerna bakom de höga bonusarna är dels storleken på företaget 

och dels storleken på företaget i ekonomin som helhet.
32

 Det finns även de forskare som 

hävdar att de bonusar som ledande befattningshavare erhåller ur bolaget är en av 

anledningarna bakom de skandaler som under de senaste tio åren har skakat den ekonomiska 

världen. Då ersättningarna i en del fall är kopplade till aktiekursen kan detta få de i ledande 

befattningar att försöka påverka aktiekursen på ett olovligt sätt.
33

   

 

2.4 Rörlig ersättning för- och nackdelar 

Rörlig ersättning har under det senaste året fått en negativ klang, men det har visat sig att den 

här typen av ersättning kan vara ett kraftfullt verktyg så länge det sker på ett objektivt och 

disciplinärt sätt. Det låter de anställda själva sätta upp målen vilket gör dem mer motiverade.
34

  

 

En del forskare menar att det finns fyra olika metoder för rörlig ersättning; den första bygger 

på att ett antal mål sätts upp, uppnås dessa får den anställde bonus, misslyckas han/hon utgår 

ingen bonus alls. Storleken beror på om målet uppnåddes precis eller med marginal. 

Nackdelen med systemet kan vara att den anställde försöker finna genvägar eller till och med 

fuskar. Metod nummer två bygger på många olika nivåer som ger olika mycket bonus. 

Problemet kan vara att den anställde inte försöker uppnå sin högsta möjliga nivå utan nöjer sig 

efter ett tag. Den linjära metoden är den tredje och bygger på mål kopplat till en viss 

procentsats, exempelvis vid en enprocentig ökning av försäljningen får den anställde två 

procents bonus. Problemet är, precis som vid den föregående metoden, att den anställde nöjer 

sig med en nivå och bryr sig inte om att kämpa vidare. Den sista metoden går ut på att 

motivera genom olika mål och sedan betala efter prestation och är den klart vanligaste 

metoden för belöningssystem. Här tas hänsyn till hur målet uppnåddes och även om ett mål 

inte uppnåtts kan den anställde få bonus ändå om det varit utmanande och utvecklande för den 

anställde.
35
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En annan del av forskningskåren menar att den rörliga ersättningen inte skall bygga på 

aktiekursen och optioner eftersom det då uppmuntrar ledande befattningshavare att tänka 

kortsiktigt och att de tar fler risker. De menar istället att den rörliga ersättningen skall bygga 

på det faktiska resultatet, innan ränta, skatt, nedskrivningar och avbetalning på lån och alltså 

inte vara beroende av det som sker på aktiemarknaden. Om den rörliga ersättningen bygger på 

aktiekursen innebär det, ur den ledande befattningshavarens synvinkel, att han/hon måste 

överraska marknaden så kursen på aktien stiger. Detta kan leda till ett kortsiktigt tänkande för 

att få ut högsta möjliga avkastning. Alternativet är ett mer långsiktigt perspektiv där den 

rörliga ersättningen bygger på resultatet under flera år, vilket gör det svårare att ha ett 

kortsiktigt perspektiv för de ledande befattningshavarna.
36

 

 

De finns även de forskare som menar att enbart en fast lön skulle vara skadligt för bolaget. I 

de fall lönen enbart är fast finns tre dåliga sidor, för det första bygger lönen då på ansvar som 

i sin tur bygger på företagets storlek, vilket gör att den ledande befattningshavaren fokuserar 

på att göra företaget så stort som möjligt. Detta oavsett vad det kostar, avkastning på kapitalet 

blir då helt ointressant. För det andra kommer ledaren att minimera sitt eget personliga 

risktagande, vilket yttrar sig genom att han/hon tar beslut i grupp, exempelvis i 

ledningsgrupper eller styrelsen och inte helt själv. Detta gör han/hon för att undvika att bli 

personligt ansvarig för eventuella snedsteg. Den sista konsekvensen blir att den ledande 

befattningshavaren kommer uppmuntra till att sprida investeringarna inom många olika 

områden. Detta är olyckligt för externa investerare eftersom dessa oftast redan är 

diversifierade i olika portföljer och företag, men till en lägre kostnad. Enligt portföljteorin är 

det bra att diversifiera som investerare, men detta gäller dock inte på företagsnivå. Om 

företaget istället gör tvärt om och har hela lönen rörlig blir situationen annorlunda. Den som 

nu får ta den största risken är aktieägaren då beslutsfattaren nu vill ta allt större risker för att 

maximera sin egen avkastning. När de två extremerna ställs emot varandra kan det te sig 

självklart att en mix av de båda är det bästa. Det återstår dock några problem, dels hur stor del 

av lönen ska vara rörlig och dels vad ska den rörliga delen bygga på för faktorer? Vad gäller 

den underliggande faktorn hävdar en del forskare att marknadspriset minus NAV (Net Asset 

Value/substansväde) är ett bra mått, andra föreslår fritt kassaflöde och den tredje anser att 

EVA (Economic Value Added/ekonomiskt mervärde) är bättre.
37

 Substansvärde för aktier 

definieras som det egna kapitalets verkliga värde beräknat utifrån det egna kapitalet delat på 
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antalet aktier. Att det räknas utifrån ett verkligt värde och inte det bokförda värdet gör att 

substansvärdet är annorlunda än värdet på det egna kapitalet som finns angivit i en företags 

årsredovisning.
38

 Fritt kassaflöde består av det kapital som inte är bundet i ett företag, 

exempelvis som aktiekapital, detta kan ägarna göra vad de vill med.
39

 För att räkna ut EVA 

tar man företagets vinst efter skatt och subtraherar kapitalets alternativkostnad. Det företaget 

mäter med detta mått är helt enkelt hur mycket värde de har tillfört under en given tidsperiod, 

vanligen ett år.
40

 

 

Det kan också bli en negativ effekt av att företag använder rörlig ersättning. Det har gjorts ett 

antal studier i USA bland lastbilschaufförer angående rörlig ersättning, där det visat sig att 

systemets uppbyggnad är otroligt viktigt. Ett av systemen byggde på att ju snabbare 

leveransen gick desto mer rörlig ersättning fick chauffören. Dock visade det sig att det 

rapporterades in runt 2 000 olyckor varje år på grund av den stress chaufförerna upplevde. 

Företaget hade dessutom tagit bort regeln om maximalt antal körtimmar på en dag. 

Chaufförerna upplevde att de jobbade alltför många timmar, timlönen var sämre och 

säkerheten var satt på spel.
41

  

 

Anledningen till att betala de ledande befattningshavarna bra är att de representerar ägarnas 

olika syften, vill dessa ha ett bra jobb gjort så får de också betala för det menar vissa forskare. 

De menar vidare att genom att betala för en viss måluppfyllelse kan få dem att bli motiverade 

och därmed uppnå det mål som ägarna sätter upp. Ägarna kan också kontrollera de faktorer 

som de anser är viktiga för företaget och sen få de ledande befattningshavarna att försöka 

uppnå målet genom att sätta den rörliga ersättningen utefter de, enligt dem, viktiga 

faktorerna.
42

 Dock har det visat sig, enligt samma studie, att sambandet mellan 

prestationsbaserad lön och företagets prestation är väldigt lågt. De menar därför att de ledande 

befattningshavarna inte enbart skall ha en rörlig lön utan att lönen bör vara tvådelad, med en 

del fast och en rörlig, och när firmans resultat är bra bör också den verkställande direktören 

och de ledande befattningshavarnas rörliga lön öka.
43
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2.5 Belöningssystemets faktorer 

De tre övergripande kraven på ett belöningssystem är att det skall vara enkelt, signifikant och 

objektivt. Med enkelt menas att det skall vara få faktorer så de anställda vet vad de skall 

fokusera på. Det kan exempelvis vara en viss procents ökning av något, men kan även 

innehålla icke-finansiella mått så som resultatet av kundundersökningar. Den eventuella 

utbetalningen som väntar skall vara signifikant så den lockar till förändring och därmed 

måluppfyllelse för de anställda. Innebörden av att systemet skall vara objektivt är att det inte 

skall vara satt i sten utan förhandlingsbart, dock inom rimliga gränser, så de anställda känner 

att systemet inte har en begränsning. Vad gäller belöningens storlek är det vad ledningen skall 

bry sig minst om, det är faktorerna systemet bygger på som är det viktiga. Däremot föreslår 

forskarna att lite eller ingen bonus skall utgå vid ett dåligt eller mediokert resultat. Systemet 

bör, oavsett om det fokuserar på lång eller kort sikt eller en kombination av dessa bygga på 

samma faktorer. Att ha ett långsiktigt system gör att tur utesluts och eftersom uthållighet är 

bra för aktieägarna borde det också löna sig för ledningen. I forskning har det dessutom visat 

sig att sättet bonusen betalas ut spelar in, pengar motiverar anställda och ledning i upp till sju 

år, medan en option motiverar i runt tio år.
44

 En del forskare hävdar dessutom att mindre 

utbetalningar som sker under året är mer motiverande än en utbetalning per år.
45

  

 

2.6 Betydelsen av storleken på företaget 

Efter att ha studerat företag på S & P 500, S & P Mid Cap och S & P Small Cap under 13 år, 

1992-2004, kommer några amerikanska forskare fram till att det finns signifikanta skillnader 

mellan de olika listorna vad gäller rörliga ersättningssystem. Det skilde sig även på vilka 

faktorer
46

 som låg till grund för ersättningen till verställande direktören och ledande 

befattningshavare.
47

 I de fall där faktorerna var liknande mellan de tre listorna skilde de sig åt 

genom i vilken utsträckning de användes som ”vikt” i den totala kompensationen. I de fall där 

optioner används fanns ett negativt samband på alla listorna på hur stor kompensationen var. I 

de fall de inte löstes in (bland annat på grund av för dålig kurs) blev företagen rädda att inte få 

behålla den verkställande direktören eller befattningshavaren och bytte då ut optionerna mot 

pengar för att upprätthålla motivationen hos dem. Studien menar också att efter debatter, 

såsom efter det att IT-bubblan sprack påverkar hur rörliga ersättningssystemen för ledande 
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befattningshavare utformas. Just den här studien tar inte upp exakt hur, bara att systemet 

förändras.
48

  

 

2.7 Crowding teori  

Som vi varit inne på tidigare i kapitlet så finns det en avvägning mellan lång- och kort sikt 

vad gäller den rörliga ersättningen, helt beroende på vad syftet med den. Vad företaget även 

bör tänka på vid utformningen av det rörliga ersättningssystemet är att det blir en avvägning 

mellan kontroll och prestation. Detta förklaras genom den så kallade crowding teorin som 

beskrivs nedan.  

