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Sammanfattning 
 

Examensarbetets titel: Utformandet av en bonusmodell – En 
övergripande syn på intressenters och ägares 
påverkan 

Seminariedatum: 2009-06-05   

Ämne/ kurs:   FEKP01, Examensarbete på magisternivå, 
strategic management, 15 högskolepoäng 

Författare:  David Andersson och Stefan Andersson 

Handledare:  Professor Claes Svensson 

Nyckelord:  agentteorin, stakeholder theory, moral hazard, 
bonusmodell, incitament  

Syfte:  Vi vill finna en bonusmodell som tar hänsyn till 
såväl ägare som intressenter samt tjänar till 
företagets långsiktiga vinst. 

Metod:  Uppsatsen genomfördes utifrån en abduktiv 
ansats samt normativ studietyp med deskriptiva 
inslag. Därutöver användes en kvalitativ 
forskningsmetod.  

Teoretiska perspektiv:  De teorier vi nyttjar i uppsatsen är agentteorin, 
Stakeholder theory samt allmän teori om 
bonusavtal. 

Empiri:  Uppsatsens empiriska grund består av 
expertintervjuer på elva utvalda företag. De 
företagsrepresentanter som intervjuades är alla 
djupt engagerade i respektive företags 
bonusutformning. 

Resultat:  Vi utformade en bonusmodell skapad utifrån de 
faktorer som vi fann väsentliga. Detta inkluderar 
bland annat vikten av personlighet, varumärkets 
betydelse och kundstyrdhetens betydelse. 
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Abstract 
 

Title: The creation of a bonusmodel – A general view 
of the effects of stakeholders and owners 

Seminar date: 2009-06-05 

Course:  FEKP01, Degree Project Master level, strategic 
management, 15 University Credit Points (UPC) 
or (ECTS-cr) 

Authors:  David Andersson and Stefan Andersson 

Advisor:  Professor Claes Svensson 

Key words:  agency theory, stakeholder theory, moral hazard, 
bonusmodel, incitement 

Purpose:  Our purpose is to form a bonusmodel which takes 
consideration towards owners as well as 
stakeholders thus serving to increase a company’s 
long term profit. 

Methodology:  The essay is written from an abductive approach, 
using a normative type of survey with descriptive 
features. Furthermore we used a qualitative 
research method. 

Theoretical perspectives:  The theories we have used in the essay are the 
Agency theory, Stakeholder theory and 
comprehensive bonus-theory. 

Empirical Foundation:  The essay’s empirical foundation consists of 
expert interviews with eleven chosen companies. 
The representatives of the companies who were 
interviewed are deeply involved in the creation of 
the bonusprograms of their company.  

Conclusion:  We created a bonusmodel based on the factors we 
found of importance. These include the 
importance of: personality, the brand, the 
customer strength amongst others.  
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1. Introduktion 
denna inledande del presenterar vi ämnesvalet samt beskriver tidigare 
forskning. Vidare följer problemdiskussionen som mynnar ut i 
frågeställningen. Avslutningsvis ingår syfte, avgränsningar målgrupp och 

disposition i kapitlet. 

 

1.1 Inledning 

På senare tid har det förekommit diskussioner rörande bonusavtal i Sverige. I 

början av året 2009 var det en stor debatt i media kring Volvo på grund av 

företagets planerade bonusar. Detta var ett känsligt ämne för ett företag som 

tvingats varsla ett stort antal anställda. Strax därefter var det kontroverser kring 

SEB som planerade att ge ut miljonbonusar till ledningen en kort tid efter det att 

banken fått lånegarantier av staten på grund av bankens negativa exponering i 

Baltikum. Dessutom skakades AMF av en skandal när Christer Elmehagen i AMF 

fått ut miljoner i pension. Detta i en tid då allmänhetens pensionspengar radikalt 

minskat i värde.  

Följaktligen faller det sig naturligt att intresset kring bonusar återuppstått. Nyttan 

av att forska kring bonusavtal ter sig mer aktuell än på länge. I många år har det 

varit inaktuellt att diskutera och analysera ämnet, om inte inom företagsekonomi 

så i alla fall i media. Företag har utan motstånd från aktieägare kunnat utarbeta 

sina bonusavtal utan kritisk granskning om bonusars funktion. Nu är media, 

allmänheten och anställda mer kritiska till att höra att ledningen kommer att tjäna 

miljoner kronor ett år när arbetslösheten ökar och den ekonomiska situationen blir 

allt mer kärv.  

 

1.2 Definition av begreppet bonus 

Nationalencyklopedin definierar bonus som olika sorters belöningar och 

gottgörelser. Det kan vara en sorts vinstdelning vilken utbetalas som 

I
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kompensation utöver fastställd ordinarie lön. 1 I vår uppsats definierar vi bonus 

enligt nationalencyklopedins definition. De företag vi intervjuat i uppsatsen 

använder begrepp som kortsiktiga samt långsiktiga incitament, rörliga löner och 

incitamentprogram. Dessa benämningar anser vi, faller inom 

nationalencyklopedins definition av bonus, vilken vi använder i uppsatsen. 

 

1.3 Bakgrund 

Det har förekommit mycket tidigare forskning kring bonusavtalen. Mycket av 

forskningen grundar sig i agentteorin som innebär att det uppstår en tvist av 

intresse där ledningen (agent) inte alltid agerar i samma intresse som ägarna 

(principalen). Just agentteorin återfinns inom en mängd olika områden nästan som 

en modefluga i vissa sammanhang, men sammantaget är just denna enkla idé 

beträffande incitamentsproblem mycket användbar när det kommer till att förklara 

olika fenomen inom företagsvärlden. Litteraturen kring agentteori har ofta 

kopplats till diskussionen kring bonusavtal för att den gräver ner sig i själva 

kärnan i bonusarnas tanke, nämligen att de skall fungera som en motor för att 

motivera agenten att agera på ett sätt som tjänar företagets bästa.  

Tanken med bonusar är att samordna intressena mellan ägare och ledning. Enligt 

Jensen uträttas detta genom att göra ledningen till ägare. Därmed har man 

samordnat ägare och ledningens intressen och reducerat problemet. 2 Företag 

använder sig ofta av optioner som del av bonussystemet. Enligt Haugen uppstår 

därmed incitament till agenten.3 Klassen påvisade att i USA ökade bonusarna i 

form av optioner på 90-talet från 1,3 miljoner dollar till ca 5 miljoner dollar.4 På 

2000-talet hade trenden vänt och antalet utgivna optioner hade istället minskat.5  

Forskning har påvisat olika resultat kring huruvida det överhuvudtaget finns något 

samband mellan bonusar och finansiell prestation. Cordeiro fann i en 
                                                 
1 http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/lang/bonus/133167 
2  Theory of the firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure Jensen/ 
Meckling, Journal of Financial Economics, 1976. Vol. 3, p. 4 
3 Resolving the Agency Problems of External Capital through Options Haugen/ Senbet Journal of 
Finance, 1986. Vol. 36, No. 3, p. 3 
4 Options for Compensation Klassen, CA Magazine, Vol. 135, No. 6, p. 41-43 
5 The New Rules McClenahen, Industry Week, 2005. Vol. 254, No. 7, p. 42 
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undersökning att det fanns en sådan korrelation på företag noterade på Standard & 

Poor’s Index6, Gerety fann att det inte fanns någon korrelation i en undersökning 

av 289 företag7. Forskningssynen ger ingen klar bild över en universell sanning 

om bonusars verkan.  

Annan forskning letar sig åt andra håll för att hitta lösningar. Finansiella nyckeltal 

som avkastning på sysselsatt kapital, aktiekurs och andra är generellt måttstocken 

för att mäta ett företags prestation. Stakeholder theory är en kontrast till dessa 

mätinstrument och är återigen en intressant teori att använda sig av. Tanken är att 

inte enbart aktieägare är de intressenter som bör finnas med i företagets 

hänsynstagande när bonusar sätts.  Därutöver är även andra intressenter vitala för 

företagets långsiktiga hållbarhet. Annan forskning har lagts fram som påvisat att 

mycket av bonusavtalens struktur riskerar att leda till kortsiktighet.8 

Intressent modellen visar relationerna mellan grupper av aktörer såväl inom samt 

utanför företaget.9 Det kan vara exempelvis kunder, leverantörer, 

miljöorganisationer etc. 10 Dessa grupper kan både påverka samt bli påverkade av 

företaget.11 

Det har dessutom framkommit forskning inom detta område vilket visar att en 

positiv relation mellan företaget samt dess intressenter kan leda till en 

värdeskapande process gentemot företaget. Om företaget delar med sig av sina 

intäkter i viss mån till intressenterna kan detta till slut komma företaget till gagn. 
12 

Andra forskare har funnit att en för stark fokus på intressenter resulterar i en 

reduktion av vinsten och att det är viktigt att ha balans på hur mycket fokus 

företaget lägger på intressenterna. Därutöver finns det också forskning som visar 

att en för stor fokusering på aktieägare kan motverka fokuset på de övriga 

                                                 
6  Moderators of the Relationship Between Director Stock-Based Compensation and Firm 
Performance Cordeiro/ Veliyath/ Romal, Journal Compilation, 2007. Vol. 15, No. 6, p. 2 
7  Moderators of the Relationship Between Director Stock-Based Compensation and Firm 
Performance Cordeiro/ Veliyath/ Romal, Journal Compilation, 2007. Vol. 15, No. 6, p. 2 
8 Boards of Directors, CEO Ownership, and the Use of Non-Financial Performance Measures in 
the CEO Bonus Plan Schiehll/ Bellavance. Corporate Governance: An International Review, 2009. 
Vol. 17, No.1, p. 101-102 
9 Strategic Management: A Stakeholder Approach Freeman, 1984. Vol. 84, p.46 
10 The stakeholder model refined, Fassin, Journal of Business Ethics, 2009. Vol. 84, p. 115 
11 Strategic Management: A Stakeholder Approach Freeman, 1984. Vol. 84, p.46 
12 Research Notes And Commentaries Stakeholders, Reciprocity, And Firm Performance Bosse/ 
Philips/ Harrison. Strategic Management Journal, 2008. Vol. 30, p. 453-454 
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intressenterna, vilket kan drabba företagets vinst negativt. 13 Denna övergripande 

bild är en motpol till agentteorin, och därför är den intressant att använda som en 

teoretisk ram i en undersökning av bonussystem.  

 

1.4 Problemdiskussion 

Eftersom det uppstått diskussioner kring bonusavtalen förefaller det oss att det 

finns ett behov av en ökad förståelse hos företagen över hur avtalen bör utformas. 

Det finns ett växande behov av att förstå marknadens och samhällets krav och 

tillgodose dessa för att företagen skall få en förbättrad image och att tänka 

långsiktigt. Att växa långsiktigt innebär att inte enbart tillgodose aktieägarna utan 

även andra intressenter.  

Intressentmodellen är ett bra verktyg för långsiktig utveckling. Speciellt i dagar av 

finansiell oro finns ett ökat behov att ta hänsyn till samhället. Företag kan inte luta 

sig tillbaka på höga vinster och en bekymmersfri arbetsmarknad. Högkonjunkturer 

avlöser lågkonjunkturer varför det förefaller naturligt att tillgodose alla 

intressenter för långsiktig lönsamhet. Samtidigt är det viktigt att finna en balans, 

att inte falla i en ond spiral som ger fackföreningar och leverantörer allt för stor 

vikt i debatten. Slutligen är det långivare och aktieägarna som vanligtvis 

finansierar privata företag. 

Det finns en mängd aspekter på detta. Vi vill betona vikten av att ta hänsyn till 

intressenterna i utformande av bonusavtal för företagens bästa, men inte 

överbetona intressenter heller. Vi skall undersöka bonusarnas natur och form med 

hjälp av bland annat agentteorin och stakeholder theory samt undersökningar av 

bonusavtals utformning och bonusnivåns samband med prestationer. 

Ett företag kan använda sig av en mängd olika incitament för att samordna 

ägarnas och ledningens intressen. Företagen kan använda sig av ägarstyrning. 

Detta kan innebära kontroll av ledningen i form av styrsystem som reglerar hur 

ledningen självständigt kan fatta ett beslut. Företaget kan även övervaka 

                                                 
13 Relationships Between Corporate Social Responsibilities’ Promotion And Corporate 
Performance In the Multinational Corporations Arias/ Patterson, Business Intelligence Journal, 
2009. Vol. 2, No. 1, p. 109-110 
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ledningen. Styrelsen är ytterligare ett sätt att övervaka ledningen. Incitament kan 

ges genom att implementera en stark kultur i företaget och låta ledningen vara del 

av en gemenskap. Vissa ledartyper kan uppmuntras av ett psykologiskt band till 

företaget eller genom vetskapen att de gjort ett bra jobb.   

Det finns med andra ord många sätt att övervaka, kontrollera och ge incitament till 

ledningen att agera i ägarnas intressen. Vi har valt att inrikta oss på en studie om 

bonussystem.  

Ovanstående diskussion leder oss till vår frågeställning:  

 

 Hur ser ett bonussystem ut som tar hänsyn till de olika faktorer som 

påverkar företaget kortsiktigt och långsiktigt? 

 

1.5 Syfte 

Ovanstående problemdiskussion för oss till vårt syfte: Vi vill finna en 

bonusmodell, som tar hänsyn till såväl ägare som intressenter samt tjänar till 

företagets långsiktiga vinst. 

 

1.6 Avgränsningar 

I och med kontroverserna rörande SEB och AMF är dessa exempel enbart en 

begynnelsepunkt och vi ämnar inte utföra en fallstudie på dessa företag. Dessa 

företag är i allmänhetens och medias fokus och ämnet är dessutom mycket aktuellt, 

vilket sammantaget gör det svårt att få tillförlitlig information från dessa företag. 

Därutöver är ämnet känsligt vilket medför att företagen generellt är försiktiga i 

deras uttalanden. Trots en medvetenhet om svårigheten försökte vi få tag i ett 

flertal banker, bland dessa SEB. Inga av bankerna ville ställa upp på en intervju. 

Beträffande AMF, handlade kontroversen kring Christer Elmehagen inte om 
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bonusar specifikt utan om stora pensionssummor. Därav är AMF inte aktuell för 

vår studie.   

Istället vill vi avgränsa genom att använda relevant teori kring bonusavtal. Bland 

teorin ämnar vi ta upp agentteorin samt forskning kring bonusavtal.    

Detta är framförallt en forskning med bakgrund i strategiskt tänkande hos företag 

och inte en finansieringsuppsats. Av det följer att vi inte tänker lägga för stor vikt 

på det kvantitativa perspektivet, det vill säga vi tänker inte genomföra 

regressionsanalys för att mäta korrelation mellan finansiell prestation och 

bonusarna eftersom detta gjorts förut. Vi kommer istället att förlita oss på 

undersökningar av denna art som redan genomförts som del i vår teori, samt övrig 

teori och våra intervjuer med de som utformar bonusavtal på företag i Sverige.  

 

1.7  Målgrupp 

I föregående avsnitt nämndes att det bör betonas att uppsatsen är skriven i ämnet 

Strategi. Uppsatsen kan vara intressant även för utomstående, men det betyder 

inte att vi har anpassat skrivandet för alla med ett intresse för bonusavtal. Den 

uppgiften överlåter vi åt tidsskrifter och tidningar. Denna uppsats är främst 

skriven med företagsekonomer i åtanke, men även för dem som arbetar med 

frågor beträffande ägarstyrning på företag. Det är till fördel för läsaren om han 

eller hon har grundläggande kunskap om aktier och optioner, men enbart på en 

nybörjarnivå, då vi inte använder oss av komplicerade instrumenthänvisningar. 
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1.8 Disposition 
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2. Metod 
etodavsnittet beskriver det övergripande arbetssätt vi valt att utföra 
uppsatsen på. Efter att ha förklarat de ontologiska valen, skildras 
källkritik och datainsamling. Avsnittet avslutas med att framställa hur 

vi utfört intervjuer samt bestämt urvalet till intervjuobjekten. 

 

2.1 Metod för skapande av modell 

Vi skapade en bonusmodell i uppsatsen, som innehåller viktiga principer, samt 

riktlinjer företag bör beakta. Enligt Hägg och Wiedersheim är det en rad av 

aktiviteter man bör ta hänsyn till vid skapandet av en modell. 

Antagandet som modellen bygger på måste anges och preciseras. Vidare är det 

viktigt att gruppera faktorer inför bestämning av samband. Situationen kan vara 

invecklad vilket leder till att problem som existerar måste anpassas till det 

enskilda fallet. Slutligen är det väsentligt att ange bedömningsgrunder för 

modellen samt att bedöma den.14 Man bör ha i åtanke att en modell alltid är en 

förenkling av verkligheten.  

Analysen och slutsatser utgör antagandena för modellen. Skillnader emellan typ 

av företag tas upp i modellen. För övrigt har vi i slutsats samt vidare forskning 

angivit att det finns skäl till ytterligare tester innan modellen kan säkerställas. 

Vidare är modellen en god startpunkt men generaliserar förvisso verkligheten. Det 

gör emellertid alla modeller till en viss grad som ovan nämnts.  

 

2.2 Ansats och studietyp 

Eftersom vårt syfte med uppsatsen var att ta fram en bonusmodell, som tar hänsyn 

till ägare såväl som intressenter, innebär detta att vi rörde oss mellan teori och 

empiri. Detta är det övergripande dominerande arbetssättet inom företagsekonomi. 

Arbetsprocessen påbörjades med en teorigenomgång och fortskrider med att 

                                                 
14 Modeller som redskap- Att hantera företagsekonomiska problem, Hägg/ Wiedersheim-Paul, 
1994. p. 46 

M 
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inhämta empirisk data. Alltefter som empirin inhämtades fortsatte vi med att 

granska teoriavsnittet. Detta gjorde vi för att utvärdera vilken teori som var 

användbar och vid behov lägga till ytterligare teori. Just nämnda resonemang 

medförde att abduktiv ansats var passande för vår uppsats. 

Alvesson & Sköldberg skriver vidare att abduktiv ansats är en blandning av 

induktiv och deduktiv ansats, vilket ger författaren möjlighet att under 

bearbetningsprocessen av empirin kunna gå tillbaka och korrigera teori.  Denna 

möjlighet erbjuder inte de övriga ansatserna. Både induktiv samt deduktiv metod 

har linjära arbetsstrukturer och tillåter inte författaren att korrigera empiri samt 

teori. En annan skillnad ansatserna emellan är att abduktion är fokuserad på 

djupare och underliggande mönster av studieobjektet och implicerar förståelse. 15 

Wallén anser att en normativ studie bör resultera i ett handlingsförslag eller 

normförslag. Författaren kan presentera olika handlingsförslag samt vilka 

konsekvenserna för dessa är.16 Denna studietyp passar vår uppsats väl, då vi ville 

komma fram till en modell över hur ett bra bonussystem kan se ut. För att 

möjliggöra detta måste vi bedöma värdet av såväl teori som empiri. Men 

uppsatsen har därutöver deskriptiva inslag, då vi i empiriavsnittet presenterar hur 

olika företag arbetar med bonusar.  

 

2.2.1 Kvalitativ forskningsmetod 

Vårt arbete med att utarbeta en bonusmodell innebar att vi bearbetade en mängd 

information i form av teori och empiri. Vi hade ett behov av att värdera vilken 

teori som var användbar. Beträffande empirin tillkom ett behov av förståelse och 

ett kritiskt förhållningssätt, som var av stor vikt då denna utkom i form av 

intervjuer. Här uppstod ett behov av att värdera kvaliteten av vårt inhämtade 

material. Det var väsentligt att det inhämtade materialet, både i form av teori samt 

empiri, var trovärdigt och uppfyller äkthetskriteriet. För att möjliggöra detta var 

en kvalitativ metod att föredra framför en kvantitativ metod. Enligt Bryman & 

Bell är den kvalitativa metoden mindre fokuserad på siffror och mer inriktad på 
                                                 
15Tolkning & Reflektion: Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, Alvesson/ Sköldberg, 1994. p. 42 
16 Vetenskapsteori och forskningsmetodik, Wallén, 1996. p. 47 
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tolkning av text och ord. Karaktären av denna forskningsstrategi är dessutom 

tolkande och konstruktionistisk samt mindre regelstyrd än den kvantitativa 

motsvarigheten.17  

Övergripande fanns ett behov av att förstå och tolka informationen som inhämtas. 

Till skillnad från en kvantitativ studie var det inte naturligt, att enbart låta 

informationen vara orörd. Det var av stor vikt att vi förhöll oss kritiska till 

informationen som inhämtades, speciellt vad beträffar intervjuerna och deras 

trovärdighet. Detta återkommer vi till i avsnittet om källkritik och validitet av 

studiens resultat. 

 

2.3 Teoretisk referensram 

Vi utgick från tre teoriområden som var relevanta för vår studie. Dessa är 

agentteorin, stakeholder theory samt allmän teori kring bonussystem. Agentteorin 

avser främst förhållanden mellan ägare och ledning. Stakeholder theory breddar 

förhållandet och inkluderar en bred krets av intressenter. I stort är dessa teorier 

avsedda som instrument för att förklara intressekonflikter som uppstår i de fall 

ledningen inte agerar enligt företagets bästa utan i egenintresse. Utöver detta fann 

vi ett behov av att använda oss av allmän teori om bonussystem. Denna teori avser 

att förklara skillnader mellan olika instrument, och hur det skiljer sig mellan olika 

bonussystem. Detta åsyftar att vara till hjälp för att uppfylla vårt syfte att utforma 

en modell.  

 

2.3.1 Datainsamling 

Vi började processen av teoribearbetningen med en teorigenomgång. I detta skede 

granskade vi en ansenlig mängd teori inom de tre huvudområden, vi nämnde 

tidigare. Vi ville dels ha relevant och aktuell forskning inom området. Det 

viktigaste var att teorin var relevant för bonussystem. Följaktligen innebar detta, 

att en mängd teori inom exempelvis agentteorin valdes bort. Det samma gällde de 

                                                 
17 Företagsekonomiska forskningsmetoder, Bryman/ Bell, 2005. p. 297 
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andra områdena. Vi hade som mål att att finna forskningsfronten på området, och 

använde oss av en stor mängd vetenskapliga artiklar i vår slutgiltiga version av 

teoriavsnittet. Även äldre forskning användes som var relevant för vårt syfte.  

 

2.4 Empirisk referensram 

Vi valde att genomföra intervjuer för att få kunskap från primärkällor på diverse 

företag i Sverige. Genom intervjuerna önskade vi få fram information om hur 

bonussystem ser ut i praktiken. Vi ville även få fram synen på förhållanden mellan 

ägare och ledning, deras åsikter om intressenter och deras syn på olika 

bonussystem.  

En primärkälla är enligt Patel & Davidsson en ögonvittnesskildring eller en 

förstahandsrapportering, medan sekundärkällor är en kategori där alla övriga 

källor ingår.18 Backman menar att man först och främst skall nyttja primärkällor, 

men att författaren kan hänvisa till en sekundärkälla då primärkällan kan vara 

svårtillgänglig.19 Vi använde endast primärkällor i uppsatsens empiriavsnitt.  

 

2.4.1 Urval av företag 

Vi valde att intervjua personer, som var djupt insatta i utformandet av bonusavtal i 

respektive företag. Vi tog med aktienoterade och privata företag för att få en så 

heltäckande bild som möjligt avseende hur bonusavtal utformas. 

Det var viktigt för vår undersökning att välja olika sorter av företag från olika 

branscher. IKEA är ett ickenoterat företag medan AstraZeneca är ett aktienoterat 

företag. Förutom detta är exempelvis SKF ett verkstadsbolag, medan Clas Ohlson 

är ett detaljhandelsföretag. Däremot var alla aktienoterade företag noterade på 

antingen Large- eller - Mid Cap. Detta valde vi för att bonusarna är mest 

                                                 
18 Forskningsmetodikens grunder: Att planera, genomföra och rapportera en undersökning, Patel/  
Davidsson, 1991. p. 56 
19 Rapporter och uppsatser, Backman, 1998. p. 118 
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utvecklade bland dessa företag. Dessutom rör sig företagen med större summor 

pengar vilket gör det intressantare jämfört med om det skulle handla om en liten 

bilverkstad i exempelvis Lund. De icke noterade företagen är IKEA och 

PricewaterhouseCoopers vilka också är stora företag.  

 

2.4.2 Förberedande av intervjuer 

Eftersom det enligt Bryman & Bell finns flera olika sorter av kvalitativa intervjuer 

valde vi att följa anvisningarna av semistrukturerade intervjuer. Vi skapade en 

intervjuguide med specifika teman som behandlade frågorna.  

Bryman & Bell skriver att själva intervjuprocessen i en semistrukturerad intervju 

är flexibel, och att en betoning är viktig när det gäller hur intervjupersonen 

begriper frågor och händelseförlopp som ställs till honom eller henne. Detta 

innebär bland annat att intervjupersonen bör förstå intervjuarens förklaringar av 

viktiga nyckelbegrepp som frågorna behandlar.20 

Enligt Patel & Davidsson kan man stärka reliabiliteten dvs. tillförlitligheten 

genom att använda inspelningar på band av intervjun. På detta sätt kan man 

garantera att man uppfattat informationen korrekt genom att lyssna flera gånger på 

det intervjupersonerna har sagt under intervjuerna. Dessutom bör man ha den så 

kallade intervjuareffekten i åtanke eftersom denna påverkar tillförlitligheten. Om 

intervjuaren uppför sig eller uttrycker sig på ett sätt som får intervjupersonen att 

inse vad som förväntas av dem skapas detta fenomen. 21  

 

 

 

 

                                                 
20 Företagsekonomiska forskningsmetoder, Bryman/ Bell, 2005. p. 363 
21 Forskningsmetodikens grunder: Att planera, genomföra och rapportera en undersökning, Patel/ 
Davidsson, 1991. p. 87-88 
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2.4.3 Utförande av intervjuer 

Vi ställde inte alltid frågorna i samma följd som i intervjuguiden, och 

intervjupersonen var fri att utforma svaren på frågorna enligt hans eller hennes 

tycke och smak. Detta ledde till att vi ibland anknöt till något av intresse, som 

intervjupersonen nämnde, vilket inte fanns med bland intervjuguidens frågor. 

Generellt ställdes dock frågorna enligt intervjuguiden. 22  

Vi ansåg, att semistrukturerade intervjuer var lämpliga på grund av att den gav oss 

en viss frihet att anpassa intervjun efter intervjupersonen, samtidigt som den 

följde en viss struktur. 

För att förebygga intervjueffekten i våra intervjuer försökte vi att, så objektivt 

som möjligt ställa frågorna, så att våra egna åsikter om bonusprogram inte kunde 

urskiljas. Vi använde oss också av bandinspelningar vid samtliga intervjuer, och 

lyssnade på dessa flera gånger vid transkriberingarna för att försäkra oss om att 

stärka reliabiliteten av uppsatsens empiri.  

Följande personer på respektive företag intervjuade vi för att samla in empiri till 

uppsatsen: 

 

Namn Företag Position/Avdelning/Titel 

Barbro Rosell Volvo Group AB Avdelning: 
Anställningsvillkor för högre 
tjänstemän 

Marianne Olsson Volvo Group AB Avdelning: 
Anställningsvillkor för högre 
tjänstemän 

Sören Andersson Trelleborg AB Personaldirektör, HR 

Anders Persson Lindab AB Personaldirektör, HR 

Harry Sillfors SAS AB Vice president, Compensation 
and Benefits 

                                                 
22 Företagsekonomiska forskningsmetoder, Bryman/ Bell, 2005. p. 363 
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Birgitta Söderberg SKF AB Director, Management and 
compensation 

Susanne Löfås 
Hällman 

Clas Ohlson AB Koncernchef, HR 

Bart Gerard Electrolux AB Compensation and Benefits 

Nils Enstam Intrum Justitia AB HR-director, Scandinavia 

Mita Ryrbäck Intrum Justitia AB HR-director, Koncernen 

Magnus Larsson IKEA Compensation and Benefits 
Coordinator  

Per-Göran Månsson AstraZeneca AB Reward Partner 

Patrik Wåhlin PricewaterhouseCoopers HR Manager 

 

2.5 Källkritik och validitet av studiens resultat 

Enligt Alvesson och Svenningsson finns fyra delkriterier att ta hänsyn till 

beträffande källkritik: äkthetskritik, tendenskritik, samtidighetskritik och 

beroendekritik. Äkthetskritik innebär att avgöra huruvida källan är äkta eller 

påhittad. 23 Vad gäller våra teorier var alla artiklar hämtade ifrån ELIN24, vilket 

innebär att den är publicerad av en ansedd och relevant journal eller liknande. Vi 

är medvetna om att sanningshalten från intervjuerna var svårbedömda i sig, men 

samtidigt tedde det sig inte logiskt att företagen rakt ut skulle ljuga, då 

möjligheten att verifiera fanns att tillgå genom exempelvis årsredovisningar 

Tendenskritik går ut på att kontrollera om källan är vinklad och hur författarens 

tolkning kan ha snedvridits.25 Teorin kan vara vinklad men detta problem vägdes 

upp av det faktum att vi använde en stor mängd olika källor för att bekräfta och 

nyansera synen på bonusar och dylikt.  

                                                 
23 Tolkning & Reflektion: Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, Alvesson/ Sköldberg, 1994. p. 
129 
24 ELIN är Lunds Universitets elektroniska bibliotek och  står för Electronic Library Investigation 
Navigator. 
25 Tolkning & Reflektion: Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, Alvesson/ Sköldberg, 1994. p. 
129 
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Samtidighetskritik innebär att avgöra hur länge källan upptecknades efter 

iakttagelsen ägt rum. Beroendekritik innebär att kontrollera om en viss rapport har 

präglats av andra berättelser och liknande.26 Samtidighetskritiken var inte lika 

avgörande i vårt fall, då våra källor primärt tog upp bonussystem präglade av 

nuläget. Beroendekritik kan alltid spela in, då fenomen, förhållanden och 

skeenden i företagsekonomiska världen till stor del alltid är beroende av en mängd 

olika faktorer.  

I och med att studien var kvalitativ, var det svårt att generellt anse att vår studie 

skulle komma fram till ett resultat, som fullt uppfyller alla krav för validitet eller 

reliabilitet. För att studien skulle visa sig tillförlitlig valde vi att på flera ställen 

presentera kritisk forskning till våra valda teorier. Vi använde exempelvis 

forskning, som visar att det fanns samband mellan bonusar och prestation och 

kompletterade med forskning som påvisade motsatsen. Detta för att höja 

validiteten och reliabiliteten.  

Empirin bestod av intervjuer med ansvariga för bonusutformning i respektive 

företag. Information som samlades in betraktades under en kritisk lins, då 

företagens representanter har i sitt intresse att framhäva företagens goda sidor. 

Med en kritisk syn på intervjuinformationen kunde vi sedan säkerställa god 

information om bonussystem, och hur dessa utformas, samt hur företagen 

betraktade ämnet bonussystem överlag.  

När det gäller slutsats kom vi fram till en rad olika förhållanden av varierande 

grad reliabilitet respektive validitet. Det föreföll dock som viktigt att ta med 

mindre säkra slutsatser, som vi inte kunde verifiera, då detta krävt mer tid. Dessa 

kunde vi istället presentera för framtida studenter för eventuell fortsatt forskning i 

ämnet. 

 

 

 

                                                 
26 Tolkning & Reflektion: Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, Alvesson/ Sköldberg, 1994. p. 
129 
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3. Teori 
eoriavsnittet utgörs av de teoretiska referensramar som är dominerande 
för uppsatsens ämnesval. Först skildras olika centrala delar av 
Agentteorin och därefter beskriver vi Stakeholder theory. I kapitlets 

avslutande del beskrivs olika sorter av bonussystem.   

 

3.1 Agentteorin 

Ett sätt att försöka lösa problemet med moral hazard27 är att ge incitament. Många 

av bonusavtalens problem har sin källa i förhållandet mellan principal och agent. 

Detta förhållande definieras enligt Jensen som ett kontrakt där principalen ger 

agenten auktoritet att uträtta vissa uppgifter där det ges en fullmakt till agenten. 

Om båda parter vill optimera sin nytta, kan det uppstå problematik att få agenten 

att agera i principalens bästa. 

Agentkostnader uppstår som en kostnad för att agenten skall fullgöra sin plikt att 

agera utifrån principalens intressen. Dessa agentkostnader inkluderar:  

 

1) Incitament och övervakning28 

2) Lånekostnader 

3) Residual förlust29 

 

Exempel på agentkostnaderna i praktiken kan vara granskning av räkenskaperna, 

formella kontrollsystem, budgetrestriktioner samt incitamentsprogram för 

ledningen.30 

                                                 
27 Moral hazard översätts inte i vår uppsats då uttrycket skulle resultera i moralisk hasard eller 
moral risk, men detta skulle riskera i att uttrycket uppfattas som förvirrande. 
28 Övervakning är vår direktöversättning från engelska uttrycket monitoring vilket används inom 
agentteorin i syfte att förklara ägarnas övervakning av företagets ledning och anställda.  
29 Theory of the firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure Jensen/ 
Meckling, Journal of Financial Economics, 1976. Vol. 3. p. 4 
30 Theory of the firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure Jensen/ 
Meckling, Journal of Financial Economics, 1976. Vol. 3, p. 19 

T
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Ägarskap kan vara ett sätt att åskådliggöra principal-agent problematiken. Om en 

person äger 100 % av firman kommer ägaren att agera i egenintresse. Det 

komplicerade principal-agent förhållandet kommer först att vara verksamt, då 

ägaren tvingas ge bort en viss auktoritet till ledningen. Då uppstår ett behov av att 

ge incitament till ledningen att agera utefter samma intressen som ägarna. Ägaren 

kommer alltid att försöka optimera sin vinst, vilket även gäller för ledningen. Ju 

mer intressena samvarieras mellan ägare och ledning, desto större är chansen att 

agentkostnader minimeras.31 

Det finns ett klart samband mellan agentkostnader och bonusavtal. Bonusavtal är 

tänkta att fungera som ett sätt att övervaka och ge incitament för agenten, det vill 

säga få ledningen att agera i aktieägares och andra intressenters intresse. 

Optionsprogram är ett populärt sätt att reducera agentproblematiken. Att ge 

optioner till ledningen är ett sätt att samordna ledningens och ägarnas intresse.32 

Optionerna kan vara i form av en köpoption som ger ledningen rätten att få 

skillnaden mellan marknadsvärdet på aktien (S) och det förutbestämda lösenpriset 

(K) på givet slutdatum. 33  I dessa fall ges incitament till ledningen att höja 

marknadsvärdet på aktien och därmed också att höja värdet på företaget genom 

ökad tillväxt, vinstmarginal och omsättningshastighet. 

Ryan fann att kompensationsprogrammen varierade beroende på 

företagsstrukturen. Det fanns en negativ korrelation mellan aktieägarskap och 

volatilitet av kassaflöden, men en positiv korrelation mellan optionsägande och 

volatilitet av kassaflöden. Detta samband indikerar enligt Ryan, att när det finns 

hög kassaflödesvolatilitet, försöker företag reducera övervakningskostnaden 

genom att utge optioner.34  

Fehr fann i en undersökning av principal-agent problemet att när det utgavs 

bonusar utöver löner, så presterade en signifikant andel av agenterna enbart 

                                                 
31 Theory of the firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure Jensen/ 
Meckling, Journal of Financial Economics, 1976. Vol. 3, p. 8 
32 Resolving the Agency Problems of External Capital through Options Haugen/ Senbet, Journal of 
Finance, 1986. Vol. 36, No. 3. p. 3 
33 Resolving the Agency Problems of External Capital through Options Haugen/ Senbet, Journal of 
Finance, 1986. Vol. 36, No. 3, p. 19  
34 The Influence of Firm and Manager-Specific Characteristics on the Structure of Executive 
Compensation Ryan/ Wiggins III. Journal of Corporate Finance, 2001. Vol. 7, No. 2. p. 121 
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minimalt. Detta beteende är aningen förvånande. 35  Fehr undersökte två olika 

mätbara faktorer för att bestämma agentens prestation. Å ena sidan är kvantiteten 

som produceras lätt att kvantifiera och mäta, å andra sidan är kvaliteten på 

produktionen väldigt svår att mäta. Detta innebär att bonusar kan ges på grunden 

av produktionskvantitet men inte kvalitet. Här definieras en skillnad mellan ett 

paket för incitament för agenten, som utgörs av en fast lön, samt en 

ackordliknande lön baserad på mängden som produceras. Det andra alternativet 

utgörs av fast lön samt en icke-bindande bonus. 36  Fehr utförde experimentet 

genom att ta provgrupper för att se hur de skulle agera i rollen som principal 

respektive agent. Det visade sig att mängden experimentdeltagare som valde 

bonusavtal var större än de som valde produktionsbaserad lön. 37 Sammantaget 

påvisade undersökningen att då vissa delar av agentens prestation inte kunde 

övervakas, ledde detta till att agenten fokuserade på uppgiften, som han belönades 

för. 38  Lösningen, som erbjuds till problemet varför vissa väljer att prestera 

minimalt, är att människor är olika. Vissa vill reducera orättvisan i vissa kontrakt, 

medan andra är angelägna om egen vinning.39 En senare undersökning av Fehr 

påvisade i en liknande undersökning, att de flesta principalerna valde ett 

incitamentsprogram. Detta ledde till bättre resultat än de utan 

incitamentsprogram.40 Fehr menar, att detta har sin grund i att agenten önskar att 

bli behandlad rättvist, vilket principalen förstår och väljer de kontrakt som tilltalar 

agentens känsla för rättvisa. Fehr betonar, att det finns en stor mängd agenter, som 

inte uppmuntras av incitamentsprogram utan har andra saker, som driver dem. 41 

Enligt Cordeiro kan optionsprogram kombineras med aktieinnehav, vilket leder 

till att ledningen får högre incitament till att säkra företagets resultat. Ledningen 

får även ett starkare psykologiskt band till företaget. Denna kombination stödjer 

                                                 
35 Fairness and Incentives in a Multi-task Principal-Agent Model Fehr/ Schmidt, Scandinavian 
Journal of Economics, 2004, Vol. 106, No. 3, p. 456 
36 Fairness and Incentives in a Multi-task Principal-Agent Model Fehr/ Schmidt, Scandinavian 
Journal of Economics, 2004. Vol. 106, No. 3, p. 458-459 
37 Fairness and Incentives in a Multi-task Principal-Agent Model Fehr/ Schmidt, Scandinavian 
Journal of Economics, 2004. Vol. 106, No. 3, p. 462 
38 Fairness and Incentives in a Multi-task Principal-Agent Model Fehr/ Schmidt, Scandinavian 
Journal of Economics, 2004. Vol. 106, No. 3, p. 468 
39 Fairness and Incentives in a Multi-task Principal-Agent Model Fehr/ Schmidt, Scandinavian 
Journal of Economics, 2004. Vol. 106, No. 3, p. 2004. p. 469-470 
40 Fairness and Contract Design. Fehr/ Klein/ Schmidt, Econometrica, 2007. Vol. 75, No. 1, p. 
129 
41 Fairness and Contract Design. Fehr/ Klein/ Schmidt, Econometrica, 2007. Vol. 75, No. 1, p. 
151 
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företagets intresse att reducera agentkostnaderna. Cordeiro gjorde en 

undersökning på Standard & Poor’s 500 Index där ett stickprov togs på 450 

företag. Han fann en positiv korrelation mellan optionsprogram och aktieinnehav 

med företagens aktieprestationer. Samtidigt fann Gerety i en undersökning av 289 

företag att det inte fanns någon signifikant korrelation mellan ledningens 

aktieinnehav och marknadens reaktioner. Denna undersökning fann även att 

korrelationen styrktes om företagsledningen hade ett större inflytande.42 

I en undersökning gjord av Baiman påträffades bevis på att bonusavtalen i hans 

undersökning producerar 85.36 % av nyttan. Detta är ett tydligt exempel på hur 

agenten kan ges incitament av bonusavtal.43   

Sung menar, att under moral hazard gäller följande: om investerare tror att 

ledningen är effektiv, när den i själva verket inte är tillräckligt effektiv, kommer 

ledningen att ta större risker.44 Detta innebär ytterligare ett perspektiv på moral 

hazard som pekar på betydelsen av asymmetri mellan principal och agent såväl 

som betydelsen av ledningens kompetens. 

Övervakning kan ske genom olika kanaler. Finansanalytiker tittar närmare på 

företag och analyserar. Sedan ges information till marknaden om hur företaget 

sköter sig. Detta reducerar agentproblematiken, samtidigt som det inte ger stora 

kostnader för aktieägare.45 

 

3.1.1 Moral Hazard 

Moral hazard, uppstår när ett kontrakt ingås mellan olika parter som innebär en 

säkerhet för en individ eller enhet. Detta i sin tur leder till att dessa kommer att ta 

större risker. Detta kan reduceras med hjälp av exempelvis självrisker och 

                                                 
42 Moderators of the Relationship Between Director Stock-Based Compensation and Firm 
Performance Cordeiro/ Veliyath/ Romal, Journal Compilation, Blackwell Publishing. 2007. Vol. 
15, No. 6, p. 2 
43 The Informational Advantage of Discretionary Bonus Schemes Baiman/ Rajan, The Accounting 
Review, 1995. Vol. 70, No. 4, p. 10 
44 Optimal Contracts Under Adverse Selection and Moral Hazard: A Continuous Time Approach 
Sung, The Review Of Financial Studies, 2005. Vol. 18, No. 3. p. 31 
45 Moderators of the Relationship Between Director Stock-Based Compensation and Firm 
Performance Cordeiro/ Veliyath/ Romal Journal, Compilation, Blackwell Publishing. 2007. Vol. 
15, No. 6, p. 4 
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kompenseras ibland med ränta eller andra kostnader.46 Detta resulterar i sin tur till 

en värld full av möjligheter utan några risker för individen som ingått avtalet. 47 

Michaelson tar upp en intressant tanke om moral hazard, som innebär att det är 

viktigt att förstå, att till viss del uppfattar vi enbart moral hazard vid tillfällen då 

det går dåligt för ett företag. Med andra ord har betydelsen av moralisk lycka en 

innebörd i sammanhanget. Skulle vi verkligen påpekat problemet beträffande 

moral hazard för Nick Leeson, om han haft tur med sitt enorma risktagande? Eller 

om subprime lånen som paketerades av Lehman Brothers och Bear Sterns hade 

fått ett positivt utfall i slutändan? Dessa frågor visar innebörden av den turens 

innebörd för moral hazard som tas upp av Michaelson.48 

Ett praktiskt exempel på moral hazard var då svenska banker nyligen fick 

lånegarantier av svenska staten. Risken uppstod i detta fall då banken fick en 

signal att vid eventuella kriser kommer staten att rädda banken.  