 

Inställningen ”gör detta så får du det där” är en effektiv lösning på kort sikt, men i det längre 

perspektivet blir det ett väldigt ineffektivt sätt att se på verksamheten. På kort sikt får det en 

positiv effekt, men i det långa loppet ändrar det varken beteende eller inställningen hos de 

anställda. I många fall är en belöning inte så långt ifrån ett straff, då båda är manipulativa, 

”gör detta så får du det där” är inte så långt ifrån ”gör du inte detta så kommer det här att 

drabba dig”. I början känns det motiverande att veta att om jag klarar av det uppsatta målet så 

får jag någon slags bonus, men det dröjer inte särskilt länge innan personen känner sig 

kontrollerad. I de fall den anställde inte når upp till de uppsatta målen och därmed inte får sin 

bonus upplevs detta som ett straff. Det kan också förstöra samarbeten på arbetsplatsen då flera 

personer försöker nå samma mål, bonus, men vill göra det själv och därmed skadar sin 

arbetsgrupp. Många gånger fokuseras det på den monetära biten av belöningar, men att älska 

det man jobbar med är en stark motivationsfaktor och i många fall viktigare än pengar.
49

  

 

Studier har visat att ju mer en chef försöker få den anställde att jobba mot en belöning, desto 

mindre intresserade blir denne av vad han/hon egentligen jobbar med. Anledningen är att 

belöningen kan vara kontrollerande, om anställda leds att tänka på bonusen kan de få känslan 

av att deras arbete inte är självvalt utan påtvingat dem. Genom att känna sig kontrollerad så 

förlorar de också intresset för arbetet. En annan del kan vara att när det inte står någon slags 

belöning på spel så vill inte folk arbeta, eftersom de då inte ser någon anledning till det. När 

detta inträffar tror många ledningsgrupper att systemet är fel utformat och gör om det istället 
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för att försöka förstå anledningen till att det inte fungerar. Det är viktigt att företaget belönar 

kvalitet och inte kvantitet.
50

 

 

En fråga som bör ställas sig är om pengar spelar någon roll. Svaret kan skilja en del beroende 

på vem som tillfrågas. En del hävdar att tidsepoken och vilken typ av samhälle som avses 

spelar in, medan andra menar att pengar är grunden till allt ont. Det de flesta crowding-

teoretiker är dock överens om är att pengar är viktiga om samhället har lärt oss att de är det. 

Genom lärdomen att pengar är viktiga blir människor i allmänhet motiverade av att veta att de 

har möjlighet att få belöning i form av pengar om de uppnår något av ledningen uppsatt mål. 

Samtidigt hävdas det att ju mer pengar och belöningar vi får desto mer vill vi ha, till vilka 

medel som helst. Kostnaden för belöningar har två delar, dels den monetära delen, men även 

den faktor att människor slutar bry sig om vad de egentligen gör och bara fokuserar på den 

belöning de kommer att få. Framgångsreceptet enligt crowding-teorin är: betala de anställda 

bra, behandla dem rättvist och gör sedan allt för att slutat få dem att tänka i monetära termer. 

Bonus, vinstandelar och andra incitamentsprogram går helt emot den sista satsen i listan 

genom sin natur.
51
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3 Metod 

 detta kapitel beskrivs uppsatsens metodologiska ansats som omfattar vårt vetenskapliga 

synsätt och vald undersökningsmetod. Först kommer vi att presentera vilket 

tillvägagångssätt som har använt under arbetets gång och vilka urvalskriterier vi har använt.  

Vi väver också in ett resonemang om validitet och reliabilitet. 

 

Vårt syfte är att studera hur börsföretagens rörliga ersättningssystem är uppbyggda. Till 

skillnad från tidigare forskning kommer vi att ta ett avstamp i börsföretagens 

årsredovisningar. Därför kommer vi fokusera det följande på hur vi gått tillväga från det att vi 

närmade oss årsredovisningen till det att analysen kunde påbörjas.  

 

3.1 Hypotesprövning 

Våra problemformuleringar i uppsatsen är: 

 Vilka faktorer grundar sig den rörliga ersättningen på? 

 I vilken form betalas de rörliga ersättningarna ut? 

 Finns det skillnader i utformningen av rörliga ersättningssystem beroende på vilken 

lista eller inom vilken bransch ett företag är verksamt? 

För att kunna angripa dessa frågeställningar har vi valt att formulera ett antal hypoteser samt 

mothypoteser – kallade H0 respektive H1.  

Teorin om rörliga ersättningssystem har visat att rörlig ersättning kan vara ett sätt att förbättra 

resultatet i företag. Crowding teorin har som tidigare beskrivits en annan uppfattning. Vilka 

faktorer den rörliga ersättningen grundar sig på gör det först angeläget att studera i vilken 

utsträckning börsföretagen har rörliga ersättningssystem överhuvud taget. Är det så att 

börsföretagen valt att följa de argument som talar för rörliga ersättningssystem eller för 

crowding teorin? Vår hypotes, H1, som vill pröva är således: 

 Merparten av de svenska börsnoterade företag har rörliga ersättningssystem 

Teorin kring belöningssystem är oftast generell på sådant sätt att den gäller oavsett om vi 

pratar om verkställande direktör, ledande befattningshavare eller medarbetare längre ut i 

organisationen. Tror företaget på ett rörligt ersättningssystem så finns det skäl att anta att 

såväl verkställande direktörer som ledande befattningshavare omfattas av det. Eller är det så 

I 
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att rörlig ersättning fungerar på verkställande direktörer men inte på ledande 

befattningshavare? Av detta har vi formulerat vår hypotes H1: 

 När verkställande direktören uppbär rörlig ersättning gör också ledande 

befattningshavare det.  

När det gäller denna hypotes kommer vi att använda oss av ett chi2-test. Chi2 är ett klassiskt 

sambandsmått som går ut på att vi gör ett antal observationer som klassificeras. Därefter 

räknas de förväntade observationerna fram. Skillnaden mellan observerade och förväntade 

värden kan vara liten eller stor. En stor skillnad innebär en större sannolikhet att det inte är 

slumpen som genererat diskrepansen mellan observerade och förväntade värden. Ofta studeras 

två eller flera egenskaper samtidigt. Chi2 får vi fram genom att beräkna skillnaden mellan de 

observerade och de förväntade frekvenserna. Därefter kvadreras differensen, för att sedan 

divideras med den förväntade frekvensen. Till slut summeras alla termer.
52

  

Ett av syftena med chi-2 testet är att få svar på om två eller flera variabler är beroende av 

varandra – exempelvis att det finns ett samband mellan företag som har rörlig ersättning för 

verkställande direktör och ledande befattningshavare - och fördelningar skiljer sig åt eller är 

oberoende av varandra. Chi2 jämförs med ett p-tal som talar om vid vilken signifikans ett 

samband är statistiskt säkerställt. Vi har använt oss av 5 % då detta rekommenderas i 

grundläggande statistikböcker. I nästa steg räknar vi upp kontingenskoefficient som är en 

form av korrelationskoefficient och anger sambandets styrka.
53

 På sådant sätt kan vi validera 

sambandet. 

En av lärdomarna från den forskningsöversikt vi använt oss av ovan är att transparensen 

behöver vara högre i företag som har rörliga ersättningssystem. Om så skulle vara fallet så 

skulle vi således hitta mer information om ersättningssystemen i årsredovisningar till företag 

som har rörliga ersättningssystem. Därför kommer vi testa följande hypotes, H1.  

 Transparensen är högre i företag som rörliga ersättningssystem.  

Vi kommer att definiera transparens längre fram och även när vi testar denna hypotes kommer 

vi att använda oss av chi2-test.  
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En av tankarna med ett rörligt ersättningssystem är att det ska generera mer än vad det kostar.  

Samtidigt säger crowding teorin att det inte spelar någon roll på lång sikt. Detta leder oss till 

vår hypotes H0: 

7. Det spelar ingen roll för avkastningen på eget kapital om ett företag har ett rörligt 

ersättningssystem eller inte.  

Hypotesen provar vi genom att göra beräkningar av det aritmetiska medelvärdet samt att vi 

kompletterar med att undersöka signifikansen genom ett T-test. 

  

3.2 Tillvägagångssätt och urvalskriterier 

Nedanstående tabell redogör för vårt urval av företag per avstämningsdatum den 15 april 

2010. Den första kolumnen från vänster anger de olika listorna, nästa kolumn hur många 

företag som är noterade totalt på de olika listorna, nästa kolumn hur många av dessa företag 

som publicerat en årsredovisning som faller inom våra avgränsningar och därför studerats 

medan sista kolumnen anger den procentuella andelen företag som vi har studerat av totalt 

antal företag noterade på listan. 

 

 Antal 
börsnoterade 

Antal studerade 
årsredovisningar 

Procentuell 
fördelning 
studerade företag 

Large 55 40 72,7 

Mid 74 59 79,7 

Small 126 68 53,9 

TOTALT 255 167 65,5 
Tabell 3: Bortfall (källa: samtliga årsredovisningar) 

 

Totalt, per vårt avstämningsdatum den 15 april, har vi gått igenom 255 börsnoterade bolag på 

Large, Mid och Small Cap listorna i jakten på årsredovisningar. Av dessa hade 167 företag 

presenterat sina årsredovisningar för den period vi undersöker. Således är de 65,5% av 

företagen som publicerat sin årsredovisning för 2009 senast avstämningsdatumen som 

studeras i denna uppsats.  