Enligt Cordella överväger värdeeffekten den moral hazard som kommer med 

liknande hjälp till institutioner. Om exempelvis en bank skulle ta på sig mer 

riskabla projekt skulle detta med tiden ge högre värdeskapande. Detta gäller i en 

situation där banken eller företagets beslutstagare inte kan övervakas i deras 

beslutstagande.49  

Enligt Cook bör ett företags kompensationsprogram bestå av tre delar:1)Risk 

Management bör överse risksituationen för ett företag 2) Identifiera delarna i 

kompensationsprogrammet som inducerar överordnandena att ta dessa risker 3) 

Ta de nödvändiga åtgärderna för att eliminera sådana risker och därmed sänka 

moral hazard i dessa företag. Med andra ord börjar kompensationskommittén att 

se över incitamentsprogram såsom bonusprogram och utvärdera programmet. 

Detta genomförs i en process tillsammans med jurister, oberoende konsulter, samt 

ledningen. Vidare genomförs en riskbedömning över situationen av lämplig 

anställd, i vanliga fall Risk Management. Riskbedömning görs i samråd med 

Human Resource avdelningen på företaget, och riskbedömningen inbegriper att se 

över bland annat ledningens och framförallt direktörens prestationer. Sedan skall 

                                                 
46 Oxford- Dictionary of Business English Tuck/ Ashby 2004. p. 271 
47 Moral Luck and Business Ethics Michaelson, Journal of Business Ethics. 2008. p. 784 
48 Moral Luck and Business Ethics Michaelson, Journal of Business Ethics. 2008. p. 786 
49 Bank Bailouts: Moral hazard vs Value Effect Cordella/ Levy Yeyati, Journal of Financial 
Intermediation 2003, p. 301 
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risker som analyserats presenteras, och situationen skall ses över och däröver 

rapporteras i samråd med HR-avdelningen. Beslut tas därefter, varpå direktören 

för företaget skall informeras, och sedan tas slutgiltigt beslut över vad som bör 

gälla av kommittén.50 

Jewitt påpekar att det teoretiska perspektivet skiljer sig från verkligheten. I teorin 

finns en mängd morötter och piskor som ska vara uppmuntrande och 

avskräckande. Han menar, att i verkligheten har ledningen begränsat ansvar på 

grund av att ledningen kan tjäna miljoner om företaget går bra, men om det istället 

går dåligt är dessa inte betalningsansvariga. Att marginalisera lönen kan vara en 

metod att reducera morötter, men ett företag som skulle göra ledningen 

betalningsansvarig (genom exempelvis innehav av säljoptioner) skulle sätta 

företaget i ett moraliskt dilemma.51 Lewis å andra sidan påpekade att en viss 

straffsumma skulle vara en bra lösning för att reducera problemet marginellt. 

Denna straffsumma skulle variera beroende på prestationen och därmed reducera 

problem som uppstår på grund av att det inte går att observera allt som ledningen 

gör.52 Lewis för fram bevis över hur ett bonuskontrakt leder till större avkastning 

för ägarna även då bonuskostnaden ingår i uträkningarna. Detta var det bästa 

alternativ som Lewis fann i sin undersökning.53  

Sung menar att under moral hazard gäller följande: om investerare tror att 

ledningen är effektiv, när den i själva verket inte är tillräckligt effektiv, kommer 

ledningen att ta större risker. Detta innebär ytterligare ett perspektiv på moral 

hazard som pekar på betydelsen av hur pass mycket ägarna vet om ledningens 

kompetens.54  

 

                                                 
50 A Compensation Committee Framework for Conducting Executive Compensation Risk 
Assessments Cook. Corporate Governance Advisor, 2009. Vol. 17, No. 1, p. 2 
51 Moral hazard with bounded payments Jewitt/ Kadan/ Swinkels. Journal of Economic Theory, 
2008. Vol. 143, p. 59-60 
52 Bonuses and Penalties in Incentive Contracting Lewis, The Bell Journal of Economics, 2008. 
Vol. 11, No. 1, p. 3  
53 Bonuses and Penalties in Incentive Contracting Lewis, The Bell Journal of Economics, 2008. 
Vol. 11, No. 1, p. 8 
54 Optimal Contracts under Adverse Selection and Moral Hazard: A Continuous-Time Approach 
Sung, The Review of Financial studies, 2005. Vol 18, No. 3 
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3.1.2 Asymmetrisk information 

Asymmetrisk information refererar till problemet som uppstår när en viss part har 

mer information, vilket i sin tur påverkar prissättningar. Det leder till adverse 

selection, ett snedvridet urval som uppstår då informationen på marknaden inte är 

tillgänglig, vilket medför att vissa får betala för mycket och andra för litet. Ett 

exempel som Löfgren tar upp, är att ledningen i ett företag har mer information 

om företagets potential än aktieägare och långivare och därmed uppstår en 

informationsasymmetri även här.55 

Åkerlöfs idé, som framställdes 1970, gav en tydlig syn på saken. Han menar att på 

grund av dåligt flöde av information kan köpare inte skilja mellan goda och dåliga 

varor.56 Denna idé kan även appliceras på bonusavtal, där aktieägare inte heller 

kan skilja mellan goda och dåliga prestationer på grund av otillräcklig information. 

Enligt Levine är ett sätt att lösa ett adverse selection, att införa lånerestriktioner 

som innefattar riktlinjer för ledningen för vad som förväntas. Kontrakt mellan 

ägare och ledning är ytterligare en metod. Detta skulle eliminera en stor del av 

problemet rörande asymmetrisk information.57 

Enligt Celik baseras en stor del av litteraturen kring adverse selection, kring 

antagandet, att ledningen besitter överlägsen information, som ägarna gagnas av 

att betala en summa för att få del av informationen. Det finns å andra sidan inte 

bevis för att ledningen skulle vara överlägsen i sin besittning av information. Det 

skulle vara mer optimalt att låta en övervakare samla in informationen. I 

situationen då en övervakare tjänstgör kan problem uppstå om denna agerar 

utifrån samma intressen som ledningen. I detta fall blir det överflödigt att 

installera en övervakare, och styrningsproblemet av ledningen kvarstår.58 Celik 

                                                 
55 Markets with Asymetric Information: The Contributions of George Akerlof, Michael Spence and 
Joseph Stiglitz Löfgren/ Persson/ Weibull, Scandinavian Journal of Economics, 2002. Vol. 104, 
No. 2, p. 196 
56 Markets with Asymetric Information: The Contributions of George Akerlof, Michael Spence and 
Joseph Stiglitz Löfgren/ Persson/ Weibull, Scandinavian Journal of Economics, 2002. Vol. 104,  
No. 2. p. 197 
57 Management Compensation and Earnings-Based Covenants as Signalling Devices in Credit-
Markets Levine/ Hughes. Journal of Corporate Finance. 2005. No. 11, p. 846 
58 Mechanism design with collusive supervision Celik, Journal of Economic Theory, 2009. No. 
144, p. 69-70 
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påvisar att trots detta problem tjänar ägarna på att ha en utomstående övervakare, 

som granskar företaget.59  

Cordeiro påpekar att företag med större investeringsalternativ har en högre nivå 

av asymmetrisk information mellan ägarna och ledningen. Ägarna måste i dessa 

fall hitta sätt att få ledningen att agera i deras intresse. Ett sätt enligt Cordeiro är 

att implementera ett aktiebaserat belöningssystem.60 Cordeiro fann att det fanns 

ett positivt samband mellan aktiebaserade belöningssystem och prestation i de 

företag som undersökts, som hade större investeringsalternativ än andra. 

Undersökningen visade också, att det var mer effektivt under låga nivåer av 

övervakning av företaget. Cordeiro betonar, att det finns olikheter i nyttan av 

dessa belöningssystem beroende på hur organisationsstrukturen är i företaget.61 

Andra intressanta resultat har funnits av Miglo. Under symmetrisk information 

fann Miglo, att det var irrelevant vilka bonusar som gavs ut. Under asymmetrisk 

information är däremot kompensationspolicyn för företaget relevant. 

Optionsprogram är mest sannolika att utges vid högre grad av asymmetrisk 

information. Miglo fann, att då optionsprogram används i dessa sammanhang, är 

sannolikheten större att företagen kommer att prestera bra under en korsiktig 

period, men det leder till kortsiktigt tänkande och inte till långsiktigt hållbara 

vinster.62 Dessa resultat stämmer överens med undersökningen gjord av Gao. Han 

fann, att då det råder asymmetrisk information mellan ledningen och ägarna leder 

detta till att ledningen kan välja att höja vinsten vid ett tillfälle. Denna höjning 

genomförs med förståelsen av att vinsten reduceras långsiktigt. Ledningen 

kommer att använda vinstmaximeringen i perioder, då de innehar ett större antal 

optioner. Gao menar, att optionsinnehavet leder till en risk att ledningen 

manipulerar vinster.63  

                                                 
59 Mechanism design with collusive supervision Celik, Journal of Economic Theory, 2009. No. 
144, p. 88 
60 Moderators of the Relationship Between Director Stock-Based Compensation and Firm 
Performance Cordeiro/ Veliyath/ Romal, Journal Compilation, 2007. Vol. 15,  No. 6, p. 3 
61 Moderators of the Relationship Between Director Stock-Based Compensation and Firm 
Performance Cordeiro/ Veliyath/ Romal, Journal Compilation, 2007. Vol. 15, No. 6, p. 6-7 
62Earnings-Based Compensation Contracts Under Asymetric Information Miglo, University of 
Guelph. The Manchester School, 2009. Vol. 77, No. 2,  p. 236-238 
63 Earning Management and Executive Compensation: a Case of Overdose of Options and 
Underdose of Salary. Gao/ Shrieves, p. 7-8 
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Budde föreslår, att vid imperfekt informationsflöde kan kompletterande av fast 

utbetalning och bonus vara den bästa lösningen. Han pekar på andra studier där 

nya strategiska lösningar målats upp. Dessa inkluderar balanserade styrkort och 

incitament baserade på att vara del av en viss kultur. En annan viktig del av 

systemet är den fasta lönen, men enbart tillsammans med en bonus som sätts 

utifrån en möjlighet att inte ge ut för hög bonus till ledningen.64 Budde menar 

vidare, att belöning sätts utifrån finansiella mål men även utifrån en 

relationsmässig grund, som bidrar till information, som inte går att inhämta 

genom nyckeltal och dylikt. Detta bygger på att bonus sätts utifrån vad ägarna 

anser korrekt istället för att enbart baseras på finansiell prestation.65 

     

3.2 Stakeholder theory  

Vi anser att Stakeholder theory66 är en kritisk teori riktad mot just agentteorin, 

eftersom den sistnämnda betonar aktieägarnas intressen för mycket och glömmer 

de övriga intressenterna. Stakeholder theory understryker istället vikten av alla 

intressenter, där aktieägarna ingår som en av flera. 

Stakeholder theory har blivit kompletterad av ett grafiskt ramverk, nämligen 

Freeman’s intressentmodell som utvecklats genom tiden. 67  Denna modell 

illustrerar visuellt relationerna bland varierande grupper av aktörer inom och 

utanför företaget. Freeman presenterade ursprungligen modellen med elva 

intressenter representerade.68 Den vanligast förekommande versionen innehar sju 

intressenter. 69  Senare lades fler intressentgrupper till i modellen men år 2003 

reducerade Freeman schemat till fem stycken interna intressenter. Dessa är 

finansiärer, kunder, leverantörer, anställda och samhället. Konkurrenter togs bort 

                                                 
64 Distorted Performance Measurement And Relational Contracts Budde/ Schmalenbach, Business 
Review, 2008. Vol. 60, No. 3, p. 251-252 
65 Distorted Performance Measurement And Relational Contracts Budde/ Schmalenbach, Business 
Review, 2008. Vol. 60, No 3, p. 267 
66 Vi använder oss i fortsättningen av uttrycket Stakeholder theory. Uttrycket heter Stakeholder 
Theory på engelska och för att motverka förvirring översätter vi inte Stakeholder Theory till 
Intressentteori då vi inte stött på uttrycket i helsvensk form.  
67 The stakeholder model refined, Fassin, Journal of Business Ethics, 2009. Vol. 84, p. 113-114 
68 Strategic Management: A Stakeholder Approach Freeman, 1984.  p. 25 
69 The stakeholder model refined, Fassin, Journal of Business Ethics, 2009. Vol. 84, p. 114-115 
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vilka tidigare varit representerade i modellen. Freeman introducerade dessutom 

sex stycken externa intressenter; regeringar, miljöförespråkare, ickestatliga 

organisationer, kritiker, media och andra.70 

Emellertid måste man vara medveten om att alla syntetiska modeller och scheman 

är sociala konstruktioner, som oundvikligen förenklar och reducerar 

verkligheten.71 Detta är naturligtvis även giltigt beträffande intressentmodellen.72 

Det finns många kritiker till intressentteorin och nedan nämns en del av dessa. 

En översikt av litteraturen rörande stakeholder theory, skapar ett intryck av att 

koncepten, som omger intressenten är refererade till på ett förvirrande sätt.73 Det 

är klara tvetydigheter i litteraturen över de grundläggande koncepten av 

intressentmodellen och Stakeholder theory. 74  Intressentaspekten har dessutom 

blivit betraktad som ”ett mäktigt heuristiskt påhitt avsett till att bredda ledningens 

syn på dess roller och ansvarstaganden utöver den vinstmaximerande funktionen 

för att inkludera intressen och krav av icke- aktieägande grupper.”75 Därutöver tar 

Fassin upp kritik som påvisar svårigheten i att identifiera intressenter och 

definiera företagets gränser som en funktion av den inneboende flexibiliteten av 

själva teorin. 76  Det finns en avsaknad av klarhet och överensstämmelse i 

definitionen av en intressent och intresseandel. 77 

 

Begreppet intressent refererar till den individ eller grupp, som innehar intresse i 

en organisation på ett sätt som kan liknas vid att aktieägare innehar andelar.78 

Freeman definierar en intressent som en individ eller grupp vilken kan bli 

                                                 
70 The stakeholder model refined, Fassin, Journal of Business Ethics, 2009. Vol. 84, p. 115 
71 The stakeholder model refined, Fassin, Journal of Business Ethics, 2009. Vol. 84, p. 115 
72 Stakeholder Theory in Perspective Pesqueux/Damak-Ayadi, Corporate Governance 2005. Vol. 5, 
No. 2, p. 5–21 
73 Sorting Out the Mess, A Review of Definitions of Ethical Issues in Business, Egels, Center for 
Business in Society, GRI, 2005. Stakeholder Theory, Society and Social Cohesion Le´pineux, 
Corporate Governance, 2005. Vol. 5, No. 2, 99–110.  Stakeholding: Confusion or Utopia? 
Mapping the Conceptual Terrain Stoney/Winstanley, Journal of Management Studies, 2001. Vol. 
38, No. 6, p. 600–623 
74 The stakeholder model refined, Fassin, Journal of Business Ethics, 2009. Vol. 84, p. 115 
75 Toward a Theory of Stakeholder Identification and Salience: Defining the Principle of Who and 
What Really Counts Mitchell/Agle/Wood, Academy of Management Review, 1997. Vol. 22, No. 4, 
p. 853–886 
76 The stakeholder model refined, Fassin, Journal of Business Ethics, 2009. Vol. 84, p. 115 
77 Reinterpretation of a Metaphor: From Stakes to Claims, Waxenberger/Spence, Strategic Change, 
2003. Vol. 12, p. 239–249 
78 The stakeholder model refined, Fassin, Journal of Business Ethics, 2009. Vol. 84, p. 116 
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påverkad av eller kan påverka organisationens bedrifter.79  Fassin hävdar att denna 

definition av intressent har uppnått en klassisk status, samt är den mest 

accepterade definitionen.80  

Det finns därtill många försök till att klassificera intressenter enligt varierande 

kriterier,81 men det tjänar inte denna uppsats syfte att redovisa dessa.  

 

Coff föreslår, att ett företag genererar mer intäkter när samtliga intressenter mottar 

tillräcklig kompensation för att behålla dessa som intressenter. Detta innebär, att 

intressentens intäkt är minst lika med intressentens alternativkostnad, vilket 

medför att en del intressenter får mer än det minimalt krävda för att hålla 

intressenterna kvar, 82 vilket i sin tur medför att ett företag skapar värde genom att 

göra intressenterna belåtna över företagets presterande.  

Frooman argumenterar, att när ett företag är mer resursberoende av en speciell 

intressent så har den intressenten större influens på företagets prestation.83 

 

Bosse, Phillips & Harrison skriver i sin artikel att denna definition av intäkter är i 

linje med idén att ett företag skapar värde genom att kordinera ekonomiska 

utbyten bland ett nätverk av intressenter. Denna definition menar att ett företag 

kan skapa större materiella vinster genererade av intressenternas påverkan. Dessa 

intressenter exkluderar aktieägare.84  

Bosse fann i undersökningen, att företagsvärdet normalt är uppskattat som värdet 

företaget skapar, som inte distribueras till intressenterna exklusive aktieägarna. 

Desto mer värde företaget skapar, desto mer värde kan troligtvis bli fångat. 

Skillnader i hur företag möter dessa processer skulle logiskt sett underlätta 

förklaringsmöjligheten beträffande skillnader i företagens ekonomiska 

                                                 
79 Strategic Management: A Stakeholder Approach, Freeman, 1984. Vol. 84, p.46 
80 The stakeholder model refined, Fassin, Journal of Business Ethics, 2009. Vol. 84, p. 116 
81 Stakeholder Influence Strategies, Frooman, Academy of Management Review, 1999. Vol. 24, 
No. 102, p. 191–205. Stakeholder Theory in Perspective, Pesqueux/ Damak-Ayadi, Corporate 
Governance 2005. Vol. 5, No. 2, p. 5–21. Stakeholder Legitimacy, Phillips, Business Ethics 
Quarterly 2003. Vol. 13, No. 1, p. 25–41. Building Stakeholder Theory with a Decision Modelling 
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82When competitive advantage doesn’t lead to performance: the resource-based view and 
stakeholder bargaining power Coff, Organization Science, 1999. Vol.  10, No. 121, p. 119-133 
83 Stakeholder Influence Strategies Academy of Management Review Frooman, 1999. Vol. 102, No. 
24, p. 191–205 
84 Research Notes And Commentaries Stakeholders, Reciprocity, And Firm Performance Bosse/ 
Philips/ Harrison. Strategic Management Journal, 2008. Vol. 30, p. 449 
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prestationer. Under ett antagande av egenintresse skulle företag maximera 

prestationen genom att fånga allt skapat värde och inte lämna något till 

intressenter, som inte äger aktier. Bosse har istället utvecklat en teori baserat på 

ett antagande av ömsesidighet och funnit ett alternativt synsätt på värdeskapande. 

Vidare diskuterar Bosse, att det å ena sidan uppstår kostnader i att framstås som 

rättvis. Å andra sidan uppstår en positiv relation med intressenterna i scenarion då 

företag framstås som rättvisa vilket ger upphov till intäkter . Tanken är att en god 

relation ger incitament till intressenterna. Exempel på detta är att leverantörerna 

förbättrar sig gentemot sin motpart i form av prestation. Denna aggregerade 

prestationshöjning från alla intressenter ackumuleras till ett värdeskapande för 

företaget i fråga. Att dela med sig av företagets värdeskapandet till intressenter 

leder i sin tur till ökad värdeskapande i en positiv process.85 

Arias menar i en forskningsrapport, att företag ställs mellan två extremer i många 

fall. Å ena sidan kan en för stark fokus på intressenter leda till minskad vinst, å 

andra sidan kan en för stark fokus på aktieägare resultera i att driva bort kunder 

och potentiella kunder om företaget får ett dåligt rykte. I dagens internationella 

marknad krävs en noggrann balans mellan den neoklassiska modellen och 

intressentmodellen. Det finns även andra situationer som kan liknas vid dilemman, 

exempelvis det faktum att vad som anses vara god sed i ett land, kan liknas vid 

något negativt i ett annat land.86  

Parekh argumenterar vidare att ledningens filosofi över hur man bör styra har 

förändrats över åren. Förr i tiden handlade det ofta om att efterfölja Sun Tzus The 

Art of War och ledarstilen som framhölls i filmen Wall Street, där Gordon Gekko 

argumenterade, att girighet var det enda sättet att överleva i en hårdnackad 

företagsvärld. Parekh menar, att idag har dessa värderingar ersatts av texterna ur 

Bhagavad Gita och Freeman, som förespråkade att alla som man interagerade 

med skulle tas hänsyn till. Detta innebär en mer holistisk syn på att bedriva affärer 
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och en möjlighet att samtidigt syssla med socialt ansvarstagande och 

värdeskapande inom företaget. 87 

 

3.3 Bonusavtal 

Sanders skrev 2001, att användandet av bonusar gentemot löner hade ökat de två 

senaste decennierna. Dessutom hade efterfrågan ökat efter en högre grad av 

chefers aktieägarskap bland de stora amerikanska firmorna. Bonusarna utgjorde 

40 % av ledningens löner. Sanders menar att aktiemarknaden värderar de påstådda 

fördelarna av aktiebaserade incitament positivt. Å andra sidan menar Donaldson 

och Lorsch, att incitamentens sammanföringslogik är baserad på enkla antaganden 

angående hur chefer fattar beslut. Trots att forskningen av chefers finansiella 

incitament spridit sig snabbt, har mycket av den forskningen fokuserat på 

förbindelsen mellan företagets presterande och graden av kompensation. 

Följaktligen finns det få empiriska bevis angående effekterna av aktiebaserade 

finansiella incitament.88 

Schiehll fann ytterligare metoder för att kontrollera informationsasymmetrin och 

incitamentsproblematiken mellan ägare och ledning. Han såg att det fanns ett stort 

antal företag som använde sig av icke-finansiella metoder. Genom multipla 

agentmodeller fann han, att tillväxtföretag till stor del använde icke-finansiella 

system för att ge incitament och övervaka ledningen. Eftersom aktiekursens 

kortsiktiga ökning inte har samma fokus, leder detta enligt Schiehll till ett 

långsiktigt tänkande. 89 

När vi tittar på de finansiella instrumenten som används för att utforma bonusar, 

kan vi finna skillnader. Fastän aktieägarskap och aktieoptioner allmänt är sedda 

som samstämmiga incitament, så binder dessa chefernas välstånd till aktieägarna 

på olika sätt. För chefer, som äger aktier, förändras värdet av deras andelar i direkt 

                                                 
87 The Crisis And Emancipation Of The Modern Corporate Executive: How The Bhagavad Gita 
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proportion till aktieägarnas avkastning, såväl positivt som negativt. Dessutom, 

närhelst en chefs aktieportfölj innehar valuta, kan verkligt och direkt värde bli 

växlat mot varor och tjänster. Dessa karaktärsdrag står i kontrast mot 

egenskaperna aktieoptioner besitter. Chefer, som äger aktier och får betalt med 

optioner, tjänar på det tillsammans med aktieägarna när aktiepriset stiger. Hur 

som helst, i händelse av att företagets aktie sjunker efter att köpoptionen börjat 

gälla, får inte chefer någon minskning av det riktiga välståndet. När aktiepriset är 

vid eller under lösenpriset skulle ingen utöva sin option eftersom optionen är 

värdelös så länge aktiepriset (S) är under lösenpriset (X). När en option skrivs har 

den i sig inte ett marknadsvärde (då optionen enbart ger möjlighet att köpa en 

underliggande tillgång). Således resulterar både aktieägarskap och lön från 

aktieoptioner i att chefer tjänar på stigande aktiepriser. Men enbart aktieägarskap 

kan resultera i att chefer upplever direkta minskningar i sitt välstånd. Detta stöds 

även av beteendebeslutsteori som menar att riskaversionen hos ledningen skiljer 

sig i detta avseende, vilket innebär att nedgångsrisken är lika viktig som 

uppgångspotentialen. Beslutstagandets hos ledningen blir olika beroende på deras 

personliga risk. Därmed tar ledningen olika beslut beroende på hur 

bonussystemens utformning, vilket innebär att optioner i jämförelse med 

aktieägarskap leder till ett risksökande hos ledningen.90  

En annan trend framlades av McClenahen, som påvisade att lönelyften bland IW 

1191 var 3.7 %, medan bonusar ökade med 20 %. Ledningens bonussystem gick 

igenom förändringar, som innebar mer aktieinnehav och andra incitament samt 

mindre optioner för att få ledningen att vilja stanna kvar under en längre tid och 

tänka långsiktigt.92 Detta var även i enighet med en undersökning av de 350 

största aktiebolagen i USA, gjord av Mercer Human Resource Consulting, som 

visade, att antalet aktieoptioner som utgavs minskade från 295 år 2002 till 273 

2004, samtidigt som bonusar i form av aktieinnehav ökade under samma period.93 

Indjejikian påvisar, att de flesta företag opererar med en målgräns för bonusar. 

Om ledningen presterar normalt erhålls en bonus. Om prestationen ligger under 

                                                 
90 Behavioural Responses of CEOs to Stock Ownership and Stock Option Pay Sanders, Academy 
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målet erhålls en lägre bonus och i de fallen att företaget presterar över nivån, 

erhålls en högre bonus. Undersökningen visar, att om ledningen erhöll en bonus 

baserad på att målen överträffats föregående år, var sannolikheten större att även 

detta skedde under det nästkommande år. Studien visade att detta var ett tecken på 

att företag är mer benägna att anpassa sina kriterier och objektiv för 

bonusutgivning vid sämre tider och låta bonussystem vara intakta och 

oföränderliga under goda tider.94  

I en undersökning av Klassen, som genomfördes i början av 2000-talet, pekade på 

en stark trend bland amerikanska företag. Trenden var, att antalet optioner som 

utgavs till ledningen hade växt drastiskt. 1992 var direktörens kompensation i 

form av optioner i genomsnitt ca 1,3 miljoner dollar. År 1999 hade genomsnittet 

vuxit till över 5 miljoner dollar.95 Skälen till ökad kompensation genom optioner 

anses vara många. Det kan exempelvis finnas skäl att utge optioner i en högre 

utsträckning om agentproblematiken är starkare i ett visst företag. För att reducera 

problemet och synkronisera intressen mellan ägare och ledning utges därför 

optioner. Ett annat skäl är att ur en revisors ögon är optioner den enda formen av 

belöning som inte reducerar inkomst för företaget. Företag med större 

påtryckningar att realisera höga vinster väljer därför att ge ut optioner. Ett annat 

skäl är att utgivning av optioner inte innebär en direkt kostnad. Skatteskäl skulle 

kunna vara en annan förklaring då vissa amerikanska optioner är avdragsgilla.96  

Enligt Jansen finns alternativa metoder för att utforma bonusar. Skälet som ofta 

anges är att utforma bonusar utifrån vinst, försäljning alternativt jämförelser med 

konkurrenterna.97 Det intressanta med artikeln är att Jansen finner att ledningen 

får starkare incitament om bonusarna till ledningen är baserade på hur företaget 

klarar sig gentemot konkurrenter. Detta gör att företaget får drivkraft att bli 

marknadsledare.98  

                                                 
94 Executive Target Bonuses and What They Imply about Performance Standards Indjejikian/ 
Nanda, The Accounting Review, 2002. Vol. 77, No. 4, p. 816 
95 Options for Compensation Klassen, CA Magazine, 2002. Vol. 135, No. 6, p. 41 
96 Options for Compensation Klassen, CA Magazine, Vol. 135, No. 6, p. 42-43 
97 On the Impact of Managerial Bonus Systems on Firm Profit and Market Competition: The 
Cases of Pure Profit, Sales, Market Share and Relative Profits Compared Jansen/ Van Lier/ Van 
Witteloostuijn, Managerial and Decision Economics, 2009. Vol. 30, p. 141 
98 On the Impact of Managerial Bonus Systems on Firm Profit and Market Competition: The Cases 
of Pure Profit, Sales, Market Share and Relative Profits Compared Jansen/ Van Lier/ Van 
Witteloostuijn, Managerial and Decision Economics, 2009. Vol. 30, p. 151 
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Sheikh gjorde en undersökning på 754 företag registrerade på Standard & Poor’s 

och fann att överlag fanns ett samband mellan avkastning på eget kapital (ROE) 

och bonusnivå.99 Det fanns dock skillnader mellan interna och externa företag. 

Interna och externa i detta fall innebär huruvida företagen rapporterar med egna 

eller allmänna kriterier. En tanke enligt Sheikh är att granska företagets kriterier 

för att få en rättvis bild för en rättvis bedömning.100 

Fattorusso gjorde en undersökning på 350 företag på FTSE (Storbritanniens 

publika börs) mellan 2002 och 2003 i syfte att jämföra ledningens belöningar och 

företagens prestationer. 101  Man fann att bonusar kan utformas genom en 

tvåstegsprocess. Första steget är ska vi betala? och om svaret är positivt, hur 

mycket skall vi betala?102  Det påvisades enbart en signifikant korrelation för 

företagens bonusutbetalningar för finansiella prestationer, men samtidigt fanns 

ingen signifikans över mängden som betalades ut. 103  Istället fann man att 

direktörens nationalitet hade betydelse. I de fall där direktören hade amerikansk 

nationalitet var bonusnivån mycket högre än i övriga fall. Dessutom var stora 

företag mer benägna att betala ut stora bonusar.104 Detta överensstämmer med 

Makris resultat att stora företag har positiv korrelation till bonusutbetalningarnas 

storlek. Makri fokuserade på teknologiintensiva företag och fann, utöver vikten av 

företagets storlek, att även antal patent utgivna per år hade ett positivt samband 

med bonus till ledningen. Som väntat hade även storleken på lön en signifikans 

över bonusens storlek.105  

                                                 
99 CEO Annual Bonus Plans: Do Performance Standards Influence the Association between Pay 
and Performance Sheikh, Journal of American Academy of Business, Cambridge, 2008. Vol. 12, 
No. 2, p. 42 
100 CEO Annual Bonus Plans: Do Performance Standards Influence the Association between Pay 
and Performance. Sheikh, Journal of American Academy of Business, Cambridge, 2008. Vol. 12, 
No. 2, p. 43-44 
101 UK Executive Bonuses and Transparency- A Research Note Fattorusso/ Skovoroda/ Buck/ 
Bruce, British Journal of Industrial Relations, 2007. Vol. 45, No. 3, p. 525 
102 UK Executive Bonuses and Transparency- A Research Note Fattorusso/ Skovoroda/ Buck/ 
Bruce, British Journal of Industrial Relations, 2007. Vol. 45, No. 3, p. 528 
103 UK Executive Bonuses and Transparency- A Research Note Fattorusso/ Skovoroda/ Buck/ 
Bruce, British Journal of Industrial Relations, 2007. Vol. 45, No 3, p. 532  
104 UK Executive Bonuses and Transparency- A Research Note Fattorusso/ Skovoroda/ Buck/ 
Bruce, British Journal of Industrial Relations, 2007. Vol. 45,  No. 3. p. 534 
105 CEOs Incentives, Innovation, And Performance in Technology-Intensive Firms: A 
Reconciliation of Outcome And Behavior-Based Incentive Schemes Makri/ Lane/ Gomez-Mejia, 
Strategic Management Journal, 2006. Vol. 27, p. 1069  
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Rupp gjorde en liknande undersökning över mindre företag inom en specifik 

sektor. I hans undersökning var populationen 16 företag inom metallindustrin.106 

Rupp ville genom att undersöka en specifik sektor betona, att det fanns skillnad 

beroende på industrins karaktär. Undersökningen påvisade ett samband mellan 

bonusar och prestation mätt som avkastning på eget kapital. Detta förklarade cirka 

50 %, andra signifikanta faktorer visade sig vara firmans differentiering och 

insiders bland ledningen. Minst inflytande hade ledningens ägande av aktier. 

Undersökningen gjordes, till skillnad av tidigare nämnda undersökningar, på 

mindre företag.107  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
106 Study of the Dispersion of CEO Compensation in the Metals Industry Rupp/ Smith, American 
Business Review, 2002, Vol. 20, No. 2, p. 63  
107 Study of the Dispersion of CEO Compensation in the Metals Industry Rupp/ Smith, American 
Business Review, 2002, Vol. 20, No. 2, p. 65  
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4. Empiri 
empirikapitlet presenterar vi all primärdata vi fått in genom intervjuer med 
de elva företag som ingår i vår studie. Intervjuobjekten utgörs av djupt 
insatta personer i respektive företags bonussystem. Avsnittet inleds med en 

kort introduktion av företagen.  

 

4.1 Introduktion 

De företag vi valde till vår studie är framför allt publika företag på Large Cap och 

Mid Cap. Vi lät därutöver två stycken andra företag, som inte är börsnoterade, 

ingå i vår studie med anledning av att just dessa företag ger ett intressant bidrag 

till uppsatsen. Nedan följer en kort presentation av samtliga elva medverkande 

företag för att läsaren ska få en övergripande bild av dessa aktörer.  

Volvo Group AB producerar samt utvecklar lastbilar, marinmotorer, flygmotorer, 

bussar och anläggningsmaskiner. Företaget opererar på drygt 185 marknader och 

har producerande verksamhet i 25 länder. Lindab AB utvecklar, producerar, 

marknadsför samt distribuerar system och produkter i tunnplåt och stål för 

byggbranschen. Företaget opererar på den europeiska marknaden. Electrolux AB 

tillverkar el och gasdrivna hushållsmaskiner samt är den största aktören i världen 

på denna marknad. SKF AB producerar lager, tätningar, liknande produkter, 

system samt tjänster. Företaget är världsledande på detta område. AstraZeneca AB 

är verksamt inom forskning, utveckling samt tillverkning av läkemedel och är en 

av världens största läkemedelsföretag. Intrum Justitia AB är verksamt inom 

kreditadministration och erbjuder tjänster för hantering av konsument och 

företagsfordringar. Koncernen är ledande i Europa inom denna marknad. SAS AB 

erbjuder ett brett utbud av flygbaserade tjänster och är en av medlemmarna i Star 

Alliance som är en av världens största globala flygallianser. Företaget har en 

speciell fokus på den skandinaviska marknaden och är inriktad på affärsresandet. 

Clas Ohlson AB är ett handelsföretag och opererar inom hela Norden samt 

Storbritannien och säljer en mängd olika typer av artiklar. Trelleborg AB är 

inriktad på avancerad polymerteknologi och är en global industrikoncern som 

utvecklar lösningar som tätar, dämpar samt skyddar i industriella miljöer vilka har 

I
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höga krav.108 Ikea är en koncern som består av ett franchisesystem och driver mer 

än hundra varuhus i 29 länder och köper, distribuerar samt säljer 

heminredningsartiklar.109 

PWC är en global revisions och konsultfirma och erbjuder tjänster till företag 

inom skatterådgivning, administration samt redovisning.110 

För att inte ändra åsikter och för att vara så nära företagens egna ord som möjligt 

har vi valt att inte förändra vissa uttryck som skulle kunna anses oformella av 

läsaren. 

 

4.2 Agentproblematik, Moral Hazard och 
Asymmetrisk information 

 

Volvo Group AB 

I utformandet av de långsiktiga incitamentsprogrammen i Volvo används aktier 

som del av att samordna ägarnas och ledningens intressen. Tidigare har optioner 

använts, men dessa används inte längre för att de fått ett smutsigt rykte. Detta 

betonar Volvos representanter, är på grund av optionernas dåliga rykte och har 

inte sin grund i något ökat risktagande vid utgivning av optioner. 

Vad gäller övervakning, som enligt agentteorin används för att minska 

agentproblematik, använder inte Volvo sig av ytterligare interna metoder. De har 

som alla andra aktiebolag skyldighet att låta revisorer gå igenom räkenskaperna 

och följa diverse regler som finns. 

Mängden information som ges ut till utomstående ägare är tillräcklig. 

Årsredovisningen är väldigt detaljerad om bonusavtalen, däremot är kanske 

effekten av bonusarna inte så detaljerad i årsredovisningen. Detta beror på att det 

kan vara väldigt svårt att mäta huruvida bonusarna ger effekt och det handlar mer 

                                                 
108 www.di.se 
109 www.ikea.com/se/sv/customerservices/faq 
110 www.pwc.com 



41 
 

om ett tyckande och tänkande. Däremot så finns det information om företagets 

kassaflöde och andra finansiella mått. I stort gör Volvo så gott de kan. 

 

Trelleborg AB 

Trelleborg använder sig av antingen aktieinnehav eller optioner för att samordna 

ägarnas intressen med dem i ledningen eller i resterande delar av företaget. Skälet 

är att om en person kan tjäna på att prestera så presterar personen.  

Övervakningen i Trelleborg är väl utarbetad. Företaget använder sig av en så 

kallad peer review process för att fånga upp sådant som inte mäts i 

incitamentsprogrammen. Där analyseras cheferna utifrån en rad olika kriterier. 

Förutom peer review process använder företaget en intern kontroll process, en 

legal struktur i form av styrelsemöten. Utöver detta finns det som i alla aktiebolag, 

externa revisorer som granskar företaget.   

Det finns alltid utrymme för mer information till aktieägare om bonusar, men 

samtidigt anser Sören Andersson på Trelleborg att man får en övergripande bild 

om man tittar på hemsidan och årsredovisningen där mycket information är 

tillgänglig. Viktigt är att hålla nivån hög vad gäller transparens eftersom 

aktieägarna är de som innehar makten att rösta igenom förslag om exempelvis 

bonusar på årsstämman. Det är viktigt att de får en bild av hur målen sätts upp och 

varför det är detta som leder till aktieägarvärde.  

Incitament som inte är finansiella, så kallade mjukisar, används inte i Trelleborg.  

 

Lindab AB 

Lindab anser att långsiktigt är instrument såsom aktier och optioner viktiga, 

eftersom dessa driver aktieägarvärde. Det är däremot inte en skillnad mellan aktier 

gentemot optioner, menar Anders Persson. Han skulle ändå arbeta väldigt hårt.  

Utöver dessa instrument används även övervakning. Förutom de obligatoriska 

regler som finns, det vill säga att utomstående revisorer ser över verksamheten, 

genomförs även genomgångar av organisationen. Emellanåt genomförs stickprov 
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för att se över verksamheten i ett land, för att se om det går sämre just där eller 

inte. Ägarna styr även om det skall göras internrevision i företaget, vilket inträffar.  

Lindab anser att det är av vikt att vara väldigt tydlig över hur bonusarna sätts, det 

vill säga mängden information bör vara tillräcklig. Om företaget får negativ PR 

kan det påverka negativt, exempelvis om ett bonussystem införs som inte kan 

motiveras av företaget. Speciellt i dagens läge bör man vara väldigt tydlig med 

hur bonusar sätts, och att bonusarna har en positv effekt på prestationen av 

företaget.  Media har inte för stor makt, det kan vara så att ledningen dessutom 

kan behöva granskning från media. Dessutom blir det ofta en mer balanserad 

debatt med tidens gång.  

 

SAS AB 

Till att börja med så använder inte SAS incitament i form av aktier och optioner. 

Denna form av instrument för att samordna ägarnas intressen med ledningens har 

diskuterats men har aldrig implementerats i företaget.  

Vad gäller skillnader mellan optioner och aktier så föredras i sådana fall 

aktieinnehav, men det är viktigt att dessa innehas och har vissa restriktioner.  

Övervakning finns i företaget och består av externa revisorer som är brukligt i alla 

aktiebolag men det används även internrevision. Externrevisorer kommer från 

Deloitte som reviderar den finansiella verksamheten i SAS. Förutom detta så 

revideras även SAS Corporate Social Responsibility, det vill säga deras 

företagsmässigt sociala ansvarstagande. Det finns mycket regelverk inom 

ägarstyrningen som kontrollerar företaget, övervakning och kontroll är huvudord.  

Informationen som ges ut till ägare, kommer genom årsredovisningen, revisorerna, 

interna kommunikationskanaler, pressmöten, medarbetarmöten och detta har ökat 

de senaste fem åren till stor del. Om inte styrelse och ersättningsutskotten skulle 

redovisa om bonusar och dylikt skulle reaktionerna bli mycket negativa. Debatten 

om utgivna bonusar har inte drabbat SAS då beloppen är väldigt små i jämförelse. 

SAS är väldigt måna om att berätta hur företaget gör, och varför.  
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SKF AB 

Aktieoptioner används inte längre, utan man har gått över till aktieinnehav, 

närmare bestämt prestationsbaserade aktier. En stark koppling mellan utförande 

och mätning ses inom företaget, det vill säga att det går att koppla samman 

ägarnas och ledningens intressen genom konkreta mätinstrument och mätbara mål.  

SKF använder sig av både intern och extern revision som övervakning av 

ledningen. Dessutom används ISO-certifikat och sedan vill SKF tro att deras 

riktlinjer och policies har en övervakande eller styrande roll. De anställda följer 

dessa och agerar korrekt utifrån dem.  

Ägarna i SKF informeras tillräckligt och kommunikationen är god parterna 

emellan. Årsredovisningen är en informationskanal, årsmötet är en annan. Sedan 

finns en kommitté där det informeras mer detaljerat. Senaste årsstämman gick 

lugnt till med tanke på debatten kring bonusavtalen, som försiggått i media. 

Bonusarna utgår inte enbart till ledningen utan till hela organisationens anställda. 

Dessutom är nivån på ersättningarna inte så höga, vilket medfört att reaktionerna 

från aktieägarna har varit återhållsamma.  

 

Clas Ohlson AB 

Till att börja med betonar Susanne Löfås Hellman på Clas Ohlsson, att svenska 

företag till större del använder sig av högre andel lön än bonus i jämförelse med 

företag i exempelvis USA.  