 

Innan vi började samla in data byggde vi ett ark i Excel, en modell för att samla in data som 

rör vår problemformulering. Det är detta ark som utgör vår empiri. Varje rad i arket utgör 

varje enskilt företags data medan kolumnerna är de olika typerna av data.  
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Den första kolumnen anger i vilken bransch företaget är verksamt. Branschen utgår från 

GICS-standard och ligger till grund för undersökningar som syftar till att se branschspecifika 

skillnader när det gäller de rörliga ersättningssystemen.  

 

Nästa kolumn anger företagets namn medan nästföljande kolumn anger vilken lista företaget 

är noterat på. På Large Cap återfinns bolag med marknadsvärde över 1 miljard euro, på Mid 

Cap företag med värdering från 150 miljoner euro och upp till Large Cap storlek och på Small 

Cap företag med värdering under 150 miljoner euro.
54

 

 

Nästa tre kolumner anger vilka som omfattas av de rörliga ersättningssystemen enligt 

årsredovisningarna. Redovisningsrådets rekommendationer tar upp att ersättningarna till 

verkställande direktörer och ledande befattningshavare ska återges varför vi räknar med att 

hitta sådan information. Vi vill också undersöka i vilken utsträckning det i årsredovisningarna 

presenteras om de anställda omfattas.  

 

De nästföljande sex kolumnerna anger vilka faktorer som den rörliga ersättningen kan grunda 

sig på. Vi har valt att ha kolumner för de företag vars rörliga ersättning grundar sig på resultat, 

omsättningstillväxt, personliga mål, ospecificerade mål, icke finansiella mål och annat. 

Skillnaden mellan ospecificerade mål och andra mål är att under andra mål har företagen 

angett någon ersättningsfaktor som inte finns med i de övriga kolumnerna. Vi har då försökt 

att skriva ut i text dessa andra faktorer. Vissa företag har också en kombination av faktorer 

som den rörliga ersättningen grundar sig på.  

 

I de sex kolumnerna som anger vad den rörliga ersättningen grundar sig på återfinns en siffra. 

Siffran anger hur den rörliga ersättningen betalas ut. De olika siffrorna står för följande saker: 

0. Inget belöningssystem alls, enbart fast lön 

1. Aktier i bolaget 

2. Optioner 

3. Tantiem 

4. Pengar 

5. Annat 

6. Kombination av två eller flera 

7. Ej specificerat hur bonusen betalas ut 
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Punkt nummer sju kan behöva en förklaring. Om ett företag betalat ur den rörliga ersättningen 

i form av både optioner eller pengar så innebär det en kombination av två alternativ. Då 

tilldelas det företagen en sjua.  

 

I nästa kolumn anger vi antalet träffar på ordet bonus som erhålls vid en sökning i 

årsredovisningen. Vi har valt att ta med alla träffar vilket inkluderar att det i ett fåtal träffar 

kan röra sig om bonus som inte nödvändigtvis behöver vara förknippat med just rörliga 

ersättningssystem. 

 

I de två kolumnerna längst till höger så anger vi dels avkastningen på eget kapital samt 

soliditeten i företaget. I de fall där företagen inte anger avkastning på eget kapital skulle vi 

kunna räkna fram vilken avkastning som företaget har på eget kapital. Detta har vi dock inte 

gjort. Detsamma gäller även företagets soliditet. 

 

3.3 Datainsamling 

Det finns olika sätt att göra sin datainsamling. De vanliga anses vara litteratursökning, 

intervjuer, enkäter och/eller observationer.
55

 Oavsett vilken forskningsmetod som används 

konfronteras primär- eller sekundärdata. Skillnaden mellan de både begreppen är att 

sekundärdata redan har tolkats av någon tidigare, medan primärdata är nyinsamlad data och 

har undgått tidigare tolkningar.
56

 Årsredovisningen som vi valt att använda oss av är en 

primärkälla eftersom företagen själva presenterar årets händelser i bolaget. Då vi valt att 

samla in en stor mängd data är det viktigt att vi vet vad det är vi letar efter. För att öka 

reliabiliteten har vi dessutom granskat ett antal företags årsredovisningar tillsammans för att 

garantera att vi använder samma metod. Detta har gjort att vi valt att koda de svar vi har fått 

till olika siffror, se ovan. Genom kodningen kan vi enklare och mer effektivt tolka de svar vi 

hittar på våra frågor. Sammanställningen av data har skett i tabeller i Excel utefter en mall vi 

själva har satt ihop. Utifrån dessa tabeller har vi sedan analyserat och sammanställt data i 

tabeller och ämnar på så sätt få svar på våra frågeställningar med hjälp av de hypoteser vi 

ställt oss.  
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Insamlingen av data har gått till som följer: vi började med att ladda ner årsredovisningarna på 

Large, Mid och Small Cap listan i nämnd ordning. Då detta gjordes till största del i mars, 

fanns samtliga årsredovisningar inte tillgängliga. Vi gjorde därför om sökningen per 2010-04-

15, de som ännu inte fanns publicerade ingår ej i undersökningen. Vi sökte därefter på ordet 

bonus och noterade antalet träffar, därefter söktes bolagets avkastning på eget kapital och 

soliditet upp. Därefter gjordes en noggrann genomgång av vilka faktorer som ligger till grund 

för bolagets system, bransch samt vilka som omfattas av belöningssystemet. Detta 

genomfördes genom sökning på orden: bonus, rörlig ersättning, rörlig lön och incitament. De 

svar vi fann kodades enligt mallen i inledningskapitlet i ett Excel ark som var indelat på de 

olika listorna. Där lade vi även in funktioner som gjorde det möjligt för oss att sortera 

företagen per bransch eller på siffror som motsvarade den kodning som vi gjort. När vi var 

klara med insamlandet av all data analyserade vi denna genom att först lägga all data i samma 

dokument och genom olika filtreringar och test få fram de svar vi sökte.   

 

I de fall vi inte funnit tillräckligt många svar för att kunna säkerställa data har denna uppgift 

plockats bort. Det vi har tagit bort är; könsfördelning som underliggande faktor till bonus, 

utbetalningsplanen på bonusen, medelaktiekurs under året samt föreslagen bonus till 

verkställande direktören.  

 

3.4 Redovisningsrådets rekommendationer och lagstiftarens krav 

Vad kan vi förvänta oss att finna i årsredovisningarna? Årsredovisning presenterar händelser 

under ett räkenskapsår. Årsredovisningar för börsnoterade företag är lätta att få tag på och det 

ställs höga krav på börsföretagens årsredovisningar. Just att årsredovisningarna är lätta att få 

tag på påverkar reliabilitet på ett positivt sätt.
57

 Årsredovisningen omgärdas av en mängd 

lagar, rekommendationer och praxis såsom årsredovisningslag, bokföringslag, aktiebolagslag 

och lagen om revision men också rekommendationer från Redovisningsrådet och 

internationella standarder som IAS.
58

 

 

Lagstiftningen skyddar företagets intressenter från att utsättas för förvanskning och 

utelämnande av viktiga upplysningar. Även revisionen har uppgiften att granska siffror i 

företaget dock inte nödvändigtvis det som står i själva texten.
59
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Noterade bolag och bolag som har den storleken att de blir till allmänt intresse skall enligt 

rekommendationen använda sig av RR 29 Ersättningar till anställda, denna bygger på den 

internationella rekommendationen IAS 19 Employee Benefit som ges ut av IFRS. Dessa regler 

tillämpas från och med redovisningsår som påbörjades den första januari 2004.
60

 

Rekommendationen ger vägledning för hur företagen skall redovisa och lämna uppgifter om 

de ersättningar som tilldelas de anställda, redovisningen av pensionsstiftelser behandlas dock 

inte. Det finns fem olika typer av ersättningar som företag kan ge sina anställda: 

1. Kortfristiga ersättningar omfattar bland annat lön, betald semester, vinstandelar och 

bonus (om den skall betalas ut inom tolv månader från periodens slut) samt icke-

monetära ersättningar (exempelvis bostad och sjukvård). Samtliga kortfristiga 

ersättningar gäller för de som har sin anställning kvar. 

2. Till ersättningar efter avslutad anställning räknas exempelvis pensioner, livförsäkring 

och sjukvård efter avslutad anställning. 

3. Övriga långfristiga ersättningar till anställda avser ersättningar vid exempelvis 

jubileer eller ersättningar till dem som varit anställda en längre tid, samt bonus och 

vinstandelar som betalas ut senare än tolv månader efter periodens slut.  

4. Ersättningar vid uppsägning 

5. Aktierelaterade ersättningar
61

 

 

De upplysningar som företag ska lämna enligt rekommendationen är: 

 Upplysningar om det belopp som redovisas som kostnad för avgiftsbestämda planer. 
62

 

 Företagets redovisningsprincip för aktuariella vinster och förluster samt beskrivning 

av den aktuella planen. När det enligt RR 23 Upplysningar om närstående krävs skall 

företaget även lämna upplysning om närstående transaktioner med planer för 

ersättningar efter avslutad anställning och ersättningar efter avslutad anställning till 

chefspersoner i nyckelställning.
63

 

 Uppgifter om långfristiga ersättningar till anställda behöver inte lämnas om det inte 

faller under RR 23 Upplysningar om närstående, detta gäller främst chefer i 

nyckelpositioner.
64

  

 Karaktären av och villkoren för aktierelaterade planer, redovisningsprincipen för 

dessa; antal, lösendag och lösenpriser för aktieoptioner som lösts in under perioden 
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enligt aktierelaterade planer; antalet aktierelaterade planer till anställda som förfallit 

under perioden.
65

 

 

Utöver vad som krävs enligt punkterna ovan skall företaget enligt Årsredovisningslagen 

lämna ett antal upplysningar vad gäller ersättningar till anställda: 

 Löner och andra ersättningar 

 Sociala kostnader, med en särskild uppgift om pensionskostnader 

 Sammanlagt belopp för löner och andra ersättningar för följande grupper: 

styrelseledamöter, verkställande direktör och motsvarande befattningshavare samt 

tidigare styrelseledamöter och tidigare verkställande direktör. Utöver dessa grupper 

skall även ersättningar till gruppen övriga anställda redovisas. Tantiem och därmed 

jämförbar ersättning skall även anges för alla grupper utom de öriga anställda. Om 

företaget är verksam i olika länder skall upplysningarna specificeras per land.  