Vad gäller övervakning i Clas Ohlson används externa revisorer, men i stort är det 

styrelsen som granskar olika delar. I år har det handlat om riskdelen som har 

belysts. Utöver detta finns inget övrigt att nämna vad gäller övervakning.  

Företagets bonussystem är baserat på mål. Dessa mål bestäms av styrelsen som 

sedan godkänns av bolagsstämman. Om företaget går bra betalas en bonus ut, men 

vid en eventuell nedgång i företaget, betalas inte en bonus ut.  
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Electrolux AB 

Gällande om det finns risker hos optionsutgivning till ett företag, anser Bart 

Gerard, att de flesta i ledningen inte tänker som nationalekonomer. Det främsta 

skälet till att ge ut optioner har enligt honom varit grundat i agentteorin. Dessa 

risker skulle kunna hindras av övervakning och kontroll, och därmed är kanske 

agentteorin ett objekt som borde ses över.  

Att införa aktioner som skall korrelera ägarnas och ledningens intressen förutom 

revision är inte något som ses som något självklart. Man kan inte direkt veta vad 

en aktieägare har för önskan. Profileringen av en aktieägare har förändrats om 

man bara tittar tillbaka 20 år. Då handlade det om relativt reaktionära aktieägare 

som ville vara investerare över en längre tid. Idag handlar det om en aktieägare 

som man skall vara glad över om han stannar i företaget i kanske 9 månader. 

Förutom detta så var gårdagens aktieägare intresserad av total aktieägaravkastning. 

Dagens aktieägare är intresserad av snabba vinster och väntar knappt på 

utdelningen.  

Den enda samvariansen mellan ägare och ledning man idag kan göra är genom 

finansiella medel och Electrolux har aldrig och kommer aldrig att agera enligt 

detta. Just nu är Electrolux i ett skede att etablera sin kultur som baseras på 

historiska värderingar som gjort företaget till det stora företag som de är. I det 

långa loppet tjänar även aktieägarna på detta. Det handlar om mer än snabba 

pengar.  

Vad gäller mängden information om bonussystem, anser Bart Gerard, att dels så 

finns det inte tillräckligt med information, från en seriös och realistisk syn är det 

knappast möjligt att ge ut hur mycket information som helst. Dels finns det 

regleringar på OMX som omöjliggör för Electrolux och andra företag att lämna ut 

all information. Utöver detta finns alltid en dialog. Det finns analytiker som ser 

över företaget och som jämför med liknande företag i samma industri och 

liknande industrier. Electrolux kan inte och kommer inte att ge ut information om 

målsättning och deras objektiv på grund av att det är känslig information.  

Om man talar om huruvida aktieägare kan få reda på om det finns tillräcklig 

information om hur bonusen sätts på grund av en prestation och dess rimlighet, 
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anser Bart Gerard, att de flesta aktieägare förstår vilket bolag det handlar om. 

Electrolux har haft en relativt konstant aktieutveckling och har även sett att risken 

är låg och utdelningen kommer finnas.  

Om de flesta aktieägarna sedan förstår detta koncept är mer tveksamt. Det finns 

olika nivåer i diskussionen.  

 

Intrum Justitia AB 

Övervakning i Intrum Justitia består av olika delar. Dels finns en mängd 

kontrollpunkter som ingår i deras CSR verksamhet. Alla beslut måste exempelvis 

tas av flera inom organisation så att ingen enskild individ har för mycket makt.  

Intrum Justitia talar om en helig treenighet; kunden, ägare, anställda som är 

grunden till hela ägarstyrningsverksamheten. Det är en modell med utskott från 

styrelsen som blir den slutliga kontrollstationen för beslut samt en omfattande 

granskning från KPMG som agerar som revisorer för företaget.  

Tre månader före bolagsstämman bjuds aktieägare och aktieägarnas riksförbund 

in till företaget för att föra en dialog om bonussystemen. Det är viktigt för Intrum 

Justitia att höra deras synpunkter. Bland annat har detta lett till att företaget i år 

valt ett kontantbaserat system istället för det optionsbaserade system som tidigare 

var fallet i företaget. Detta gjordes efter dialog med de större aktieägarna. 

Aktieägarnas stöd är viktigt. Innan beslut tas om bonusar måste detta vara 

förankrat. Aktieägarna har med andra ord ett inflytande samt erhåller information 

om bonusavtal.  

 

IKEA 

IKEA är ett privatägt företag vilket innebär att de inte har några skyldigheter att 

informera utomstående. IKEA är verksamt i ett stort antal länder, där 

avdelningarna själva bestämmer över utformning och nivåer på bonuskontrakten.  

Vad gäller övervakning av ledningen, kunde inte något svar erhållas från Magnus 

Larsson på IKEA.  
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Gällande informationen som delas ut till ägare om bonussystemen, är ägarna de 

individer som påverkas av bonusprogrammet så de innehar information. De är 

sedan med och beslutar om hur bonusprogrammet skall utformas.  

Det finns fördelar och nackdelar med att vara privatägt, enligt Magnus Larsson. 

Fördelar är att man slipper ha årsstämmor där aktieägare tycker till.  

Utomstående har inte att göra med IKEA:s sättning av bonusar utan det är en 

angelägenhet för ledningen och ingen annan.  

 

AstraZeneca AB 

AstraZeneca är ett läkemedelsbolag och granskning eller övervakning är en 

naturlig del av vardagen. Det innebär lagstiftningar och medicinska 

prövningsinstitut som reglerar och kontrollerar. Det är ytterst viktigt att ha 

förtroende från dessa organisationer. Det sker kontroller från 

läkemedelsmyndigheter i USA, Sverige och en mängd andra länder. Sedan finns 

det interna granskningar utöver dessa nämnda.  

Det finns information som går ut till aktieägare om bonussättning i 

årsredovisningen. Det har funnits bonusar för de anställda och ledningen på 

AstraZeneca i många år. Dessutom har bonusarna varit ganska höga. Vilket annat 

företag som skulle ha så hög bonus för alla anställda, vet inte Per-Göran Månsson.  

Däremot finns det ingen intern diskussion om nivåerna på AstraZeneca gällande 

bonussystem.  

 

PricewaterhouseCoopers 

I PWC finns en så kallad Code of Conduct, det vill säga en uppförandekod, som 

används som en form av övervakning och kontroll. Den är upprättad i samråd med 

alla PWC kunder. Den gäller globalt och är till för att göra att alla kunders 

intressen stämmer överens med ägarnas och ledningens intressen.  

Eftersom ägarna i företaget även är de som arbetar på företaget så minskas 

intressekonflikter rejält.  
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Företaget är uppbyggt på att det finns en partnerstruktur, och detta innebär att alla 

tar del av vinsten. Detta förutsätter att människor arbetar och presterar bättre om 

de belönas, vilket är en stark tro hos PWC.  

 

4.3 Företagens syn på Intressenterna 

Volvo Group AB 

De grupper och individer som är intressenter till organisationen är aktieägarna, 

kunder är naturligtvis mycket viktiga och underleverantörer likaså. Därutöver är 

de anställda också intressenter.  

Volvo Group använder inte intressenters belåtenhet i utvärderingen av 

bonusprogrammen, eftersom Volvo Group inte påverkas speciellt mycket av 

intressenter i detta avseende. Det är naturligt att ett program utformas som de 

stora aktieägarna accepterar, då en majoritet krävs till beslutstagande. Det tas 

ingen hänsyn exempelvis till kunder och leverantörer.  

Volvos representanter anser, att det är positivt om intressenterna till 

organisationen är belåtna med Volvo Groups prestanda, och att det påverkar den 

långsiktiga vinsten positivt. Dessutom är Volvo Group villig att lägga ner resurser 

på intressenter. Ett exempel är satsningen på bensinsnåla motorer. Detta är mycket 

viktigt. Satsas det inte på miljöbiten blir det dålig försäljning och ingen långsiktig 

vinst. Men Volvo Group gör inte andra belåtna för sakens skull utan för att de 

själva tror på det. Andra satsningar är inom forskning och utveckling till exempel 

på Chalmers tekniska högskola, där det finns en god utbildning, vilket leder till att 

Volvo Group får tillgång till bra medarbetare.  

Den kanal man använder, för att informera intressenter om bonussystem, är 

årsredovisningen, några övriga kanaler brukas inte. Ett undantag är fackliga 

representanter, vilka Volvo Group har speciella möten med för att gå ännu djupare 

i detalj beträffande vad de gör i bonusprogrammen. I alla andra fall, vad gäller 

övriga intressenter, hänvisas dessa till årsredovisningen. Där är Volvo Group 

väldigt öppna för hur deras bonussystem är uppbyggda och ser ut.  
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De intressenter som ska känna sig belåtna med bonussystemen är framför allt 

aktieägarna, men Volvo Group vet ju samtidigt, att om det blir en sådan där smäll 

som i Skandia så slår det på varumärket och på kunderna. Det är viktigt att ha bra 

incitamentprogram så att det inte slår på varumärket på något sätt. Volvo Group 

tar delvis hänsyn till media, och anser att det inte går att bortse från media, även 

om de skulle vilja göra det. Dessutom menar man, att media har för stor makt i 

detta, och dessa är därutöver inte tillräckligt pålästa, vilket medför att det blir ofta 

fel information. VD:ar kommer väldigt fel ut i nyheter för att media inte är 

införstådda med verkligheten, så att säga. Eller att media inte bryr sig och vill inte 

riktigt lyssna på vad som gäller och förvränger fakta. Det är ett problem. 

  

Trelleborg AB 

Huvudintressenterna är de anställda och kunderna och sedan kommer de i följande 

ordning; leverantörer, media allmänheten och politiker. Trelleborg har en viktig 

intressent i sina leverantörer, och sedan kommer regionala och nationella politiker 

samt media. Det är också kapitalmarknaden generellt som är en viktig intressent 

eftersom Trelleborg är ett börsbolag. 

Delar av organisationen använder kundnöjdhetsindex, framför allt säljchefer, men 

det är sammantaget mycket begränsat. Trelleborg tar reda på vad intressenter 

tycker om företaget eftersom de jobbar med kundnöjdhetsindex och leverantörer 

och det finns en koppling mot media samt allmänheten och politiker. Det är inte 

relaterat till deras incitamentprogram.  

Beträffande om intressenterna till en organisation är belåtna med företagets 

presterande och om detta leder till företagets långsiktiga vinst, finns det tre 

intressentgrupper som påverkar detta. Det är medarbetarna, kunderna samt 

leverantörerna. Kapitalmarknaden, media och politiker kan påverka ytterst lite, så 

det är de tre grupperna, som nämnts förut, som är helt avgörande. Politiker kan 

genom sitt sätt att lagstifta påverka möjligheterna för företaget, men i en mycket 

liten skala. I Trelleborgs fall är media och risken att bli svartmålad en mindre 

fråga i jämförelse med ett konsumentföretag där varumärket är en oerhörd central 

fråga. Trelleborgs varumärke är inte lika starkt och därmed har inte media en 



49 
 

särskilt stor påverkan på Trelleborgs långsiktiga utveckling. Det är istället mycket 

viktigare att kunderna upplever, att Trelleborg levererar det de förväntar att 

företaget ska leverera. För att åstadkomma detta finns ett behov av motiverade 

och engagerade anställda, samt bra leverantörer som bidrar med nödvändiga 

råvaror.  

Trelleborg lägger ner resurser på intressenterna. Trelleborgs satsning på 

intressenter är begränsad, men bidrar till att göra kapitalmarknaden och media 

belåtna. Det finns en vilja att skapa en bra bild och image av Trelleborg, utöver de 

tre huvudintressenterna, men huvudfokus och de största investeringarna utfärdas 

mot de tre huvudgrupperna. Det är alltså positivt utifrån ett vinstperspektiv att 

tillgodose intressenterna.  

Det är genom årsredovisningen som samtliga intressenter blir informerade om de 

bonussystem som används. På detta sätt blir det ingen uppdelning av vilka 

intressentgrupper som får mest information, eftersom kunder, anställda, media, 

politiker samt aktieägare har tillgång till årsredovisningen. 

Sören Andersson anser, att varken leverantörer, kunder, kapitalmarknaden, media 

eller politiker ska lägga sig i deras bonusprogram utan det är aktieägarna som 

sätter reglerna hur bolaget ska styras. Det är aktieägarna, i form av styrelsen, som 

utformar bonusprogrammen.  

 

Lindab AB 

Intressenterna till organisationen är kunder, samhället i stort, politiker och 

lagstiftare samt leverantörer. De viktigaste intressenterna är kunder och ägare, 

eftersom avsaknaden av kunder resulterar i en avsaknad av ägare. Vidare anser 

Anders Persson, att medias funktion är viktig, eftersom de håller ägare och 

ledning i öronen genom att bevaka företagens bonussystem. Det har hänt en massa 

tragedier som till exempel Skandiahistorien då ägare inte hade koll på hur många 

hundratals miljoner som betalades ut i England och i USA.  
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Lindab använder intressenters belåtenhet i utvärderingen av företagets presterande. 

Detta sker i form av kundmätningar i kvalitetssyfte, uppföljning av allt som skrivs 

av media och att träffa politiker regelbundet.   

Anders Persson anser, att det är naturligt att intressenter som är nöjda med 

företagets presterande har en positiv påverkan på den långsiktiga vinsten. Det 

gäller framförallt kunder, men även andra intressenter, eftersom det är viktigt med 

ett gott rykte. Samhället vill att Lindab uppträder positivt. Ett positivt, starkt samt 

vårdat varumärke är oerhört viktigt både externt och internt och det är därför 

satsningar görs på idrottsevenemang och andra saker för att uppnå detta. Att 

tillgodose intressenter och satsa resurser på dessa gynnar varumärket och bidrar 

till en positiv effekt på framtida vinster.  

Lindab informerar alla sina intressenter om sina bonussystem genom 

årsredovisningen. Därutöver, om någon vill se hur bonussystemet är uppbyggt är 

det bara att besöka företaget.  

 

SAS AB 

Harry Sillfors anser, att utöver kunder, aktieägare och anställda är fackföreningar, 

regeringar, leverantörer, media samt partnerföretag intressenter till företaget.  

SAS använder intressenternas belåtenhet i sin utvärdering av företagets 

presterande. Kundmätningar används men utöver detta förs dialog med alla 

intressenter som till exempel politiker, lagstiftare och kunder. Om bara resurserna 

hade räckt, skulle SAS vilja ha ännu fler intressentkontakter, och det finns en 

genuin inneboende vilja att föra en dialog med alla. Företaget ser sig som 

världsmästare på att ha med intressenter i sin utvärdering.  

Harry Sillfors anser dessutom, att nöjda intressenter är viktigt och att företaget är 

villiga att satsa resurser på detta. Företaget har fått flera pris för sina CSR- 

rapporter, eftersom stor hänsyn tas till exempelvis miljön. Det är inte klart ifall en 

sådan här satsning verkligen lönar sig. Ryan Air som är en konkurrent, struntar ju 

i CSR-rapporten fullständigt, och de har många kunder, vilket leder till att det går 

bra för dem. För SAS går det inte så bra, men en stor CSR-satsning utfärdas för 
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imagen. Motivet är, att kunder och andra intressenter ska uppfatta företaget som 

seriöst. Det är dock ett dilemma att många icke svenska konkurrenter inte har 

liknande press på sig, och de behöver inte följa alla de lagar, regler och riktlinjer 

som SAS är tvungen till, trots att alla agerar på samma marknad. Vad SAS 

försöker göra åt detta är att få mer inflytande på politiker och lagstiftare i andra 

länder för att påverka så att konkurrenterna får samma villkor.  

Företaget informerar intressenterna om de bonussystem som används via 

årsredovisningen, men utöver detta finns dessutom en önskan att föra mer dialog 

med alla intressenter.  

 

SKF AB 

SKF följer inte upp i någon utvärdering, vad intressenterna tycker om 

bonussystemen. Ett undantag är aktieägarna.  

Intressenterna till organisationen är främst kunder och aktieägare, därutöver 

kommer underleverantörer och sedan anställda. Media och politiker är i viss mån 

också intressenter eftersom SKF är en aktör i samhället.  

Företaget tror att nöjda intressenter leder till ökad vinst eftersom nöjda kunder 

verkligen påverkar detta. Vad gäller media, leverantörer och politiker så är det 

viktigt att ha ett rykte om att vara en ansvarsfull samhällsmedborgare samt att ta 

ansvar gentemot aktieägarna genom att förvalta deras investerade kapital. Man har 

ju sett hur det gått för Skandia, därför är förtroendet från intressenterna viktigt. 

SKF informerar intressenterna om bonussystemen genom årsredovisningen och 

årsmötet men det finns inga andra informationskanaler som används. 

 

Clas Ohlson AB 

Företagets intressenter är framför allt aktieägare, kunder, anställda och banker. 

Eftersom Clas Ohlson är börsnoterat hamnar företaget i det mediala 

strålkastarljuset. Därför är också media en viktig intressent. CSR- arbetet är 

viktigt eftersom det är av vikt att göra intresseorganisationer knutna till CSR 
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belåtna. Clas Ohlson har tidigare fått kritik på just denna biten, vilket gjort att det 

idag görs stora satsningar på detta område. Intresseorganisationerna till CSR 

tillsammans med media är av stark påverkan. Får företaget negativ kritik därifrån 

påverkar det ju de andra intressenterna, exempelvis; banker, ägare samt 

medarbetare.   

Susann Löfås Hällman tror, att nöjda intressenter påverkar långsiktig vinst positivt 

och är villiga att satsa stora resurser på etiska aspekter samt miljöaspekter. Det 

handlar om att vårda företagets image och vara ”Employees choice” även i 

framtiden. Därför är hållbar utveckling en oerhört viktig del. Om inga 

investeringar görs på dessa saker går kunderna till konkurrenter istället.  

Företaget informerar intressenterna om bonussystemen genom årsredovisningen, 

där utförlig information finns om hur bonusarna beräknas. Ett bra bonussystem 

bör utgå från de övriga intressenternas perspektiv också och inte bara från 

aktieägarnas, och det är ett led i att uppfylla de mål som företaget har. 

 

Electrolux AB 

Företaget utvärderar inte intressenter utanför företaget avseende om dessa är nöjda 

med företagets prestation.  

Electrolux värderar sina kunder först och främst, andra intressenter är miljön. 

Företaget vill tillverka produkter som är miljövänliga och har 

tillverkningsprocesser som är skonsamma mot miljön. Eftersom det är 50 000 

anställda är fackförbunden viktiga att ha goda relationer med. Slutligen är också 

börsen och investerare samt analytiker intressenter till Electrolux.  

Många aktioner vidtas för att säkerställa att Electrolux blir sett som ett företag 

vilket tar stort socialt ansvar. För att uppnå detta läggs det ner mkt tid och 

uppmärksamhet på att undersöka om det existerar barnarbete och andra övergrepp 

i företaget och bland leverantörerna.  

Det är inte tillräckligt med information till intressenterna avseende bonussystemen, 

men det är inte heller realistiskt att ge intressenterna all den information de 

eventuellt vill ha. Till exempel delges information om vilka ekonomiska nyckeltal 
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som används, men information beträffande vad som måste uppnås för respektive 

mål ges inte ut. Men det är nödvändigt med en dialog med intressenterna.  

 

Intrum Justitia AB 

Intressenterna till Intrum Justitia är ägare, kunder, leverantörer, media, 

allmänheten och politiker. De viktigaste intressenterna är dock ägare, kunder och 

anställda.  

De flesta dotterbolagen inom Intrum Justitia använder sig av 

kundnöjdhetsmätningar, medias och allmänhetens uppfattning om bolaget för att 

utvärdera sin verksamhet. Men endast några av dessa dotterbolag använder de här 

mättalen för bonusar och tar på detta sätt hänsyn till intressenters belåtenhet av 

bonussystemen i utvärderingar. Av hänsyn till intressenterna i form av ägare och 

media lades inget förslag fram på bonusprogram som var aktie- och options- 

baserat utan istället lades förslag på ett kontantbaserat system. Detta för att just 

aktier och optioner var ett känsligt ämne i år.  

Intrum Justitias representanter tror, att nöjda intressenter av koncernens 

presterande leder till ökad långsiktig vinst. Deras affärsmodell bygger på att de 

bidrar till kundens långsiktiga lönsamhet, eftersom de hanterar kundernas hela 

credit management process. Därför görs stora satsningar på att sprida kunskap om 

hur kundernas kreditgivning ska hanteras.  

Koncernen gör dessutom satsningar på att påverka politiska myndigheter i deras 

lagstiftning om credit management. Vidare görs satsningar på de anställda 

eftersom det är en ren kompetensbaserad organisation. Vad gäller inte bara kunder 

och anställda, utan dessutom media, samt börsen, försöker koncernen att hålla en 

rak linje med information. Policyn är att lova lite, men att hålla vad man lovar och 

lite till.  

De intressenter som informeras om de bonussystem som Intrum Justitia använder, 

är framför allt ägarna men också media. Koncernen använder sig dessutom av 

lönebenchmarking, för att säkerställa att deras bonusnivåer ligger i paritet med 

nivåerna på marknaden. Man tycker att det är fel att sätta mål som tillfredsställer 
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andra intressenter än ägarna, eftersom målet är att tjäna pengar till ägarna. Därför 

ska inte de övriga intressenterna tas med i beräkningen när bonussystem utformas.  