 Uppgift om pensioner och avgångsvederlag för styrelseledamöter, verkställande 

direktör och motsvarande befattningshavare samt tidigare styrelseledamöter och 

tidigare verkställande direktör skall redovisas samt villkoren för avtalen. 

 Sjukfrånvaro samt fördelningen mellan kvinnor och män, skall särredovisas mellan 

anställda och ledningsgrupper.66 
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4 Resultat 

 följande kapitel analyseras och diskuteras materialet som samlats in i 

årsredovisningarna och detta ställs mot den referensram vi sökt i litteratur och 

vetenskapliga artiklar.  

 

Tidigare i uppsatsen har vi hittills studerat vad teorin förespråkar om vad rörliga 

ersättningssystem skall bygga på, om det finns för- och nackdelar med olika system och 

underliggande faktorer, om företagets storlek spelar någon roll samt vilka lagar och 

rekommendationer som finns kring ersättning till verkställande direktör och ledande 

befattningshavare. Dessa rekommendationer kommer från såväl svenskt som internationellt 

håll och måste förutsättas ha betydelse för de noterade företagen som studerats. Mängden av 

information regleras dock varken i rekommendationer eller lagtext. I sammanställningen av 

forskningsläget blir en av lärdomarna att transparensen måste vara hög.  

 

4.1 Analys av rörliga ersättningssystem för samtliga företag 

Nedan kommer den analys som kan hänföras till samtliga företag, oavsett bransch och lista. 

 

4.1.1 Hypotesprövning: frekvens rörliga ersättningssystem  

Vi har en hypotes om att merparten av de svenska börsföretagen använder rörliga 

ersättningssystem. Vi kommer fram till att 88 % av de företag vars årsredovisningar vi har 

studerat använder rörliga ersättningssystem och det måste sägas bekräfta vår hypotes.  

 

En studie av Fortune 1 000 företag i USA visade att det år 2001 fanns rörlig ersättning i 78 % 

av företagen.
67

 Detta visar att den data som vi samlat in och analyserat stämmer bra överens 

med tidigare studier. Nu var undersökningen amerikansk och vår är svensk så viss skillnad i 

urvalet finns. Det finns även de forskare som menar att enbart en fast lön skulle vara skadligt 

för bolaget. I de fall då lönen enbart är fast finns tre dåliga sidor, för det första så bygger 

lönen då på ansvar som i sin tur bygger på företagets storlek, vilket gör att den ledande 

befattningshavaren fokuserar på att göra företaget så stort som möjligt. För det andra kommer 

ledaren att minimera sitt eget personliga risktagande, vilket yttrar sig genom att han/hon tar 

beslut i grupp, till exempel i en ledningsgrupp eller styrelse och inte själv. Den sista 

konsekvensen blir att den ledande befattningshavaren kommer uppmuntra till att sprida 
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investeringarna inom många olika områden. Detta är olyckligt eftersom investerare oftast 

redan är diversifierade genom olika portföljval, men till en lägre kostnad. Enligt portföljteorin 

är det bra att diversifiera som investerare, men detta gäller inte på företagsnivå. Om företaget 

istället gör tvärt om och har hela lönen rörlig blir situationen annorlunda. Den som nu får ta 

den största risken är aktieägaren då beslutsfattaren nu vill ta allt större risker för att maximera 

sin avkastning. När de två extremerna ställs emot varandra kan det te sig självklart att en mix 

av de båda är det bästa.
68

 

 

4.1.2 Vad ligger till grund för den rörliga ersättningen? 

Av de 146 börsnoterade företag som anger i sin årsredovisning för 2009 att det har rörliga 

ersättningssystem för verkställande direktör så skiljer det sig åt vad den rörliga ersättningen 

grundas på. Siffrorna anger antal bolag som har det ena eller det andra: 

 
  Large Mid Small Totalt % 

Resultat 23 33 22 78 46,71% 

Omsättning 4 10 6 20 11,98% 

Personliga mål 7 14 10 31 18,56% 

Ospecificerat 5 20 22 47 28,14% 

Icke-finansiella 3 2 0 5 2,99% 

Annat 18 22 22 62 37,13% 

Tabell 4: Grund för rörliga ersättningar (källa: samtliga årsredovisningar) 

 

Rörlig ersättning kan vara ett bra verktyg så länge det sker på ett objektivt och disciplinärt 

sätt. Detta eftersom det låter de anställda själva sätta upp målen vilket gör dem mer 

motiverade.
69

 Andra studier visar att ju mer en chef försöker få den anställde att jobba mot en 

belöning, desto mindre intresserade blir denne av vad han/hon egentligen jobbar med. 

Anledningen är att belöningen kan vara kontrollerande, om anställda leds att tänka på bonusen 

så kan de få känslan av att deras arbete inte är självvalt utan påtvingat dem. Genom att känna 

sig kontrollerad så förlorar de också intresset. En annan del kan vara att när det inte står någon 

slags belöning på spel så vill inte folk arbeta, eftersom de då inte ser någon anledning till det. 

När detta inträffar tror många ledningsgrupper att systemet är fel utformat och gör om det 

istället för att försöka se anledningen bakom det. Det är viktigt att företaget belönar kvalitet 

och inte kvantitet.
70
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Den vanligaste underliggande faktorn för rörliga ersättningssystem är resultatet, 46,71%. I det 

optimala fallet skall ersättningen variera med de resultat som företaget uppnår. I praktiken är 

det dock svårt att uppnå varpå många företag har en ersättning till verkställande direktören 

som är tvådelad. En del som är fast för att behålla verkställande direktören hos företaget och 

en rörlig del som varierar med företagets prestation.
71

  I vår studie har vi inte undersökt hur 

faktorn resultat fungerar, om verkställande direktör får mer procentuellt sett om företaget går 

över förväntan och om procentsatsen blir lägre vid ett sämre resultat. I årsredovisningarna står 

det maximal procent av fast lön och därmed blir det svårt att avgöra. Dock har det visat sig, 

enligt en amerikansk studie, att sambandet mellan prestationsbaserad lön och företagets 

prestation är väldigt lågt. Forskarna menar därför att de ledande befattningshavarna inte 

enbart skall ha en rörlig lön utan att lönen bör vara tvådelad, med en del fast och en rörlig, och 

när firmans resultat är bra bör också verkställande direktörer och de ledande 

befattningshavarnas rörliga lön öka.
72

 

 

Efter resultat följer annat, där bland annat aktiekurs ingår (går ej att utläsa av tabellen, men 

återfinns i bilaga 1). En del forskare har hävdat att bonusen inte skall bygga på aktiekurs då 

detta är ett mått som kan påverkas relativt enkelt. Det gäller enbart att överraska marknaden 

på ett positivt sätt vid rätt tillfälle så stiger kursen. Det uppmuntrar att tänka kortsiktigt och 

inte vad som är bäst för företaget på lång sikt.
73

 Annan forskning avråder från att 

bokföringsmässiga mått ligger till grund för rörlig ersättning eftersom sådana mått är lätta att 

manipulera.
74

 Vår studie visar att aktiekursen inte är en vanligt förekommande faktor för 

bonus. Enbart två av 167 av de undersökta företagen bygger sina system på måttet aktiekurs 

(denna siffra kan utläsas i bilaga 1). Ett av bokföringen avhängigt mått som resultat är dock 

vanligt förekommande. Att basera den rörliga ersättningen på resultatet för ett enstaka år kan 

locka till att blåsa upp resultatet för enskilda år för att maximera bonusen. I sådana fall 

resultat ska användas bör resultatet betraktas över en längre period. Vi konstaterar att teorin 

och vår empiriska studie stämmer bra överens. Faktorn annat innehåller även produktivitet, 

kundnöjdhet, medarbetarmotivation, kassaflöde, marknadsandel, avkastning på eget kapital 

med mera.  
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En del av företagen, 28,14% specificerar inte hur den rörliga ersättningen betalas ut. Då vi 

inte vet vad som ligger bakom bonusen är denna svår att analysera, det vi kan konstatera är 

dock att dessa procent egentligen är fördelade på övriga kategorier. Vår undersökning visar att 

18,56% av företagen använder personliga mål som grund för den rörliga ersättningen, vilket 

går i linje med crowdingteorin. Annan forskning visar att det är motiverande när den anställde 

själv sätter upp mål som han/hon sedan skall uppnå. Kanske är det så att det är alltför svårt att 

utforma personliga mål för samtliga anställda och att företagen därför väljer att bygga upp sitt 

belöningssystem kring andra faktorer. 

 

Nästa kategori är omsättning där vi finner 11,98% av företagen. Vi tror att anledningen 

bakom detta är att det är ett rent bokföringsmått och därmed relativt enkelt att manipulera.
75

  

Den underliggande faktor som enbart ett fåtal företag använder sig av är de icke-finansiella 

måtten, enbart 2,99 % av företagen använder måttet. Anledningen tros vara att det är svårt att 

mäta och blir en bedömningsfråga. Vi tror ledning och styrelse drar sig från att ta ansvaret att 

göra denna bedömning.   

 

4.1.3 Hur betalas den rörliga ersättningen ut? 

Nedanstående tabell redogör för i vilken form den rörliga ersättningen betalas ut till sina 

mottagare.  

  Large Mid Small Totalt 

Aktier i bolaget 4 1 3 8 

Optioner 1 2 0 3 

Tantiem 0 1 4 5 

Pengar 2 3 0 5 

Annat 0 0 0 0 

Kombination av två eller flera 11 5 12 28 

Ospecificerat 17 37 42 96 

Tabell 5: Utbetalning av rörlig ersättning (källa: samtliga årsredovisningar) 

 

De allra flesta företagen, 65,75%, specificerar inte hur den rörliga ersättningen betalas ut, 

vilket innebär att dessa procent skall delas upp på de andra kategorierna av utbetalningssätt. 