 

Ikea 

Ett företag som Ikea påverkas från alla håll. Just därför är ägare, kunder, anställda, 

leverantörer, media och politiker samt hela samhället intressenter. De specifika 

intressenterna gällande bonussystem är samtliga anställda och ägare i företaget. 

Om intressenterna är nöjda med Ikeas presterande så har det en positiv påverkan 

på den långsiktiga vinsten, främst i form av kunder och leverantörer. Men det är 

inte helt lätt att avgöra om det generellt kostar mer än det smakar att satsa på 

intressenterna.  

De enda intressenter som informeras vid utformningen av bonusprogram är ägare 

och anställda, de andra intressenterna tas ingen hänsyn till. Eftersom Ikea är 

privatägt och det finns en ledning som sätter målen är det ingen annan som har 

med det att göra.   

 

AstraZeneca AB 

Intressenterna till AstraZeneca är framför allt aktieägare och analytiker. Det är 

ytterst viktigt att skapa ett förtroende för det som företaget gör i till exempel 

forskningsprocesser. Nu är tilltron till läkemedelsindustrin lite skadad, eftersom 

det har blivit en debatt om att man gör vinst på andras sjukdomar. Därför är 

allmänheten också en viktig intressent. Det är av extrem vikt att både aktieägare 

och analytiker får förtroende får vår produktportfölj också. Dessutom är 

AstraZeneca beroende av att följa alla de regler och riktlinjer 

hälsovårdsmyndigheter sätter upp och att göra dessa nöjda. Om till exempel 

läkemedelsindustrin i USA inte är belåten med bolaget och inte har förtroende för 

våra tillverkningsprocesser skulle det vara katastrof. Därför är AstraZeneca villiga 

att lägga ner resurser på dessa intressenter, eftersom det är nödvändigt för en 

långsiktig vinst.  



55 
 

PricewaterhouseCoopers 

De grupper som tillhör PricewaterhouseCoopers (PWC) intressenter är framför 

allt kunden, men även media. Bolaget använder sig av intressenters belåtenhet i 

utvärderingen, men det finns ingen systematisk uppföljning. Media-

bevakningstjänster brukas kontinuerligt. Dessutom får PWC in information från 

deras kundföretag beträffande hur dessa ser på bonussystem när PWC utformar 

kundföretagens bonusprogram. Informationen från kunderna samt media färgar 

sedan sättet PWC utformar sitt bonussystem. Om det i bolaget anses att en 

specifik ersättningsform är flexibel samt rättvis, brukas det trots eventuell kritik 

från media. 

Den intressentgrupp PWC tar hänsyn till avseende bonusprogrammen är kunderna, 

men det innebär en viss risk att ta för mycket hänsyn. Det är trots allt kunderna 

som styr verksamheten indirekt. Vidare är det de största kunder som naturligtvis 

har störst influens. De flesta kunderna är införstådda med att PWC har en 

partnerstruktur, där det högsta steget är att bli delägare till firman och på det sättet 

ta del av vinsten. Eftersom det är allmänt känt att PWC är ett finanskonsultföretag 

och på grund av detta nyttjar bonussystem för att få medarbetarna att slita för 

kundens behov, är bonussystem säkerligen något kundföretagen anser vara i sin 

ordning. Uppskattar inte kunderna det, finns det skäl att överväga bonussystemet. 

Exakta detaljer om bonussystemen ges inte ut, utan de som frågar får en viss nivå 

av information.   

 

4.4 Bonusavtal 

 

Volvo Group AB 

Volvo har två olika former av incitament. Dels ett kortsiktigt incitamentsprogram, 

som förr betecknades som bonussystem. Detta baseras på två parametrar: 

operating income det vill säga rörelseresultat samt cashflow eller kassaflöde. 

Viktigt att poängtera är att det finns ett tak på 50 % av lönen, som reduceras ju 
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lägre befattningspositionen är på företaget. Volvos representanter anser, att ett tak 

för bonusen är ytterst väsentligt. Det måste vara rimliga nivåer på bonussättningen. 

Enligt Volvos representanter, är det viktigaste i utformningen av bonusarna, att 

det baseras på något mätbart. 

Volvos representanter anser, att det finns en korrelation mellan resultat och 

bonusar. Detta är tack vare deras fokus på kassaflödet. Utöver detta finns ett 

aktieprogram i företaget, där prestationen baseras på avkastning på eget kapital, 

där Volvo Group är mätinstrumentet och inte någon enskild avdelning för att 

lägga fokus på Volvo Group. 

Volvo använder sig inte av optionsinnehav utan använder aktieinnehav i 

utformning av incitament för företagets anställda. Skälet till att använda sig utav 

aktier är att det korrelerar ägarnas och ledningens intressen. Optioner användes 

senast 2003, men det fick en dålig klang i media och dessutom var det enklare att 

hantera aktietilldelning.  

Huruvida det skulle finnas risker med att dela ut optioner till ledningen jämfört 

med aktier, tror inte Volvos representanter. De anser, att då mätningen sker 

kvartalsvis, innebär detta att om man skulle ta en risk ett kvartal, så skulle 

risktagandet straffa sig vid nästa kvartal.  

För övrigt har inte Volvo baserat eller förändrat bonusavtalen beroende på 

personen som suttit i ledningen. 

 

Trelleborg AB 

Bonussystemen i Trelleborg benämns inte bonussystem utan betecknas som 

incitamentprogram. Dessa utgörs av långsiktiga incitamentprogram samt 

kortsiktiga rörliga löner.  

Bonusavtalen i Trelleborg utformas på lite olika sätt. De korsiktiga programmen 

baseras till 60 % på EBIT, 20 % på rörelseresultat, samt 20 % på external capital 

base. När det gäller de långsiktiga avtalen baseras dessa på EPS, och bonusen i 

detta fall ges i form av pengar. 
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På Trelleborg används maximal nivå för bonusen, då det minskar chansen till att 

ledningen tar onödiga risker. Dessutom finns reglerande instrument, som aktiveras, 

om någon försöker påverka sitt kassaflöde för att få en maximal bonus till egen 

del. Dock medges det att faran för riskabelt beteende alltid finns. 

Sören Andersson anser, att det finns en tydlig koppling mellan prestation och 

bonus, eftersom de formar bonussumman på kassaflödet. Korrelationen är tydlig 

mellan prestation och bonus, om man sätter tydliga måltal. De måste med andra 

ord vara uppföljningsbara. 

I Trelleborg används inte optioner utan helt enkelt kontanter, men på Trelleborg 

framfördes att det fanns en poäng med att ge ut optioner till ledningen, då detta 

gav starkast incitament.  

Trelleborg utformar sina bonusar utifrån företagets generella principer och 

anpassar inte utefter en viss lednings affärsmässiga personlighet.  

 

Lindab AB 

Lindabs bonusprogram utformas av en ersättningskommittée. Här sätts ett tak som 

innebär 75 % för koncernchefen, och sedan under honom ligger nivån på 40 %, 

därefter 20 %, vilket de flesta innehar. Nivån innebär att koncernchefen kan uppnå 

en maximal nivå baserad på 75 % av bruttolönen. 60 % av bonusnivån baseras på 

finansiella nyckeltal såsom EBIT, och de resterande 40 % baseras på mer 

kvalitativa mål såsom att göra en stor organisationsutveckling, ett antal förvärv 

eller dylikt.  

Till stor del innebär själva bonusen utgivning av kontanter, men vissa år ger 

företaget möjligheten att köpa optioner. Dessa optioner är då helt beroende av att 

aktiekursen når en viss nivå då man erhåller aktier. Denna möjlighet omfattar då 

70-80 personer som återfinns högst upp i företaget.  

Om bonusavtal leder till ett ökat resultat är svårt att svara på, menar Anders 

Persson. Det är inte alltid så att det finns en prestation kopplad till själva 

incitamentet. Däremot anser Anders Persson, att det är bra med aktieinnehav och 

även optioner och att dessa leder till bättre resultat. Exemplet med Skandiaaffären 
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när ofantliga bonusar delades ut i USA och Storbritannien, påvisade, enligt 

Anders Persson, att det måste finnas en stark styrning på dessa frågor. Det får inte 

bli löjligt höga bonusnivåer. Långsiktigt är optioner och aktieinnehav bra, då 

dessa är instrument för att driva företaget framåt. Aktier och optioner är bra 

långsiktigt, medan en bonus i form av kontanter är bra kortsiktigt. Vad gäller 

skillnader mellan aktier och optioner så tror inte Anders Persson, att det finns 

någon större skillnad.  

Risktagande är inte den största effekten av bonusavtal utan det personliga drivet, 

den så kallade sparken i häcken. Optioner är bra för att föra ledningen i rätt 

riktning.  

Slutligen utformar inte heller Lindab sina bonusprogram utifrån ledningens 

personlighet. Det viktiga är istället att förändra bonusprogrammen utifrån hur 

generationer förändras. Till exempel så återfinner sig personaldirektören Anders 

Persson i generationen av de som växte upp i tron om att ”jobba så många timmar 

du kan så är du duktig”, medan den nyare generationen av studenter på universitet 

kan vara annorlunda. I den mån är det viktigt att förändra bonusavtalen med tidens 

gång.  

 

SAS AB 

Enligt SAS representant, använder SAS inte bonusar, utan de har en årlig lön som 

är rörlig beroende på olika faktorer. SAS har så kallade KPI (Key Performance 

Indicators) som man mäter. Detta består av en mängd olika mål som kan vara av 

finansiell karaktär, medarbetarkaraktär, kundkaraktär eller annat. Det upprättas 

därpå ett målkontrakt i första kvartalet. Året därpå utvärderas målen, och bonusen 

betalas ut om SAS går med vinst. Den årliga lönen består av en fast del och en 

rörlig del. Taket för bonusarna är 50 % maximalt för företaget och 35 % för en 

enskild anställd.  

Det har diskuterats internt, huruvida företaget bör använda optioner eller aktier 

som incitament, men de har aldrig använts av SAS. Vidare anser Harry Sillfors, 

att det finns en viss risk med att ge ut bonusar i form av aktier och optioner om 

dessa kopplas till kortsiktiga prestationer, då detta kan leda till felaktiga beslut.  
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Enligt Harry Sillfors, bör ett bonusavtal innehålla ett antal olika saker. Det ska 

innehålla KPI, som man mäter som tidigare nämnts, och det är vidare viktigt, att 

bonusen baseras på mätbara mål. Harry Sillfors anser, att det är mycket viktigt att 

en del av lönen är rörlig och anser, att det är irriterande med samhällsdebatten om 

bonusar. Skälet till irritationen är, att det skulle kunna leda till att bonusarna tas 

bort och ersätts av höjda fasta löner. Detta skulle i sin tur kunna leda till att 

bonusar införs igen efter tio år, men med högre fasta löner implementerade.  

Vidare har inte SAS anpassat sina bonusavtal efter personlighetsskillnader bland 

ledningen. Förändringar som genomförs implementeras på grund av att SAS 

önskar förfina instrumentet. Det är viktigt att kunna visa utbetalningen för interna 

och externa revisorer. Det finns vidare skillnader mellan var i hierarkin en anställd 

befinner sig.  

 

SKF AB 

Bonusavtalen för de högsta befattningarna i SKF utgörs av något som kallas 

STVS (Short Term Variable System). Detta kan betecknas som ett kortsiktigt 

belöningssystem eller bonus. Det innebär en rörlig inkomst för en medarbetare på 

företaget och baseras på ett finansiellt tal som heter Total Value Added vilket är 

en formel för att mäta företagets värdeskapande. Det långsiktiga bonussystemet 

baseras även det på TVA men sträcker sig över en treårsperiod. Det finns ett 

maximalt tak på 25-30 % av årslönen och en miniminivå för alla på företaget med 

undantag för de 7-8 som sitter i koncernledningen.  

Birgitta Söderberg anser, att bonusar ger förbättrade resultat. Skälet till detta är 

att ”det som är mätbart blir gjort”. Däremot har SKF lämnat personliga mål som 

de tidigare arbetat utifrån och numera använder företaget TVA och kassaflöde.  

Birgitta Söderberg lägger in en kommentar i debatten om bonusarna och menar att 

debatten på sistone varit väldigt onyanserad. Dessutom fungerar människor i 

SKF:s syn bättre arbetsmässigt om det finns flera olika delar av lönepaketet. Man 

behöver ett paket som är konkurrenskraftigt på marknaden vilket innebär en fast 

lön som baseras på befattning samt en rörlig del som är beroende på prestation. 

Utöver detta, har bonussystemet en kortsiktig del och en långsiktig del. Detta 
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innebär att man kan mäta olika saker och detta belyser olika delar av 

verksamheten.  

Vidare togs debatten kring SEB upp där Annika Falkengren sade sig vilja ha mer 

fast lön och undgå optioner då dessa inte var bra för företaget. Detta menar 

Birgitta Söderberg, är en konstig syn på saken då optioner faktiskt är extra bra i 

tider som dessa, då företaget går dåligt och man önskar att höja aktieägarvärdet. 

Dessutom kostar optioner mindre än till exempel utgivning av kontanter, då de 

enbart går att lösa in när aktievärdet har höjts.  

I SKF talar man inte om att det skulle finnas risker som uppstår på grund av 

tecknande av optioner eller dylikt då de anser sig ha en stark företagskultur. 

Företaget grundades 1907, och företagskulturen medför återhållsamhet. Man 

poängterar, att SKF aldrig varit i några stora skandaler gällande löner eller 

liknande. Däremot så kan det återfinnas sådana risker i andra företag men det 

beror på verksamheten. SKF arbetar inte med finansiering, där risktagande kan 

vara en större faktor, utan är ett gammalt verkstadsbolag.  

Det är svårt att säga huruvida en chef, som innehar optioner eller aktier, kommer 

att agera olika beroende på vilket av instrumenten de har som incitament. 

Däremot så är det så för de flesta som innehar de här incitamenten, att de knappt 

ens förstår eller vet vad de har för instrument, och därför inte tänker i termer av 

avkastning på instrument. Många ser inte kopplingen.  

Det viktigaste i ett bonussystem är att det skall finnas ett tak, det vill säga 

tröskelnivåer. Det är viktigt att nivåerna inte får vara för höga. Om det inte finns 

något tak så uppstår det problem. Det måste finnas pengar att dela ut och det skall 

ske i enlighet med företagets bästa och organisationens fortlevnad. Sammantaget 

bör det vara kopplat till hur det går för företaget och samtidigt hur det gått för 

individen i företaget.  

Slutligen utformas och förändras bonussystemen i SKF under årens lopp, men inte 

beroende på ledningens olika personlighetsdrag eller liknande. Det har gått från 

att vara baserat på kontanter till att vara baserat på aktier. På senare tid har 

optionerna tagits bort från programmet.  
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Clas Ohlson AB 

De ledande befattningshavarna i Clas Ohlson har en Short Term Incentive System, 

STI, som är knuten till målen som finns på avdelningen. Detta är nytt på Clas 

Ohlson och var tidigare baserat på ett vinstdelningssystem. Numera är det mer 

knutet till en individs prestation. Det finns även ett Long Term Incentive System, 

LTI, som är knutet till 40 personer på företaget som baseras på långsiktig 

påverkan på företaget. Denna baseras på bruttomarginal och aktieägarkrav. 

Aktieägarskapet baseras på en möjlighet att investera 10 % av årslönen i 

företagets aktier. Därefter finns optioner som delas ut. I Clas Ohlson mäts fyra 

mål. Dessa mål är beroende på funktion. Det viktigaste i sammanhanget är att 

bonusen skall vara kopplat till prestationen. Har det gått bra för Clas Ohlson bör 

även bonus utbetalas. Har det gått dåligt bör bonusen utgå.  

Vidare anser Susanne Löfås Hällman, att det finns en relation mellan bonusar och 

prestation såvida det finns en möjlighet att påverka. En viss osäkerhet råder.  

En blandning av optioner och aktier är det bästa instrumentet för att sätta bonusar. 

Beroende på vilken form av anställning någon har på företaget bör bonusvarianten 

variera.  

Det kan finnas risker i av bonussättning och människor kan vilja öka sin 

bonusandel, men Susanne Löfås Hällman, anser att har en stark värdegrund för att 

motverka att detta sker inom företaget. Även utvecklingsplaner har 

implementerats för att minska risken.  

Slutligen har Clas Ohlson utvecklat sina bonussystem genom åren, för att få en 

tydligare koppling mellan avdelning och individ och säkerställa ett kollektivt 

ansvarstagande inom företaget.  

 

Electrolux AB 

Electrolux använder två olika delar i bonussystemet. Det finns en kortsiktig 

respektive en långsiktig del. Den kortsiktiga baseras på företagsmål, kollektiva 

finansiella mål. Electrolux består av över 1500 olika kollektiva och funktionella 

kombinationer beroende på vart man befinner sig rent geografiskt, exempelvis i 
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Sverige, USA eller någon annanstans. Bonus är något Bart Gerard anser ger 

individen mening i den organisatoriska kontexten.  

Den generella tanken med bonussystemet är att det som mäts blir gjort, och 

därmed finns en viss tro, att bonusarna ger en höjd prestation. Däremot så innebär 

detta inte alltid, att bara för att ett visst mål har uppnåtts så har företaget 

förbättrats. Komplexiteten i sammanhanget gör det svårare att generalisera.  

Vad gäller om det finns en korrelation mellan prestation och bonussättning så är 

det inte enbart en fråga om prestation eller bonusar. Det handlar även om 

ledarskap i företaget, att förstå företagskulturen och att främst förstå, att bonusar 

enbart är ett instrument bland många, som är tillgängliga för ledning. 

Bonussystemet som ett ensamt instrument har enbart en marginell funktion som 

piska eller morot.  

Fram till slutet av 2003 använde sig Electrolux även av optioner som långsiktiga 

instrument. Sedan 2004 används restriktiva aktier. Ett skäl till att istället använda 

aktier skulle enligt Bart Gerard vara att deras aktie inte är särskilt volatil och även 

har haft en väldigt stillastående prisutveckling genom åren.  

Bart Gerard vill även betona, att Electrolux har en bra korrelation mellan planerna 

som sätts och företagets resultat. Optionernas eller aktiers nytta beror överlag på 

hur man definierar ledarskap och under vilka förhållanden man använder 

instrumenten.  

Det anses inte finnas någon stark koppling mellan optioner och ökad risk. De 

flesta på ledande befattning tänker inte nationalekonomiskt, utan är en del av 

företagets kultur och styrning överlag.  

Även Electrolux har förändrat bonussystemen över åren, men inte beroende på 

vem som suttit som VD. Olika personligheter har funnits, från Michael Treschow 

till Leif Johansson till Leif Stråberg, men bonussystemen sätts utefter andra 

kriterier än personligheter. Dessutom har Electrolux enbart förändrat sitt 

bonussystem en gång på elva år. De viktigaste incitamenten är inte bonussystemen 

i sig utan kultur och värderingar, transparens, samt att ha människor knutna 

genom ett psykologiskt kontrakt till företaget. Allt som allt, ett mer holistiskt 

synsätt.  
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För Electrolux är de viktigaste delarna i ett bonuskontrakt att förstå de finansiella 

faktorerna som driver värdet. Det vill säga, att förstå vad man sysslar med, att ha 

fokus. Utöver detta är ett öppet ledarskap viktigt, att öppet kommunicera varför 

man gör som man gör. Slutligen är kultur och värderingar väldigt viktiga. Dessa 

saker är de viktigaste att titta på, när man skall bestämma sig för hur man skall 

utforma bonusavtalen i sitt företag.  

 

Intrum Justitia AB  

Intrum Justitia utformar sitt bonussystem i två olika delar: Long Term Incentives 

och Short Term Incentives, LTI och STI. Som namnet förklarar baseras dem på 

långsiktig och kortsiktig prestation. Dessa baseras på nyckeltal såsom EBIT111 och 

EPS112. EBIT mäts på resultatet i respektive land. Intrum Justitia betecknar inte 

LTI och STI som bonus utan betecknar det som rörlig lönedel. EBIT använder de 

för att det är ett av de centrala resultatmåtten som företaget beräknar kontinuerligt 

medan EPS fungerar bra för ett långsiktigt perspektiv.  

Intrum Justitia anser att det finns en korrelation mellan rörliga löner och prestation 

eftersom det går att mätas. Däremot påpekar man, att det alltid finns en osäkerhet i 

mätningar och man kan inte vara 100 % säker på orsaken. Ibland blir det svårare 

att mäta resultatet, exempelvis för en teknikavdelning eller annan kvalitativ 

avdelning där det inte enbart handlar om kvantitativa mått.  

När det gäller de långsiktiga målen för företaget betonar Intrum Justitia vikten av 

att korrelera ägarnas och ledningens intressen, och använder sig av aktier för detta 

ändamål.  

Företaget uppfattar inte optionsutgivning som riskabelt, då det finns starka 

styrningsinstrument i dagens Sverige. Det kan självfallet alltid finnas människor 

med brottsligt uppsåt och dessa är svåra att upptäcka men det finns stark 

ägarstyrning i företaget. För övrigt är det viktigt att utforma optionsprogram på ett 

smart sätt så att det inte uppstår onödiga risker på grund av hävstångseffekter etc. 

                                                 
111 EBIT= Earnings before interest and taxation, Resultat före finansiella poster  
112 EPS= Earnings per share, Vinst per aktie  
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Det viktiga i utformningen av ett bonuskontrakt är att koppla målen till faktorer 

vilka representerar det målområde ett företag har, både finansiellt och strategiskt.  

Intrum Justitia har, till de intervjuades vetande, inte förändrat bonusarna över en 

tvåårsperiod beroende på personlighet eller en viss typ av ledare i företaget. 

Målgruppen för LTI har blivit större, men sättet på hur man mäter målsättning och 

prestation är i stort sett likadant. Den som är i ledningen på Intrum Justitia arbetar 

helt och hållet resultatbaserat och vill ha inflytande på företaget. 

 

IKEA 

IKEA är inte ett publikt aktiebolag och har därför inte samma krav som publika 

aktiebolag vad gäller öppenhet och utgivande av diverse bolagsinformation.  

Exakt hur bonussystemen är utformade, vill Magnus Larsson inte gå in på i detalj. 

Magnus Larsson menar, att varje land där IKEA är verksamma har frihet att 

utforma bonusarna enligt egna önskemål. Hans personliga åsikt är att det finns 

sammanhang där bonusar leder till ett förbättrat resultat. Det skulle kunna vara 

vissa tjänster. Ett exempel, är mannen som säljer dammsugare. Det kan baseras på 

ackord. Då är det lätt att mäta hur många dammsugare som säljs av mannen och 

därpå knyts den så kallade bonusen till hans prestation. I andra fall blir det svårare. 

Exempelvis inom administration och service är det svårare att följa upp 

sambandet mellan prestationen och bonusen. Däremot om vi pratar om ledningen 

så har IKEA inte något rent verktyg för att följa upp detta. Å andra sidan, så är det 

möjligt att, bonusar kan ge incitament att prestera bättre, men samma sak gäller 

där: vissa drivs av pengar, medan andra inte drivs av pengar.  

Som sagt är IKEA inte särskilt öppna med hur bonusar sätts, men man sade så 

mycket, att det gäller vanliga finansiella måttstockar, såsom vinst eller omsättning. 

För att undvika onödigt kortsiktigt vinsttänkande har IKEA fokus på att sätta 

målen rätt för att i sin tur undvika suboptimering, som de kallar det.  

Ett bra bonussystem ska enligt Magnus Larsson innehålla mätbara finansiella mål, 

som är kopplade till varje enskild person. Med detta menar han, att de inte ska 
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vara baserade på exempelvis en aktiekurs, utan vara kopplade till den enskilde så 

att denne får avkastning för det han personligen varit ansvarig för.  

IKEA har inte förändrat sin bonussättning utifrån ledningens personliga 

preferenser eller personlighet överlag. Avslutningsvis skall sägas att IKEA sätter 

sina bonusar internt och inte har någon officiell hållning. 

 

AstraZeneca AB 

AstraZenecas bonussystem, som täcker alla anställda inom företaget, består av 

olika delar. Bonussystemet för de flesta med undantag av executives, består av en 

bonuspott. Denna pott baseras till hälften av EPS och den resterande hälften 

baseras på ett balanserat styrkort. Om någon jobbar inom sina mål blir det en 

bonus på 8 % av lönesumman, och skulle målen överträffas, blir det maximalt en 

summa bestående av 16 % av lönesumman. Om någon inte gjort tillräckligt, 

presterat tillräckligt, får individen ingen bonus alls.  

Det finns även personliga mål, såsom att man ska implementera en ny strategi 

eller göra andra saker över årets gång.  

Överlag tycker Per-Göran Månsson, att bonusar är ett bra sätt att styra, det 

bestäms av hur mycket som finns att fördela. Om det gått bra så får man mer. 

Bonusar sätts kortsiktigt och lönen kan nämnas ser till hur prestationen gått tre år 

tillbaka i tiden, mer långsiktigt. 

Huruvida bonusarna ger ett bättre resultat i AstraZeneca, så har detta inte följts 

upp, vad Per-Göran Månsson vet i alla fall. De har minskat EPS måttstocken nu 

och använder sig mer av ett balanserat styrkort. Det finns även många andra 

faktorer såsom att ha fler produkter, att stärka portföljen. Men att kortsiktigt 

försöka höja aktiekursen är inget mål, då det finns så mycket andra faktorer som 

definierar en god prestation.  

Däremot så tror han att det finns en koppling mellan bonusar och prestation, även 

om det är svårt att generellt säga att det finns ett enhetligt starkt svar på frågan. 

Det är däremot viktigt att sätta tydliga mål som innebär att medarbetaren förstår 

varför han får bonusen.  
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När det gäller högre ledning, executives, i företaget så skiljer man mellan bonus 

och incentives. Bonus betalas ut till alla i företaget och för ledning betalas hälften 

ut i kontanter, och hälften sätts in i AstraZenecas allemansfond men i princip kan 

man säga att även det är kontanter. Däremot vill man gärna knyta ledningen till 

företaget. Man önskar därför att ledningen innehar aktier i företaget.   

De så kallade long term incentives utgjordes tidigare av aktier och optioner, som 

man senare kunde lösa in inom en treårsperiod. Detta instrument används för att 

se till att nyckelpersoner vill stanna i företaget en längre tid. Nu har de tagit bort 

optioner som del av programmet, och istället har de endast aktier, eftersom 

aktiekursen inte varit lika gynnsam, enligt Per-Göran Månsson.  

Vad gäller ökat risktagande i företaget på grund av avkastningsmöjlighet, anser 

Per-Göran Månsson, att i deras typ av företag så är detta en praktisk svårighet. 

Dels så finns det så enormt mycket regleringar av läkemedelföretag, som gör det 

aningen svårt att ta en risk med exempelvis en substans som är osäker, sedan finns 

det så mycket regleringar och processer som skall gås igenom för att få en produkt 

godkänd. Han betonar istället, att det är viktigt för AstraZeneca att våga mer inom 

företaget, att få ut fler produkter. Däremot ses ingen koppling till optioner och 

risktagande för deras företag.  

Viktiga delar i ett bonusprogram överlag anses vara att det är mätbart enligt 

tydliga mål. Dels personliga och dels för företaget, vilket i sin tur innebär, att om 

det går bra för företaget kan man ändå få noll i bonus. Detta skulle då bero på att 

man inte uppfyllt sina personligt förankrade mål i företaget.  

Över åren har AstraZeneca förändrat sina bonusprogram, men detta är inte baserat 

på ledningens stil eller personlighet. Istället beror det på att man kanske vill stärka 

produktportföljen, som nu när AstraZeneca har infört ett balanserat styrkort som 

är en bas för bonusens storlek. Om man använder för mycket EPS är risken att det 

blir för aktiedrivet istället för att fokusera på produkter eller dylikt. Den delen 

med EPS har minskat i företaget. 

Före Astras sammanslagning med brittiska Zeneca använde företaget en 

vinstdelning då alla medarbetare fick sin del. Idag är det mer baserat på befattning 

och personlig prägel samt dess personliga påverkan. Detta har olika popularitet 
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beroende på vem som tillfrågas. Frågar man en LO-arbetare på AstraZeneca så är 

det mindre bra, men tjänstemännen och högre befattningshavare anser att det är 

bättre. Det finns fördelar med systemet som det är nu, men även nackdelar. Om en 

person inte förstår varför han får den bonus han får, om transparensen är låg, är 

vinstdelning bättre och naturligtvis gäller samma resonemang om hög transparens 

och förståelse råder för bonussättningen.  

 

PricewaterhouseCoopers 

Vissa delar av bonusprogrammet kan beskrivas. Andra delar av bonussystemet får 

inte beskrivas till utomstående. Bonussystemet bygger på att det finns olika 

befattningsnivåer inom PWC. Det finns sju befattningsnivåer eller grades som 

PWC kallar dem. Den högsta befattningsnivån är delägare som tar del av 

bonussystemet på annat sätt. Alla andra befattningsnivåer tar del av de olika 

utfallsmöjligheterna, och tar del av bonusen enligt nivån man befinner sig på. Av 

detta följer att en befordran innebär ett stort genomslag, då man får möjlighet till 

en helt ny skala.  

Det innebär, att det skall löna sig att vara en arbetsam medarbetare och 

bonussystemet kan betecknas som ett komplement till lönesystemet. Baslönen är 

marknadsmässig, och bonusen är ett tillägg till detta.  

Det finns tre delar av bonusprogrammet. Den första är en individuell del som är 

kopplad till den befattning man har, den andra är kopplad till hur man själv har 

presterat och den tredje är kopplad till hur divisionen presterat tillsammans. Dessa 

tre delar utgör sedan bonusen, som avgör hur många månadslöner man får ovanpå 

sin ordinarie lön. Man får sedan vanligtvis någonstans mellan två månadslöner 

och en bra bit uppåt. Det finns inget tak för bonusen.  

Bonusar kan ge en förbättrad prestation, men PWC arbetar utifrån att alla 

människor arbetar och reagerar på olika incitament. Däremot tror PWC att de som 

söker sig till just deras företag i större utsträckning attraheras av ett rörligt 

ersättningssystem. Ett exempel på kopplingen mellan prestation och ersättning 

kan vara att PWC genomför en försäljning av ett bolag på 100 miljoner kronor. 

Om PWC får låt säga 5 % innebär det ett tillskott till kassan på 5 miljoner kronor. 
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Om det då finns en person som jobbat med detta, är det lätt att se vem som fångat 

just denna affär och bör få en del av kakan. Genom att koppla bonusavtalet till den 

person som genomfört affären, kommer denna person att känna att det är 

värdefullt att fortsätta att arbeta för PWC.  

Det bör för övrigt finnas en koppling mellan bonusar och prestation. Dels är det 

en mer rättvis struktur av belöningsform och även mer flexibel. Det innebär vidare 

att om målen inte uppnås ett år kommer bonusutbetalningen vara lägre, och 

personalkostnaden sänks därmed.  

Vad gäller ökat risktagande på grund av bonus, så tror Patrik Wåhlin definitivt att 

denna risk finns. På grund av att risken finns, använder sig PWC av en mängd 

olika regleringsformer inom företaget för att motverka risken. Det kan innebära 

riskanalys, uppförandekod samt en överlag hård disciplin på personalen som 

arbetar på PWC. Dessutom arbetar PWC som ett rådgivande bolag där cheferna 

på kundföretag såsom banker, försäkringsbolag och private equity- bolag är de 

som tar besluten.  

Patrik Wåhlin anser, att det finns ett antal delar som är väsentliga i bonussystemen. 

Det skall delvis finnas en stark differentiering, vilket innebär att man skall kunna 

skilja en högpresterande individ från en lågpresterande individ. Sen är det viktigt 

att bonusavtalet är kommunikativt och tydligt. Det ska vara logiskt och transparent, 

vilket hänger ihop med kommunikationen och tydligheten. Det bör vara lätt att 

förstå vad bonusnivån man erhåller innebär: är det bra eller dåligt? Det är mycket 

viktigt för individen att förstå varför han får den bonus han får. Sedan förstår 

individen förvisso vinken om han inte får någon bonus alls. 
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4.5 Tabeller över Företagsfakta 

 

GENERELLA FÖRETEELSER    

       

Företag Företeelser      

 Börsnoterat Varumärke Årsredovisning Kontanter Optioner Aktier 

Volvo Ja Starkt Ja Ja Nej Ja 

Trelleborg Ja Svagt Ja Ja Nej Nej 

Lindab Ja Starkt Ja Ja Ja Nej 

SAS Ja Starkt Ja Ja Nej Nej 

SKF Ja Svagt Ja Ja Nej Ja 

Clas Ohlson Ja Starkt Ja Ja Ja Ja 

Electrolux Ja Starkt Ja Ja Nej Ja 

Intrum Justitia Ja Medium Ja Ja Nej Ja 

IKEA Nej Starkt Nej Ja Kan ej Kan ej 

AstraZeneca Ja Medium Ja Ja Nej Ja 

PWC Nej Medium Nej Ja Kan ej Kan ej 

       

       

Företag Företeelser     

 Risk med optioner? Bonus→ förbättrad prestation Utforma enl. personlighet 

Volvo Nej Ja Nej   

Trelleborg Ingen kommentar Ja, basera på tydliga mål Nej   

Lindab Nej, driver ledningen Ja, rimliga nivåer Nej, utefter generationer 

SAS Ja > kortsiktighet Ja, irriterad på debatten Nej   

SKF Inte med stark kultur Ja, basera på mätbara mål Nej   

Clas Ohlson Nej, CSR motarbetar Ja, personligt knutna Nej   

Electrolux Nej Ja, dock bara ett instrument Nej   

Intrum Justitia Nej, CSR motarbetar Ja, om det kan mätas  Nej   

IKEA Vet ej Ja, kan leda till förbättring Nej   

AstraZeneca Finns risk, CSR reglerar Ja Nej   

PWC Inget svar Ja i vårt fall Nej   



70 
 

 

Företag Företeelser   

 Intressenters belåtenhet→Vinst?* Intressenters åsikt om bonus¤ Externa intressenter 

Volvo Ja Viktig till viss del Satsar resurser  

Trelleborg Nej Oviktig Satsar en del resurser 

Lindab Ja Viktig Satsar resurser  

SAS Både ja och nej Viktig Satsar resurser  

SKF Ja Oviktig Ingen kommentar 

Clas Ohlson Ja Viktig Satsar resurser  

Electrolux Ja Oviktig Satsar resurser  

Intrum Justitia Ja Oviktig  Ingen kommentar 

IKEA Både ja och nej Oviktig Ingen kommentar 

AstraZeneca Ja Ingen kommentar erhållen Satsar resurser  

PWC Ja Oviktig (undantag: kunder) Ingen kommentar 

 
*Anser att intressenters belåtenhet är viktigt för långsiktig vinst. 

¤Intressenter i denna fråga definieras: exklusive aktieägare. 

 
  
Företag Företeelser    

 Övervakning Informerar ägare om bonusar* 

Volvo Följer lagen Nej   

Trelleborg Peer review, intern kontroll Nej   

Lindab Genomgångar av org Nej   

SAS CSR, vunnit priser  Ja, genom pressmöten m m  

SKF policies & riktlinjer Ja, bl a möten   

Clas Ohlson Styrelsen ser över 
Ja, möten och 
kommittéer  

Electrolux Kultur och ledarskap Nej   
Intrum 
Justitia Kontrollprocess  Ja, har inflytande  

IKEA Ingen kommentar Ingen kommentar  

AstraZeneca Myndigheter kontrollerar  Nej   

PWC Code of conduct CSR Ja ägare sätter bonus  

     

     

*förutom årsredovisningen och årsstämma    
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5. Analys 
nalysavsnittet framställer den samlade empirin utifrån de teoretiska 
referensramarna. Inledningsvis analyseras empirin som främst har 
anknytning till agentteorin, därefter följer en delanalys om företagens syn 

på stakeholder theory. Därefter analyseras företagens bonussystem.     

 

5.1 Agentteorin 

Samtliga aktiebolag och övriga bolag i vår undersökning följer de lagar och 

regleringar som finns och därmed anser företagen att de presterar tillräckligt 

angående kommunikation och övervakning av ledningen i företaget. Det är 

möjligt att exempelvis ÅRL 113 stiftats som ett övervakningsinstrument för att 

reducera intressekonflikter. Att övervaka ledningen för att reducera 

intressekonflikter, är en del av agentteorin, som lades fram av Jensen 114 . 

Dessutom finns stöd, enligt exempelvis Celik, att övervakning är något som 

företagen tjänar på. 115 

Utöver detta har de flesta en utarbetad kontrollfunktion, ofta i form av en 

avdelning för Corporate Governance. Trelleborg använder sig av en 

kontrollfunktion i form av en så kallad peer review process. Intrum Justitia 

använder sig av en kontrollprocess, som gör det omöjligt för en beslutsfattare att 

egenhändigt ta ett beslut. Beslutet kan enbart tas efter att flera personer tagit del 

av informationen. I vissa företag, som AstraZeneca, finns extern övervakning som 

minskar agentproblematiken. I deras fall handlar det om läkemedelsmyndigheter 

och andra kontrollorgan, som har uppsikt över utvecklingen av AstraZenecas 

läkemedel. 

Dessa ovanstående exempel illustrerar hur företaget måste använda sig av en 

agentkostnad för att minska agentproblematiken. Detta problem grundar sig i tron 

att om ledningen innehar en total frihet kommer ledningen inte agera i ägarnas 

                                                 
113 Årsredovisningslagen, (1995:1554) 
114 Theory of the firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure Jensen/ 
Meckling, Journal of Financial Economics, 1976. Vol. 3, p. 4 
115 Mechanism design with collusive supervision Celik, Journal of Economic Theory, 2009. No. 
144, p. 88 

A
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bästa, enligt Jensen 116 . Enbart då ägarna sitter i ledningen, kommer 

agentproblematiken vara irrelevant, då agenten är principalen. Detta gäller i fallen 

PricewaterhouseCoopers och IKEA. Detta överensstämmer med Miglos syn. När 

företag styrs av ägarna, blir bonussystemen irrelevanta. Detta är på grund av att 

informationsflödet inte längre är ett problem mellan ägare och ledning, då dessa 

två är samma person. 117  Privatägda företag har vidare inte samma påtryckningar 

på sig, eftersom de kan välja att vara anonyma med viss information. Exempelvis 

IKEA var väldigt tystlåtna om det mesta som ingick i deras värderingar om 

bonussättning. Vilka mål, objektiv och dylikt som ingick ville företaget inte gå ut 

med vilket kan vara förståeligt då IKEA inte har någon intressekonflikt gentemot 

några aktieägare.  

Electrolux svarade i linje med Cordeiros syn, att övervakning inte enbart måste 

vara något som företaget utövar 118 . Cordeiro och Electrolux menar att 

finansanalytiker har en väldigt stark roll i att övervaka och analysera företaget. 

Finansanalytikers övervakning är ett viktigt instrument på marknaden. Denna 

övervakning är inte lika kostsam som ett internt övervakningsprogram.    

Bonusen i sig, leder till en reduktion av övervakningsproblemet. Detta leder i sin 

tur till en högre avkastning jämfört med en avsaknad av bonusavtal, menar 

Lewis119. Detta är en intressant ståndpunkt, då den säger oss, att det finns ett 

behov av bonusavtal, även om vissa delar av allmänheten inte förstår sig på hela 

idén med bonusavtal och därmed ställt sig kritisk till idén. Detta stämmer överens 

med Fehr som menar, att de flesta principaler väljer att använda sig av rörliga 

incitament, kanske för att dessa fungerar bättre än enbart fast lön. Tanken är att 

agenten kommer att fokusera på den uppgift vilken han kommer belönas för. 120  

Detta är i linje med i stort sett alla företagens åsikter och riktlinjer kring 

                                                 
116 Theory of the firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure Jensen/ 
Meckling, Journal of Financial Economics, 1976. Vol. 3, p.8 
117 Earnings-Based Compensation Contracts Under Asymetric Information Miglo, University of 
Guelph. The Manchester School, 2009. Vol. 77, No. 2, p. 236-238 
118 Moderators of the Relationship Between Director Stock-Based Compensation and Firm 
Performance Cordeiro/ Veliyath/ Romal, Journal Compilation, Blackwell Publishing. 2007. Vol. 
15, No. 6, p. 4 
119 Bonuses and Penalties in Incentive Contracting Lewis, The Bell Journal of Economics, 2008. 
Vol. 11, No. 1, p. 8 
120 Fairness and Incentives in a Multi-task Principal-Agent Model Fehr/ Schmidt, Scandinavian 
Journal of Economics, 2004. Vol. 106, No. 3, p. 462 
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bonussystemen. PricewaterhouseCoopers har exempelvis en stark tro på att 

människor arbetar bättre, om de belönas för sin prestation. IKEA menade även, att 

det är viktigt att knyta en belöning till en viss individs prestation och inte enbart 

till företagets prestation. Detta överensstämmer med andra företags åsikter. 

Bonusavtalen sätts efter finansiella mål och objektiv, vilket de flesta företags 

representanter ansåg vara väsentligt.   

En intressant synpunkt beträffande moral hazard, är att frågor som är känsliga, 

såsom bonusar kan anses vara, enbart diskuteras vid sämre tider. Michaelson 

skrev, att det enbart är relevant och intressant att diskutera känsliga frågor som rör 

sig kring moral hazard i tider, då det går sämre för ett företag.121 Detta förklarar 

varför exempelvis Volvo har fått sämre kritik då företaget har gått dåligt. För ett 

par år sedan var det få som diskuterade Volvos bonusnivåer.  