19,18% av företagen betalar ut på två eller fler sätt. Detta innebär att 28 av företagen har en 

kombination, medan övriga enbart betalar ut på ett sätt. Vi har inte detaljstuderat hur dessa 

kombinationer av utbetalningssätt ser ut, utan har enbart konstaterat att utbetalningen sker på 
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mer än ett sätt. Efter dessa två kategorier är det ingen kategori som sticker ut något särskilt. 

Kategorin annat har värdet noll, då vi har listat de enligt oss vanligaste utbetalningssätten är 

dock inte resultatet så förvånande att annat blev noll. Detta visar enbart att de utbetalningssätt 

som vi listat är de vanligaste. 

 

Sedan början av 1990-talet har optioner blivit en allt vanligare form av belöning för anställda. 

Vanligast är att denna form av belöning används i nya och snabbväxande företag som inte har 

möjlighet att betala ut vinster i samband med uppstarten av verksamheten och då lockar med 

framtida vinster.
76

 I en amerikansk undersökning framkom det att över 50 procent av 

företagen (de flesta listade på börsen) betalade ut den rörliga ersättningen i form av 

optionsprogram.
77

 Nu rör detta sig om amerikanska företag och inte svenska, svenska 

börsföretag betalar i väldigt liten utsträckning ut sin bonus i optioner. Detta säger även emot 

att optioner blivit allt vanligare. I forskning har det visat sig att sättet bonusen betalas ut spelar 

in, pengar motiverar anställda/ledning i upp till sju år, medan en option motiverar i runt tio 

år.
78

  

 

Enligt crowdingteorin bör man fråga sig om pengar egentligen spelar någon roll. Svaret kan 

skilja sig en del, beroende på vem som tillfrågas. En del hävdar att tidsepoken och vilken typ 

av samhälle som avses spelar in, medan andra menar att pengar är grunden till allt ont. Det de 

flesta crowdingteoretiker är överens om är att pengar är viktiga om samhället har lärt oss att 

de är det. Eftersom vi lärt oss detta blir människor i allmänhet motiverade av att veta att de 

har möjlighet att få belöning i form av pengar om de uppnår något av ledningen uppsatt mål. 

Samtidigt hävdas det att ju mer pengar och belöningar vi får desto mer vill vi ha, till vilka 

medel som helst. Framgångsreceptet enligt crowdingteorin är: betala de anställda bra, 

behandla dem rättvist och gör sedan allt för att sluta få dem att tänka i monetära termer. 

Bonus, vinstandelar och andra incitamentsprogram går helt emot den sista satsen i listan 

genom sin natur.
79

 Vår studie visar att enbart 3,42 % av företagen betalar ut den rörliga 

ersättningen i pengar. Ska vi tro på crowdingteorin så blir människor motiverade av pengar då 

samhället har lärt oss att de är viktiga, å andra sidan menar crowdingteorin att ju mer vi får 

desto mer vill vi ha.  
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Redovisningsrådet har inga rekommendationer för hur årsredovisningen ska redovisa i vilken 

form den rörliga ersättningen ska betalas ut. Det kan vara en orsak till att merparten av de 

börsnoterade företagen inte specificerar hur de rörliga ersättningarna betalas ut. Vi tycker att 

det är angeläget att företagen redovisar hur ersättningarna betalas ut eftersom detta säger en 

del om hur företaget tänker när de utformar sina rörliga ersättningssystem. 

 

4.1.4 Hypotesprövning: verkställande direktör och ledande 
befattningshavare 

Ett rörligt ersättningssystem ska motivera, öka effektiviteten och vara uppbyggt på ett sådant 

sätt att det som är bra för företaget också är bra för medarbetaren. Den teori vi har studerat, 

bortsett från crowdingteorin, menar att såväl verkställande direktörer, ledande 

befattningshavare som personal i organisationens utkanter presterar bättre med ett väl 

utformat belöningssystem.
80

 Finns det anledning att tro att om börsföretagen anammat ett 

rörligt ersättningssystem för verkställande direktörer så har också ledande befattningshavare 

ett rörligt ersättningssystem? 

 

Vi väljer att testa våra tankar genom två hypoteser; H0 och H1.  

H0: När verkställande direktörer har ett rörligt ersättningssystem så har inte ledande 

befattningshavare det.  

H1: När verkställande direktörer har ett rörligt ersättningssystem så har också ledande 

befattningshavare det.  

 

Vår empiri ger följande sammanställning där enheten är antal företag: 

 Rörlig ersättning för 
ledande 
befattningshavare 

Ej rörlig ersättning för 
ledande 
befattningshavare 

Rörlig ersättning för 
verkställande direktör 

143 5 

Ej rörlig ersättning för 
verkställande direktör 

5 14 

Tabell 6: Verkställande direktör och ledande befattningshavare (källa: samtliga årsredovisningar) 

 

En chi2 analys ger chi2 82,5 som är klart över signifikansen 5 % vid en frihetsgrad. 

Kontingenskoefficienten visar 0,58 som visar att sambandet är starkt. Det råder alltså ett starkt 

samband mellan att verkställande direktör och ledande befattningshavare erhåller bonus. Det 
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visar att företag som tror på tanken att rörliga ersättningssystem är ett sätt att motivera och 

skapa effektivare företag löper linan ut och också inför rörliga ersättningssystem för ledande 

befattningshavare.  

 

Eftersom Redovisningsrådets rekommendationer behandlar att lönen för verkställande 

direktörer och ledande befattningshavare ska återges i årsredovisningen så stärker det oss i vår 

hypotes.
81

 

 

Vi har också undersökt hur övriga anställda i företaget erhåller rörlig ersättning. Av de 146 

företaget som har rörliga ersättningssystem är det endast 33 stycken företag som uppger att de 

övriga anställda omfattas. Eftersom Redovisningsrådets rekommendationer inte behandlar att 

övriga anställdas rörliga ersättningssystem måste anges i årsredovisningen så tror vi att det är 

betydligt fler företag som i verkligheten har rörliga ersättningssystem för sina övriga anställda 

i företaget än vad som framkommer i årsredovisningarna.  

 

Ett rörligt ersättningssystem kan användas för att behålla personalen i företaget.
82

 I de fall där 

företag tycker det är viktigare att behålla verkställande direktören och ledande 

befattningshavare i organisationen men övriga anställda skulle det kunna motivera varför 

börsföretagen har rörliga ersättningssystem för de två tidigare grupperna men inte den senare.  

 

4.1.5 Hypotesprövning: transparens 

En av lärdomar från den forskningsöversikt som presenterades i problemdiskussionen var att 

transperansen i rörliga ersättningssystem ska vara hög. Den intensiva bonusdebatt som förts i 

media skulle kunna vara ett resultat av att transparensen när det gäller de rörliga 

ersättningssystemen är låg.
83

 Vi vill dock pröva två andra hypoteser på vår empiri: 

 

H0: Transperansen är lägst i företag som har rörliga ersättningssystem. 

H1: Transperansen är högst i företaget som har rörliga ersättningssystem.  

 

Ett transperent företag blir i denna definition ett företag som redovisar två basala nyckeltal i 

sin årsredovisning som avkastning på eget kapital och soliditet. Eftersom Redovisningsrådet 
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inte heller behandlar avkastning på eget kapital eller soliditet så är det inte en uppgift som 

företagen behöver presentera.
84

 

 

Ur följande tabell görs ett chi2 test där enheten är antal företag: 

 Redovisar rörlig ersättning Redovisar inte rörlig 
ersättning 

Avkastning på eget kapital och 
soliditet återfinns 

101 13 

Avkastning på eget kapital 
återfinns men inte soliditet 

11 1 

Avkastning på eget kapital 
återfinns inte men soliditet 
återfinns 

26 2 

Avkastning på eget kapital 
återfinns inte med soliditet 
återfinns 

7 6 

Tabell 7: Transperens (källa: samtliga årsredovisningar) 

 

Chi2 uppgår till 13,8 vilket är högre än 5 % signifikans som vid tre frihetsgrader uppgår till 

7,8. Kontingenskoefficienten visar 0,28 visar att sambandet inte är relativt starkt.  

 

Mycket tyder på att rörliga ersättningssystem också ökar transperensen i årsredovisningarna. 

En av orsakerna kan vara den debatt som förts i media som gör att företagen blir mer 

noggranna i årsredovisningarna och redovisar relevanta nyckeltal. Att transperensen är hög är 

viktigt för att ägarna ska få möjlighet att utröna huruvida ersättningsprogrammet är rätt 

utformat och ger det resultat ägarna tänkt sig.  

 

4.1.6 Hypotesprövning: rörlig ersättning till verkställande direktör och 
avkastning på eget kapital 

Vi vill i det följande prova de tankar som ligger bakom crowdingteorin. Vi har därför ställt 

upp två hypoteser: 

 

H0: Företag som har en rörlig ersättning har en lägre avkastning på eget kapital än företag 

med rörliga ersättningssystem. 

H1: Företag som har en rörlig ersättning har en högre avkastning på eget kapital än företag 

med rörliga ersättningssystem.  

 

För att undersöka vår hypotes så sorterades företag som inte publicerat sin årsredovisning vid 

avstämningsdatum bort. I nästa fas plockades företag som inte angett avkastning på eget 

kapital i sifferform i årsredovisningen bort. Detta inkluderade alltså de företag som angett 
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avkastning på eget kapital till ”negativ”. Kvar blev företag som har rörlig ersättning till 

verkställande direktör och avkastning på eget kapital samt företag utan rörlig ersättning till 

verkställande direktör och avkastning på eget kapital. Utifrån detta räknades ett aritmetiskt 

medelvärde fram.  

 

Medelvärdet på avkastning på eget kapital utan rörlig ersättning till verkställande direktör 

landar på 4,68 % medan motsvarande värde för företag där verkställande direktör erhåller 

rörlig ersättning är 9,14 %. Detta skulle alltså motsäga vår hypotes. Men ett T-test ger t=0,28 

vilket är under konfidensgränsen på 5 % nivån och därför råder inget signifikant samband. 

Sambandet kan alltså lika gärna bero på slumpen.  

 

I teoriavsnittet lyftes det fram att rörliga ersättningar skapar motivation och därmed ger bättre 

resultat än ett system med enbart fasta löner.
85

 Å den andra sidan lyfte vi fram teoretiker inom 

den så kallade crowdingteorin som hävdar att fast lön är ett tillräckligt instrument att på lång 

sikt motivera ledning och anställda.
86

 Vi undersökte hypotesen att det är likgiltigt för 

avkastningen på det egna kapitalet och det visade sig att avkastningen på eget kapital de facto 

är större i företag som har en rörlig ersättning till verkställande direktör men att sambandet 

inte är signifikant.  

 

Det finns, såsom vi visat i teoriavsnittet, en kritik mot crowdingteorin utifrån att de empiriska 

beläggen är svaga för teorin.
87

 Och vid en första anblick skulle det ju också kunna förefalla 

som om vår hypotes är felaktig. En av orsakerna kan också vara att det empiriska underlaget 

är kvantitativt litet men också att ett enstaka år kanske inte ger en rättvisande bild. En 

undersökning som testar vår hypotes skulle vara föremål för fortsatt forskning och då studera 

över längre tidslinje och inte som nu vid en enstaka punkt. 

 

4.2 Finns det skillnader i utformningen av rörliga 
ersättningssystem beroende på vilken lista eller inom vilken 
bransch ett företag är verksamt? 

Vi kommer i detta avsnitt att titta på de rörliga ersättningssystemen utifrån de olika listorna 

och branscherna. Vi börjar med bransch och övergår sedan på de olika listorna. Den 
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branschindelning vi använder oss av är GICS. Nedanstående tabell redogör för den 

procentuella andelen företag i varje bransch som har rörliga ersättningssystem, i hur stor andel 

resultatet är den faktorn som det baserar sig på eller om faktorn är ospecificerad. Slutligen 

anges hur många träffar på begreppet bonus som använts i branschen räknat i snitt på antalet 

företag i branschen.  

 
Bransch Andel med 

bonussystem 
Resultatet är vanligaste 

faktorn 
Vanligaste 
faktorn är 

ospecificerad 

Ordet 
bonus/företag 

Dagligvaror 83 % 33,33% 50,00% 6 

Energi x x x x 

Finans 76 % 44,12% 29,41% 5,41 

Hälsovård 94 % 31,25% 62,50% 12,38 

Industri 96 % 52,17% 28,26% 6,43 

IT 93 % 46,43% 46,43% 3,07 

Material 63 % 62,50% 0,00 % 1,25 

Sällanköpsvaror 100 % 54,17% 41,67% 5,50 

Teleoperatör x x x x 

Tabell 8: Branschindelat (källa: samtliga årsredovisningar). x= fem eller färre, för lite underlag för att analyseras. 

 

Bonussystem är vanliga inom samtliga branscher och inom sällanköpsvaror har samtliga 

undersökta företag någon typ av bonussystem. Anledningen tror vi kan vara att det föreligger 

någon typ av säljbonus, vilket vi inte tror är lika vanligt i andra branscher. De två vanligaste 

faktorerna som systemet bygger på är resultatet eller att de inte specificerar den underliggande 

faktorn. Merparten av branscherna använder bonussystem till 93 % eller mer, i bottenskiktet 

hittar vi dagligvaror, 83 %, finans, 76 % och material med 63 %. En del forskare menar att 

motivera de anställda genom olika mål och sedan betala efter prestation och är den klart 

vanligaste metoden för belöningssystem.
88

  Annan forskning visar på liknande resultat då de 

påstår att den rörliga ersättningen skall bygga på det faktiska resultatet, innan ränta, skatt, 

nedskrivningar och avbetalning på lån och alltså inte vara beroende av det som sker på 

aktiemarknaden. Om den rörliga ersättningen exempelvis skulle bygga på aktiekursen innebär 

det, ur den ledande befattningshavarens synvinkel, att han/hon måste överraska marknaden så 

kursen på aktien stiger och ger därmed ett kortsiktigt tänkande. Alternativet är ett mer 

långsiktigt perspektiv där den rörliga ersättningen bygger på resultatet under flera år, vilket 

gör det svårare att ha ett kortsiktigt perspektiv.
89

 I forskning har det visat sig att resultatbonus 

är ett bra komplement till individuell lönesättning. När systemet för resultatbonus konstrueras 

utgår företaget från de faktorer som de anser är viktigast. Sedan skall målen för de olika 
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faktorerna fastställas, hur resultatet skall mätas och hur mycket pengar företaget skall betala 

ut vid olika nivåer av måluppfyllelse. De främsta kännetecknena för resultatbonus är att den är 

rörlig och påverkas av resultatförändringar, grundas på i förväg klart definierade mål, utgör ett 

styrinstrument, är ett komplement till lönen och att den är lönsam både för ägare, ledning och 

anställda.
90

 

 

Ordet bonus används flitigast inom hälsovård, där siffran är ungefär 12 gånger per företag, 

minst används det inom material och IT. Generellt sett försöker troligen företagen undvika 

ordet bonus då det under senare delen av 2009 och början av 2010 fick en negativ klang 

genom media.  

 

Det är mycket vanligt att Stockholmsbörsens företag har rörlig ersättning. Tittar vi 

procentuellt så är det vanligast att företagen på Small Cap har rörlig ersättning, därefter Mid 

Cap och slutligen företagen på Large Cap.  

Tabell 9: Frekvens rörliga ersättningssystem (källa: egen) 

 

Nedanstående tabell är en rekapitulering av tabell 7: 

 

 

 

 

 

 

 

De företag som har rörliga ersättningssystem har antingen rörlig ersättning för verkställande 

direktör och eller ledande befattningshavare. Enligt en undersökning som studerat företag på 

S & P 500, S & P Mid Cap och S & P Small Cap 1992-2004, kommer forskarna fram till att 
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Hur vanligt förekommande är rörliga ersättningssystem på Stockholmsbörsen? 

      

 Large Cap Mid Cap Small Cap Totalt  

Bonussystem finns 33 52 61 146  

Bonussystem finns inte  6 6 6 18  

 39 58 67 164  

Procentuellt 85 % 90 % 91 %   

  Large Mid Small Totalt % 

Resultat 23 33 22 78 46,71% 

Omsättning 4 10 6 20 11,98% 

Personliga mål 7 14 10 31 18,56% 

Ospecificerat 5 20 22 47 28,14% 

Icke-finansiella 3 2 0 5 2,99 % 

Annat 18 22 22 62 37,13% 
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det finns signifikanta skillnader mellan de olika listorna vad gäller ersättningssystemen.
91

 Vi 

kommer dock inte fram till samma resultat i vår studie, där vi inte finner sådana signifikanta 

skillnader som fanns på den amerikanska börsen. Enligt samma studie skilde sig även på vilka 

faktorer som låg till grund för ersättningen till verkställande direktör och ledande 

befattningshavare mellan de olika listorna.
92

 I de fall där faktorerna var liknande mellan de tre 

listorna skilde de sig åt genom i vilken utsträckning de användes som ”vikt” i den totala 

kompensationen.
93

 I den studie vi har genomfört ser vi enbart små skillnader mellan listorna, i 

samtliga fall är resultatet det som används mest, på Small Cap delas dock placeringen med 

annat och ospecificerat. Placeringarna mellan de olika faktorerna därefter är dock lite 

blandade, så viss skillnad finns. Det vi bör ha i åtanke är dock att listorna i USA har fler 

företag per lista och resultatet kan därmed bli mer klart än vid vår studie som har relativt få 

företag. Vad gäller hur stor ”vikt” de olika faktorerna får i de olika företagen kan vi inte uttala 

oss om, då vi inte kunnat studera detta enbart genom årsredovisningar, eftersom det inte 

framgår där.  
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5 Slutsats 

det avslutande kapitlet presenterar vi våra slutsatser som svar på vår 

problemformulering. Efter detta följer en kritisk granskning och diskussion av vårt 

arbete samt förslag till fortsatt forskning.    

 

5.1 Slutsats 

Vårt syfte var att studera börsföretagens rörliga ersättningssystem och till detta användes 

följande problemformuleringar: 

 Vilka faktorer grundar sig den rörliga ersättningen på? 

 I vilken form betalas de rörliga ersättningarna ut? 

 Finns det skillnader i utformningen av rörliga ersättningssystem beroende på vilken 

lista eller inom vilken bransch ett företag är verksamt? 

 

5.1.1 Vilka faktorer grundar sig den rörliga ersättningen på? 

De faktorer som ligger till grund för den rörliga ersättningen är: resultat (46,7%), omsättning 

(11,98%), personliga mål (18,56%), ospecificerat (28,14%), icke-finansiella (2,99 %) och 

annat (37,13%). Det vanligaste är alltså att resultatet ligger till grund för den rörliga 

ersättningen. 

 

5.1.2 I vilken form betalas de rörliga ersättningarna ut? 

De rörliga ersättningarna betalas ut i form av: aktier i bolaget (8 företag), optioner (3 företag), 

tantiem (5 företag), pengar (5 företag), annat (0 företag), kombination av 2 eller flera (28 

företag) samt ospecificerat (96 företag). Det vanligaste är alltså att företagen inte specificerar 

hur den rörliga ersättningen betalas ut. 

 

5.1.3 Finns det skillnader i utformningen av rörliga ersättningssystem 
beroende på vilken lista eller inom vilken bransch ett företag är 
verksamt? 

Teorin säger att det finns skillnader mellan olika listor på börsen, vi ser dock inte någon direkt 

skillnad och kan därmed konstatera att de olika listorna enligt oss är homogena. Vi kommer 

fram till samma slutsats vad gäller branschindelningen. I årsredovisningarna kan dock inte 

I 
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utläsas någonting om hur stor vikt olika faktorer får i de olika företagen och vi kan därför inte 

dra några slutsatser om detta skiljer sig åt mellan de olika branscherna eller listorna. 

 

5.1.4 Hur är börsföretagens rörliga ersättningssystem uppbyggda?  

Vi kan konstatera efter att ha ställt upp en hypotes, H1, att merparten av börsföretagen 

använder rörliga ersättningssystem, att denna hypotes stämmer. Av de undersökta företagen 

har 88 % ett rörligt ersättningssystem.  

Uppstasen har också visat genom hypotesprövning att företag som har rörliga 

ersättningssystem tillämpar dem inte bara för verkställande direktörer utan också för ledande 

befattningshavare.  

I uppsatsen visades även genom hypotesprövning att det undersökta aritmetiska medelvärdet 

på avkastning på eget kapital är högre i företag med rörliga ersättningssystem men att det 

sambandet inte är signifikant.  

Vi kan förvänta oss efter hypotesprövning att transparensen är högre i företag som har rörliga 

ersättningssystem än i företag som inte har.  

De företag som studerats skiljer sig åt, de som får någon typ av rörlig ersättning i de flesta 

företagen verkställande direktör och ledande befattningshavare. Oftast bygger systemet på 

resultat och/eller en kombination av två eller flera faktorer. Vanligaste sättet att betala ut 

bonus på är inte specificerat.  

 

5.2 Kritisk granskning av eget arbete 

Uppsatsen visar att rörliga ersättningssystemen dominerar framför ersättningssystem som 

endast bygger på en fast lön. Resultaten är en vanlig faktor som styr den rörliga ersättningen 

medan sättet varpå ersättningen betalas ut oftast är ospecificerad. Det är mycket möjligt att att 

vi hade fått ett annat men framför allt mer omfattande resultat om vi använt oss av liknande 

metoder som tidigare forskning såsom studier i företaget och intervjuer.  

 

Det fokus från media som har varit kring rörliga ersättningar och i synnerhet bonus kan vara 

ett resultat av att årsredovisningarna, som är en viktig del i kunskapsinhämtningen om ett 

företag, kanske inte är en så bra källa till att skaffa sig information om företaget som vi först 

trodde. Metoden datainsamling från årsredovisningar kombinerat med andra typer av 

datainsamling skulle kunna ha gett ett mer omfattande resultat. Vad som däremot kan sägas är 
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att möjligheterna att validera vår undersökning är goda i och med metoden samt möjligheterna 

att på sikt göra longitudinella undersökningar.  

 

5.3 Förslag till fortsatt forskning 

En av utgångspunktena var att studera vad årsredovisningarna berättar om rörliga ersättningar. 

Inriktningen blev senare att studera hur de rörliga ersättningssystemen är uppbyggda utifrån 

årsredovisningen. Slutsatsen blev att årsredovisningarna inte säger speciellt mycket om själva 

uppbyggnaden av företagens rörliga ersättningssystem, för att besvara denna fråga hade vi 

behövt komplettera årsredovisningarna med intervjuer. Däremot tror vi det skulle vara 

intressant och möjligt att undersöka hur de rörliga ersättningssystemen faktiskt presenteras i 

årsredovisningen. 

 

Vi har vidare kommit fram till att merparten av företagen, 88 %, använder rörliga 

ersättningssystem. I vilken utsträckning används detta av andra icke börsnoterade företag? 

Och hur är dessa icke börsnoterade företags rörliga ersättningssystem utformade och påverkar 

en börsnotering i sig valet mellan att ha och inte ha ett rörligt ersättningssystem? 

 

Hypotesen var att det inte spelar roll för avkastningen på eget kapital om företagen har rörliga 

ersättningssystem gav vid handen att avkastningen på eget kapital är större, uttryckt i 

aritmetiskt medelvärde, än de företag som inte har rörliga ersättningssystem. Vi har undersökt 

årsredovisningar endast för 2009 så därför skulle en studie över en längre period, exempelvis 

en konjunkturcykel, för att se om de rörliga ersättningssystemen verkligen spelar någon roll 

för avkastningen på eget kapital.  

 

En intressant studie skulle kunna vara att undersöka hur användningen av begreppet bonus 

påverkats av den mediarapportering som skett under finanskrisen där bonus har fått en negativ 

klang. Är det så att begreppet bonus används flitigare i en hög- än i en lågkonjunktur och 

anpassar företagen sin språkdräkt efter hur inställningarna är till vissa ord i media? 
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Vilka omfattas? Maximal rörlig ersättning Vad bygger systemet på? 

   

Bransch Namn Lista VD Ledning Anställda VD Ledning Anställda Resultat 
Oms. 
tillväxt 

Personliga 
mål Ospecificerat 

Icke-
finansiella Annat 

Ordet 
bonus 

Avkast. på 
EK Soliditet 

Industri ABB Ltd Large 1 1 1 150 100   6           37 x x 

Industri Alfa Laval  Large 1 x x 50 50 50             13 33,6   

Hälsovård AstraZeneca  Large 1 1 1       6   6     Produktivitet 84 x x 

Industri Atlas Copco large 1 1   70 50   7           0 25,8 37,8 

Sällanköpsvaror Autoliv Inc  large 1 1         6           0 0,5 x 

Dagligvaror Axfood large 1 1   70 55   7 7 7       3 32,4 36,7 

Material Boliden large 1 1   50 40   7   7     Avkstning på eget kapital 0 16 49 

Finans Castellum large 1 1 1 100     7         7, långsiktigt värdeskapande 5 x 33 

Sällanköpsvaror Electrolux large 1 1   110 150   7   7   7   1 14,9 31,8 

Hälsovård Elekta large 1 1   160 160   6   6       28 27 32 

IT Ericsson large 1 1 1 90 62   6       6 Medarbetarmotivation, kundnöjdhet. 0 2,6 52,3 

Finans Fabege large 0 1               4     0 4,3 32 

Sällanköpsvaror H & M large 1 1 1 900 tkr  300 tkr  300 tkr       7     16 42,2 74,7 

Dagligvaror Hakon Invest large 1 1   50 25   7           23 20,4 89,8 

Material Holmen large 0 0                   Ingen bonus/ rörlig ersättning 0 6,4 51 

Finans Hufvudstaden large 1 1 1 500 tkr 250 tkr ½ månadslön  7   7     Kundnöjdhet 36 -3,4 55 

Sällanköpsvaror Husqvarna large 1 1   100 100             6, kassaflöde, företagets mål 0 7,5 40,1 

Finans Industrivärden large 1 1   100 100             7, kort, personliga mål och och lång 2 0 x 79 

Finans Investor large 1 1         4         4, kort (marknadsandel, företagsmål) 1, lång sikt 1 24 84 

Finans Kinnevik large 1 1   50               7, uppsatta mål ich individuella prestationer 0 x 78 

Industri Lindab  large 1 x   75     6         6, mål, kort och lång 10 11 40 

Finans Lundbergföretagen large 1 1 1 25     7         7, lönsamhet 10 x 59 

Teleoperatör Millicom large 1 1                 1   13 (eng) x x 

Industri NCC large 1 1   50 50             7, mål satta av styrelsen 0 18 26 

Finans Nordea large 0 0 1                 7, uppsatta mål 49 x x 

Dagligvaror Oriflame large 0 0                     0 x x 

Finans Ratos large 1 1         2           1 5 41 

Industri Saab large 1 1   50 35   4         4, kvantitativa och kvalitativa, kassaflöde 0 7 35,1 

Industri SCA large 1 1   85 85   7 7       1, aktieutvecking   8,8 45 

Industri Scania large 1 1   150     6           3 5,1 23,7 

Finans SEB large 1 1               6     2 x x 

Industri Seco tools  large 1 x   60 100   7         7, förändringsmål 2 6,7 41 



~Bilaga 1 Sammanställning över rådata~ 

 

~61~ 

 

Finans Handelsbanken large 0 1   0 0 0             0 x x 

Industri Skanska large 1 1   50               6, finansiella mål 4 x 25,1 

Industri SKF large 1 1   90 90     1       1, TVA, total value added 0 9 35,8 

Material SSAB large 1 1   100 100   7         Integration vid förvärv, kassaflöde, benchmarking 3 x x 

Material Stora Enso large 0 0                     0 x x 

Finans Swedbank large 0 0                     5 x x 

IT Tieto large 1 1   100 60   7 7         14  11 x 

Industri Trelleborg large 1 1   65 65   7         7, finansiella mål ex kassaflöde 0 3,6 42 

Industri Addtech  mid 1 1                   7 1 36 39 

Kraftförsörjning Arise Windpower AB mid 1 1 1 50 50         7     2 negativ 50,5 

Finans Atrium Ljungberg mid 0 0                   Ingen rörlig ersättning/bonus utgår 0 2,2 42,4 

Finans Avanza  mid 1 1         7           0 36 2 

IT Axis Communications  mid 1 1   240 80   7         Rörelsemarginal 16 43,2 54,2 

Industri BE Group mid 1 1   55 50   7   7       26 -26,9 97,4 

Industri Beijer Alma mid 0 0                   Ingen rörlig ersättning/bonus 1 17,2 71 

Industri G & L Beijer   mid 0 1 1   8   3           1 13 54,3 

Material Billerud   mid 1 1   40 28   7 7 7       1 5 44 

Hälsovård BioInvent mid 1 1   30 30         7     0 -123,1 44,1 

Hälsovård Biovitrum  mid 1 1   50 50         7     7 x 48,2 

Sällanköpsvaror Björn Borg mid 1 1 1     25 7 7 7       7 x 76,2 

Dagligvaror Black Earth Farming  mid 1 1               7     3 x 21 

Finans Brinova mid 1 1     8   7         För 2009 utgår ingen bonus för ledning/VD 14 16,4 33,9 

Finans Bure Equity mid 1 1 1 50 50 75 7   7     Aktiekurs 11 19,2 49,1 

Industri Cardo mid 1 1         7         Avkastning på eget kapital jämfört med budget.  0 11,5 54 

Sällanköpsvaror Clas Ohlson mid 1 1               7     0 24,4 58,1 

Sällanköpsvaror Duni  mid 1 1   50           7     11 18,78 63,4 

Finans East Capital Explorer mid 1 1               7       11,8 98,3 

Sällanköpsvaror Eniro mid 1 1 1 70     7   7       1 13 36 

Industri Fagerhult  mid 1 1   100 50               5 14,9 37 

Finans Fast Partner  mid 1 1               7     0 2,3 29,6 

Industri Gunnebo mid 1 1 1       2           18 7,5 33 

Industri Haldex mid 1 1   50 50   7   7       4 4,2 47 

Sällanköpsvaror Hemtex mid 1 1     40             Ingen rörlig ersättning/bonus utgår för året 7 20 53,4 

Industri Hexpol  mid 1 1               7     7 6 x 
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IT HiQ International mid 1 0   100 100   7       7   5 18,1 74,5 

Finans HQ mid 1 0   
3600 
tkr               Avkastning på eget kapital 6 11 x 

Industri Indutrade  mid 1 1   58 58               2 21,3 41,1 

Industri Intrum Justitia mid 1 1   100 100   7   7       5 17,8 38,5 

Industri ITAB Shop Concept  mid 1 1               7     0 6 27 

Sällanköpsvaror JM mid 1 1 1 50 50   7           0 x 37 

Sällanköpsvaror KappAhl mid 1 1   50 50   7           5 x 11,3 

Finans Klövern mid 1 1   50 50   7           3 5,8 32,7 

Finans Kungsleden mid 1 1 1 100 100   6 6         0 3,5 29,3 

Industri Loomis  mid 1 1         6 6         18 16 38 

Sällanköpsvaror Mekonomen mid 1 1   50 33   4 4 4       18 x x 

Industri Munters mid 1 1   70 50   7 7 7 7 7 Kassaflöde, strategisk utveckling, försäljning, vinst mm 3 6 35 

Finans Neonet mid 1 1 1       7   7     Säljproviion till anställda 2 -6 61 

IT Net Entertainement mid 1 1   100 50   6     6     9 70 x 

Industri NIBE  mid 0 0                   Ingen bonus/rörlig ersättning 0 20,2 45,7 

Sällanköpsvaror Nobia mid 1 1   50 30         7     5 -1,9 38 

Finans Nordnet mid 1 1 1 50 35 25 6 6   6   From 2010 ingen bonus/rörlig ersättning 3 22 x 

IT Orc Software mid 1 1   60 60         7   Befattningshavare med säljansvar- inget tak på bonus 3 x 69,9 

Energi PA Resources mid 1 1 1 17     7     7   Stay-on-bonus (kvar i tjänst) 28 x 45,8 

Industri PEAB  mid 1 1 1 60 60   7           1 x 29,3 

Hälsovård Q-Med  mid 1 1 1 50 50 30 7 7 7       6 42 87 

Sällanköpsvaror Rezidor Hotel Group mid 1 1   75 75   7 7 7     Kassaflöde, strategiska mål 7 Negativ x 

Industri SAS mid 1 0   40               Ingen rörlig ersätning/bonus skall utgå 38 -26,8 27 

Sällanköpsvaror SkiStar  mid 1 1   40 40   4 4   4   Avkastning på eget kapital 18 21 37 

Industri Sweco mid 1 1 1             1     45 19,6 50,6 

Finans SäkI mid 0 0                   Ingen bonus utgår 1 x 68 

Sällanköpsvaror Unibet mid 1 1   50 50   7     7     7 29,3 x 

Finans Wallenstam mid 1 1   100 100   6         Ingen bonus/rölig ersättning utgår för 2009 0 x 37 

Industri WBG Group mid 1 1   100 50   7           0 22,4 38,8 

Finans Wihlborgs mid 0 0                   Inga uppgifter om bonus/rölig ersättning 0 11,8 29,6 

Finans Vostok Nafta Investment mid 1 1 1       2           16 38,03 x 

Industri ÅF mid 1 1 1 75 60   7   7 7     5 15,8 51 

Finans Öresund mid 1 1   50 50       4       0 x 98 

Sällanköpsvaror Academedia Small 1 1   30 30             7, fasta mål, medarbetares prestationer 1 27 42 
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Hälsovård Aerocrine  Small 1 x   100 30     6       7, styrelsen ställer upp mål 16     

IT Anoto Group Small 1 1   75 50             7, styrelsens mål och budget 6 -4 84 

Hälsovård Artimplant  Small 1 x                   1, individuella mål 0 Negativ 78 

IT Beijer Electronics  Small 1 1   50               6, rörelsemarginal 5 12,9 33,3 

Sällanköpsvaror Bilia Small 1 1   2000 35   7           8 8,6 30 

Hälsovård Biolin Small 1 1   50 25 (vice vd)             6, styrelsens mål 7 22 70 

Hälsovård Biotage Small 1 1 1 2500 30   7           17 -0,9 89 

Sällanköpsvaror Borås Wäfveri Small 1 1               7     3 negativt 5,6 

Dagligvaror Cloetta  Small 1 1   30               7, styrelsens mål 6 x 63,9 

Energi Concordia Small 1 1 1                 7, styrelsen mål 1 -4 53 

IT Connecta Small 1 1 1 50               7, individuella mål 0 32,8 47,9 

Finans Corem Property Group Small 1 1     50         3     3 17 33 

IT Cybercom Small 1 1     30             3, verksamhetsmål 1 -22 52,3 

Finans Dagon  Small 0                     Vinstandelsstiftelse 0 4,7 25,5 

Teleoperatörer DGC One Small 1 1     200   7 7         7 24 54 

Finans Diös Fastigheter Small 0 1                   7, ansvar och befogenhet 0 9,3 27,9 

IT Doro Small 1 1   50 50   6           13 46,8 31,5 

Sällanköpsvaror Erlanders Small 1 1   50 50             7, styrelsens mål 2 -9,1 36,2 

IT Elektronikgruppen Small 1 1   50           6     1 -40,1 36.6 

Hälsovård Elos Small 1 1   40     7         7, kassaflöde   x 35,8 

IT Enea Small 1 1         6     6     2 0,8 74,1 

Sällanköpsvaror Fenix Outdoor Small 0 1                     0 24,7 67,1 

IT Formpipe Small 1 1 1                 7, styrelsens mål 4 15,8 63,7 

Industri Geveko Small 1 1   40 40             7, individuella prestationer 3 x 30 

Hälsovård Global Health Partner Small 1 1                   7, prestation 0 negativt 68 

Finans Havsfrun Investment Small 0 0               3     2 3,9 96,5 

Industri HL Display  Small 1 1   50 25             7, styrelsens mål 4 x 44,4 

IT HMS Networks Small 1 1   24 24   7 7         7 9 70 

Sällanköpsvaror Kabes Small 1 1   50 50   3           1 x 62 

Hälsovård Karo Bio Small 0 0   40 40             6, styrelsens mål 10 -50,7 84,1 

IT Know IT Small 1 1   100 100             6, ansvar 0 18,5 47,1 

Industri Lammhults design Small 1 1     100   6     6       6,9 52,4 

Finans Linkmed Small 1 1 1                 7, vinster från exits 5 x 68 

Industri Malmbergs  Small 1 x   25                 1 9,5 61,1 
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Hälsovård Medivir Small 1 1   50 50             6, diskretionär bonus 7 -61,3 75 

IT Micronic Small 1 1   50 40   7   7       0 -14,9 74,4 

Dagligvaror Midelfart Sonesson Small 1 1   50 30         7     1 8,9 52,8 

Industri Midway Small 1 1 1             6     4 negativt 54 

IT Modul 1 Data Small 0 0                     0 0 71 

IT MultiQ International Small 1 1 1 75                 1 x 55 

Industri Nederman Small 1 1 1 50                 2 2,8 55,1 

IT Nolato Small 1 1   40 40         1     2 11,5 51 

IT NOTE Small 1 1   100 100       7       0 Negativt 27,9 

Industri Novacast  Small 1 1   150               7, budgetuppfyllelse 1 -67,04 21 

Finans Novestra Small 1 1   45 45   7     7     9 x 85,5 

IT Novotek  Small 0                       0 0,2 56,6 

Hälsovård Orexo Small 1 1   40 20       7       11 -17 85 

IT Partnertech Small 1 1   70     7 7         0 negativt 41,5 

Industri Poolia Small 1 1 1 80     6 6       1, stämman kan besluta 0 7,4 52,3 

IT Precise Biometrics Small 1 1   50     7   7       6 negativt 62 

IT Prevas Small 1 1   33 33   7         7, egna ansvarsområden 2 -9,1 52,6 

IT Pro Act IT Group Small 1 1   60     7 7       7, styrelsens mål 3 x 24,1 

Hälsovård Probi Small 1 1   50 50             7, styrelsen mål 5 14,3 94 

Material Profilgruppen Small 1 1   25     7         7, personliga mål 0 -9,6 28,5 

IT Readsoft Small 1 1                   7 0 2,7 42,9 

Industri Rejlers Small 1 x   60     7         Individuella mål   12,2 59,5 

Material Rottneros Small 1 1   33     
7 (för 
vd)         7, i förhållande till mätbara mål för ledning 6 neg 78 

Material Rörvik timber Small 0 0                     0 x x 

Industri Semcon Small 1 1   50 50             7 10 x 30,5 

IT Sigma Small 1 1   60               7, kvantitativa och kvalitativa mål 0 9,4 62,1 

Industri Studsvik Small 1 1   50 50   7 7       7, för ledning individuellt satta mål 18 x 37,2 

Sällanköpsvaror Swedol  Small 1 x   30     7         Lagrets omsättningshastighet 5 23,5 65,9 

Sällanköpsvaror Ticket  Small 1 x x 50 50 50           7 finansiella mål 9 Negativt 20,3 

Industri Transatlantic Small 1 1                   7, om styrelsen beslutar 2 -17,1 37 

Industri Uniflex Small 1 1   100 100   7         7, individmål 2 21,6 32,5 

Hälsovård Vitrolife Small 1 1   50 50         7     0 18 26 

Industri Xano  Small 1 x   50           7     0 -2,2 34 

 