Generellt sett anser företagen att informationskanaler finns mellan aktieägare och 

ledning, samt att denna kanal är bolagsstämman. Utan tillräckligt 

informationsflöde mellan ledning och aktieägare uppstår en situation som kan 

beskrivas i Löfgrens ord som asymmetrisk information, då ledningen har mer 

information än aktieägarna. 122  Detta kan även appliceras kring bonusavtalens 

natur. Även om bolagsstämman är en formell kanal för att genomföra beslut 

genom demokratiska processer, finns risken att aktieägarna inte är tillräckligt 

kunniga, eller att de inte har tillräckligt med information. Därmed finns inte 

tillräckligt med underlag för bolagsstämman att kunna fatta ett adekvat beslut. Vid 

dessa situationer finns det risker enligt Sung123. Problemet är att ledningen kan ta 

större risker baserat på ägarnas okunskap. Detta är generellt något som företagen 

inte tror på. Det finns exempelvis starka riktlinjer, som motverkar risktagande hos 

anställda, hos PricewaterhouseCoopers. Samma är fallet i Trelleborg. Electrolux 

tillägger att ledningen inte tänker i nationalekonomiska termer. 

Ett exempel på risker som kan uppstå eller ett otillräckligt informationsflöde är 

Electrolux, som har 1500 olika områden vilka alla har olika objektiv och mål för 

                                                 
121 Moral Luck and Business Ethics Michaelson, Journal of Business Ethics. 2008. p. 786 
122 Markets with Asymetric Information: The Contributions of George Akerlof, Michael Spence 
and Joseph Stiglitz Löfgren/ Persson/ Weibull, Scandinavian Journal of Economics, 2002. Vol. 
104, No. 2, p. 196 
123 Optimal Contracts Under Adverse Selection and Moral Hazard: A Continuous Time Approach 
Sung, The Review Of Financial Studies, 2005. Vol. 18, No. 3, p. 31 
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verksamhetens krav att få en bonus. I detta exempel är det svårt att tänka sig, att 

ledningen har en möjlighet att dela med sig av alla olika kriterier och mål, enbart 

på grund av komplexiteten i uppbyggnaden och organisationsstrukturen av 

företaget. Detta är även i linje med att det kan finnas större nivåer av 

informationsasymmetri i större företag med fler investeringsalternativ. I dessa 

företag återfinns aktiebaserade eller optionsbaserade bonussystem i större 

utsträckning, enligt Cordeiro 124 . Electrolux använde tidigare optioner, Volvo 

använde aktier, Lindab brukade optioner och samma mönster finns eller har 

funnits i de företag som ingår i uppsatsens empiriska avsnitt.  

Bland enskilda företag fördes intressanta synpunkter fram. Bland annat ansåg 

Electrolux att aktieägarens roll, och den typiska aktieägarens tankesätt har 

förändrats. Om vi tittar tillbaka tjugo år var aktieägaren någon som tittade på 

aktieägarvärdet, medan det idag handlar om en investerare som vill ha en snabb 

vinst och inte ens väntar på utdelningen innan denne säljer. För övrigt ansåg inte 

Electrolux, att alla aktieägare vill ha information beträffande bonussystemens 

utformning, och även om vissa skulle vilja, finns det regler på OMX, som 

omöjliggör detta. SAS nämnde, att mängden information beträffande bonusavtal, 

och antal tillfällen där bonusar diskuteras, har ökat de senaste fem åren. Däremot 

har inte mediadebatten drabbat SAS, som hade relativt små bonusar enligt dem 

själva. Intrum Justitia var det företag som mest betonade vikten av aktieägarnas 

tyckande gällande bonusavtalen. En öppen debatt fanns i företaget genom olika 

kanaler mellan aktieägare och ledning, som bland annat valt att ta bort det 

aktiebaserade incitamentsystem de tidigare haft och ersatt det med ett 

kontantbaserat system. Denna förändring hade genomförts i enlighet med 

aktieägarnas vilja.  

Slutligen kan det betonas att företag agerar i linje med lagar och regleringar. Detta 

är Electrolux och AstraZeneca bland annat exempel på. Dessutom finns en stark 

tro till deras riktlinjer och kultur inom företaget. Samtidigt finns en ökad tilltro till 

information mellan ägare och ledning, vilket bland annat Intrum Justitia är ett gott 

                                                 
124 Moderators of the Relationship Between Director Stock-Based Compensation and Firm 
Performance Cordeiro/ Veliyath/ Romal, Journal Compilation, Blackwell Publishing. 2007. Vol. 
15, No. 6, p. 3 
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exempel på. Utöver detta är det värt att nämna att dagens aktieägare har en 

annorlunda syn på aktieägarskap, speciellt i den mån som man idag refererar till 

aktieinnehav och inte aktieägarskap. Det finns en kortsiktig kultur hos vissa 

investerare. Huruvida det är i företagens bästa att ta hänsyn till dessa, anser vi är 

tveksamt. Mängden information som ges ut måste vara i riktlinje med mängden 

nytta det ger över en hållbar period. Detta var tanken med informationsasymmetri 

och agentteorin, att reducera ineffektivitet och öka avkastningen och effektiviteten 

hos företagen för att minska chansen till immoraliskt beteende hos 

företagsledningar i företag.  

Jensens agentteori påvisar, att det är bra att försöka korrelera intressen mellan 

ägare och ledning125. Detta återkommer vi till i sektionen bonusavtalsteori, där 

användning av optioner, aktier eller kontantbaserade system berörs.  

 

5.2 Företagens syn på intressenterna 

Inledningsvis bör informeras om de två kategorierna av företag denna studie 

innehar. Intrum Justitia och PricewaterhouseCoopers skiljer sig från de övriga 

som är industriföretag eller handelsföretag, i den betydelsen att de inte har samma 

relation till sina leverantörer. Av de övriga nio handels- och industri- företagen 

var det dock inte alla som klassificerade sina leverantörer som intressenter i sina 

intervjusvar, trots att man med hänsyn till deras bransch skulle anta att 

leverantörerna borde nämnas i detta sammanhang.  

Alla företag som är inkluderade i studien hade klart för sig vad begreppet 

intressent innebar, men det rådde delade meningar om vilka grupper som 

klassificerades som företagets intressenter.  

De flesta av studiens elva företag ansåg att majoriteten av de intressenter, som 

Freeman kategoriserar som interna intressenter, 126  var viktiga för deras företag.  

Vidare ansåg de flesta företagen, att flertalet av de externa intressenter som 

                                                 
125 Theory of the firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure Jensen/ 
Meckling, Journal of Financial Economics, 1976. Vol. 3, p. 8 
126 The stakeholder model refined, Fassin, Journal of Business Ethics, 2009. Vol. 84, p. 115 
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Freeman beskriver127, påverkar dem i högre eller lägre grad. Fakta uppkom som 

pekade på att media som intressent hade större influens på de företag, vilka är 

varumärkescentrerade, till exempel Lindab och Volvo Group, och att media hade 

mindre påverkan på de företag som inte har varumärket som en central roll, 

exempelvis Trelleborg. Just nämnda fenomen leder in på artikeln som Parekh 

skrivit, vilken handlar om att företag, vars ledning brukar en modern ledarstil, tar 

mer hänsyn till alla de interagerar med, och att företag vars ledning nyttjar en 

föråldrad ledarstil höll en girig och ett egennyttigt förfarande mot dess 

omgivning.128 Här kan man se en parallell till de företag vilka, har ett centralt 

respektive icke centralt varumärke.  

SAS, Clas Ohlson samt i viss mån Electrolux uppvisar tecken på att, enligt Parekh 

ha en modern ledning129, eftersom de satsar på att ta stort socialt ansvar i sin 

verksamhet, då CSR- rapporten har fått en viktig plats i de två förstnämnda 

företagen. Electrolux framhävde, att socialt och etiskt ansvartagande var viktigt 

för deras verksamhet. Detta stöds av Freeman, som anser att företag bör ta hänsyn 

till alla aktörer företagen på något sätt interagerar med. 130 

Alla företag visade en viss nivå av insikt beträffande att nöjda intressenter 

genererar värde i form av framtida vinster. En del företag föreföll dock vara mer 

intresserade i att satsa resurser för att göra intressenterna belåtna, medan andra 

organisationer verkade vara mindre benägna till detta. Detta går i linje med vad 

bland annat Coff skriver i sin artikel, där han menar att belåtna intressenter 

genererar värde. 131 Lindab var bland de företag som visade störst tecken på att 

anse att en bred mängd av belåtna intressenter medför denna positiva effekt. 

Andra företag som PricewaterhouseCoopers framhöll tendenser på att nästan 

uteslutande betona företagets kunder som intressent. SAS var det företag som gav 

                                                 
127 The stakeholder model refined, Fassin, Journal of Business Ethics, 2009. Vol. 84, p. 115 
128 The Crisis And Emancipation Of The Modern Corporate Executive: How The Bhagavad Gita 
Reinforces Edward Freeman’s Stakeholder Theory Parekh, Michigan Journal Of Business, 2008. 
Vol. 1, No 1, p. 10-11 
129 The Crisis And Emancipation Of The Modern Corporate Executive: How The Bhagavad Gita 
Reinforces Edward Freeman’s Stakeholder Theory Parekh, Michigan Journal Of Business, 2008. 
Vol. 1, No 1 p. 10-11 
130 Relationships Between Corporate Social Responsibilities’ Promotion And Corporate 
Performance In the Multinational Corporations Arias/ Patterson, Business Intelligence Journal, 
2009. Vol. 2, No. 1, p. 109-110 
131 When competitive advantage doesn’t lead to performance: the resource-based view and 
stakeholder bargaining power Coff, Organization Science, 1999. Vol.  10, No. 121, p. 119-133 
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mest sken av att satsa på ett brett spektrum av intressenter, men det framkom 

dessutom en viss skepticism gentemot den positiva vinstpåverkan detta skulle ha. 

SAS har satsat enorma mängder resurser på att göra sina intressenter belåtna, 

bland annat genom sina påkostade samt prisbelönta CSR-rapporter, men har visat 

negativa resultat trots allt. Detta står i kontrast med Ryan Air som fullständigt 

struntar i intressentgrupper relaterade till CSR men ändå visar högre vinst än SAS. 

Denna situation tar Arias upp där han nämner att det måste vara en avvägning i 

hur mycket man satsar på intressenterna och hur en avvägning mellan 

intressentmodellen och neoklassiska modellen bör tas. 132 Även IKEA var osäkra 

om satsningarna på intressenterna generellt lönar sig, i form av ökade framtida 

vinster. 

Generellt ansåg studiens företag att de interna intressenterna, enligt Freemans 

definition, 133 och framför allt ägarna, var den intressentgrupp som bör påverka 

bonussystemens utformande. Många av dessa företag var mer positiva till att ta 

hänsyn till intressenterna ur en allmän samt generell mening. Här skiljer sig 

PricewaterhouseCoopers från merparten av företag, då de menade, att om deras 

kunder skulle ha negativa åsikter om deras bonussystem, kan detta leda till 

förändringar av incitamentprogrammen. IKEA menade, att det är ägare och 

anställda man ska ta hänsyn till, då de är privatägda. Detta innebär att 

intressenternas åsikter beträffande IKEAs bonusavtal, är irrelevanta.   

Vissa företags representanter menade, att intressenters åsikter beträffande 

bonusavtalens utformande var viktiga, eftersom de inte ville riskera den katastrof 

som inträffade med Skandia. Det verkade mer vara en fruktan att bli uthängda, än 

att vilja göra företagets omgivande intressenter nöjda med dess bonussystem. 

Gemensamt för nästan alla företag var att de uteslutande brukade 

årsredovisningen som informationsmedium vid kommunikation med 

intressenterna. SAS stack ut med att vilja föra diskussion med alla intressenter 

utöver årsredovisningen.  

                                                 
132Relationships Between Corporate Social Responsibilities’ Promotion And Corporate 
Performance In the Multinational Corporations Arias/ Patterson, Business Intelligence Journal, 
2009. Vol. 2. No. 1, 109-110 
133 The stakeholder model refined, Fassin, Journal of Business Ethics, 2009. Vol. 84, p. 115 
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Frooman beskriver i sin artikel, att om ett företag är mer resursberoende av en 

särskild intressent, medför detta ett ökat inflytande på företagets prestation. 134 

Just nämnda företeelse stämmer väl in på SAS och Intrum Justitia. SAS problem 

är att de måste följa fler regler och riktlinjer än sina konkurrenter, trots att de alla 

är aktörer på samma internationella marknad. SAS försöker därför påverka 

politiska institutioner i andra länder att införa de bestämmelser och regler, vilka 

de måste följa då de är ett svenskt bolag. Intrum Justitia lägger också de ner 

mycket tid och kraft på politiska institutioner, exempelvis EU-kommissionen. Det 

är i Intrum Justitias intresse att övriga länder inom EU sätter lagar och riktlinjer 

som stöder deras verksamhet inom kredithanteringsbranschen.  

En motstridig samt intresseväckande uppgift om medias funktion gentemot 

företagen beträffande granskningen utav bonussystem, var Lindabs samt Volvo 

Groups skilda hållning. Lindabs representant ansåg, att media spelade en 

hälsosam funktion i att hålla ledning och ägare i öronen. Volvo Groups 

representant ansåg, att media skulle bry sig mindre, och dessutom att media var 

dåligt pålästa på ämnet samt förvrängde sanningen.  

Vi anser att det bör ligga i företagens intresse att ha nöjda intressenter, inte bara 

internt utan även externt. Därutöver är det av vikt att ha en väl avvägd balans 

mellan den neoklassiska modellen samt intressentmodellen, vilket Arias 

poängterar.135   

Företeelsen att inte satsa en viss nivå av resurser på det hela breda spektrumet av 

intressenter, såväl interna som externa, anser vi inte bör avfärdas på grund av att 

ett visst företag inte har sitt varumärke som en central roll i företagets strategi. Vi 

bedömer, att satsningen på det breda intressentfältet är till gagn för även denna 

typen av företag, då en goodwill byggs upp och positiv Public Relations skapas 

kopplat till word of mouth-effekten som blåser genom hela intressentspektrumet 

där alla aktörer blir påverkade. Därför borde inte bara varumärkescentrerade 

företag satsa på intressenterna, utan även de företag vilka inte är 

                                                 
134 Stakeholder Influence Strategies, Frooman, Academy of Management Review, 1999. Vol. 24, 
No. 102, p. 191–205 
135 Relationships Between Corporate Social Responsibilities’ Promotion And Corporate 
Performance In the Multinational Corporations Arias/ Patterson, Business Intelligence Journal, 
2009. Vol. 2. No. 1, 109-110 
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varumärkescentrerade. Det är viktigt att anmärka, att företag vilka inte är 

varumärkescentrerade, har en större frihet att satsa mindre på företagets 

intressenter. Vi menar, att denna kategori av företag, inte får ha ett för svagt fokus 

på intressenter, eftersom detta kan vara negativt för företagets framtida 

vinstgenerering.  

 

5.3 Bonusavtal 

Det råder olika förhållanden bland de elva företag vi intervjuat. Generellt sett är 

det lättast att analysera de publika aktiebolagen då dessa har en öppnare attityd 

och legal skyldighet att dela med sig av utformningen av sina bonusavtal. PWC är 

ett privat bolag, men var, trots detta faktum, öppna i sina intervjusvar. 

Alla företagen använder sig av bonussystem, även om de av vissa skäl, som vi inte 

vet, inte väljer att beteckna dessa system som just bonussystem. Istället använder 

de uttrycken incitamentsprogram eller rörliga lönesystem. Vi inkluderar dessa 

varianter i vår definition av bonusavtal.  

Utöver detta kan ytterligare en generalisering göras av företagen. Alla använder 

sig av finansiella mått för att mäta prestation. För att använda SKF och Electrolux 

egna ord, så används finansiella mått för att det som mäts blir gjort. 136  De 

finansiella målen som används är olika, men många företag anser att det är viktigt 

att de kan knytas till en prestation och att de är mätbara. Måtten kan exempelvis 

vara kassaflöde, EBIT, EPS bland många. Måltänkandet är i enighet med 

Indjejikians undersökning som visade att företag använder målgränser för att 

utforma bonusar. 137 

Däremot använder SAS, AstraZeneca och Lindab sig av icke-finansiella mål i 

utformandet av sina bonussystem. SAS mål sätts utifrån hur den anställda arbetar. 

I AstraZenecas fall används ett balanserat styrkort. I Lindab kan en tjänsteman få 

bonus om en organisationsutveckling har genomförts. Detta är i enighet med 

                                                 
136 Direkt översättning av uttrycket som användes i intervjuerna med SKF och Electrolux: ”What 
gets measured gets done” 
137 Executive Target Bonuses and What They Imply about Performance Standards Indjejikian/ 
Nanda, The Accounting Review, 2002. Vol. 77, No. 4, p. 816 
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Schiehlls undersökning som påvisade, att allt fler företag använder sig av icke-

finansiella metoder och system för att övervaka medarbetare i ett företag. Enligt 

Schiehll, leder detta till att företaget tänker långsiktigt. Detta indikerar, att 

bonussystem inte enbart är till för att övervaka, men även att påvisa vikten av 

andra egenskaper än just de finansiella inom ett företag. 138  

Samtliga företag delar upp bonussystem i två olika delar. Dels en kortsiktigt 

baserad bonus, och sedan även en långsiktigt förankrad bonusdel. Skillnaden är 

ofta i dessa fall att det kortsiktiga utgörs av kontantbaserad bonus som 

kontrasteras av aktieinnehav eller optionsutgivning för långsiktiga incitament.  

Enligt Haugen är optioner ett utmärkt sätt att korrelera samman ledningens och 

ägarnas intressen.139 Detta reducerar agentkostnaden som övervakning innebär. 

Sanders menar, å andra sidan, att optioner leder till ett ökat risktagande jämfört 

med aktieinnehav hos ledningen. 140 Tanken är att aktier har en risk i nedgång, 

medans en ökad volatilitet hos en aktie innebär en högre avkastningsmöjlighet för 

ledningen om denna innehar optioner. Detta mönster sågs inte av merparten av 

företagens representanter. Istället framhävde Volvo, att de förändrat sitt 

bonusprogram från att bestå av optionsinnehav till aktieinnehav på grund av att 

optioner fått en negativ klang hos media. SKF, Lindab och Trelleborg lovprisade 

optioner som instrument till incitament. SKF menade dessutom, att optioner är 

särskilt effektiva i dåliga tider eftersom optionerna inte kommer att utnyttjas då 

aktien, som är underliggande tillgång, har för lågt värde. Endast när aktiepriset 

höjs till en viss nivå kommer optionerna att lösas in och ge upphov till en kostnad 

jämfört med fast lön. Detta gjorde att representanten för bonusar på SKF menade, 

att uttalandena av Annika Falkengren, VD för SEB, var speciellt ogenomtänkta, 

då hon menade att en ökning av fasta löner kostar företaget mer. Annika 

Falkengren hade istället gått ut i media och ansett att fast lön var bättre för SEB 

och att optioner och dylikt kostade företaget pengar.  

                                                 
138 Boards of Directors, CEO Ownership, and the Use of Non-Financial Performance Measures in 
the CEO Bonus Plan Schiehll/ Bellavance, Corporate Governance: An International Review, 2009. 
Vol. 17, No. 1,  p. 101-102 
139 Resolving the Agency Problems of External Capital through Options Haugen/ Senbet Journal of 
Finance, 1986. Vol. 36, No. 3, p. 3 
140 Behavioural Responses of CEOs to Stock Ownership and Stock Option Pay Sanders, Academy 
of Management Journal, . 2001. Vol. 44, No. 3, p.478-479 
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Utvecklingen har i våra utvalda företag övergått från optionsinnehav till 

aktieinnehav, vilket följer trenden som upptäcktes av Mercer Human Resource 

Consulting i USA och även McClenahen, som menade att det är bättre med 

aktieinnehav för att få nyckelpersoner att stanna längre i företaget.141 Electrolux 

menade att optionerna inte skulle vara verksamma då aktiekursen varit rätt 

stagnerad, och AstraZeneca menade att aktiekursen inte varit gynnsam och 

därmed skulle optionerna inte ge incitament till ledningen. Detta kan ses som ett 

individuellt samband bland företagen för att förklara varför de inte vill utge 

optioner, helt enkelt för att de inte har en effekt på ledningen och inte ger 

incitament. Clas Ohlson å andra sidan använder sig av en blandning av optioner 

och aktieinnehav och anser att en blandning av dessa två är bäst.  

Överlag används aktieinnehav i bonussystemen. Företagen betonade att det bör 

vara restriktiva aktier. Detta innebär att de inte kan säljas hur som helst, och att 

det är viktigt att det finns vissa restriktioner i aktieinnehavet. Aktierna skall enligt 

de flesta företag användas för att få nyckelpersoner att stanna i företaget en längre 

tid.  

Teori från bland annat Sanders142 och Gao143 säger oss, att optionsinnehav kan 

leda till ett ökat risktagande. Dessa risker kan yttra sig genom mindre riskaversion, 

mer våghalsiga strategier och investeringar samt att ledningen kan få en vilja att 

manipulera vinsterna i företaget. Allt detta skulle innebära en större 

avkastningsmöjlighet på de optioner som ledningen eller en viss individ innehar.  

Av de företag vi intervjuat i vår undersökning ansåg Intrum Justitia, PWC, Clas 

Ohlson samt SAS att risken fanns. Enbart SAS uppfattade det som en seriös risk. 

Även Trelleborg såg det som en risk, men företagen överlag använde sig av tak i 

utformandet av sina bonusar. De flesta menade att det är viktigt med en bra 

ägarstyrning som reducerar och till viss mån eliminerar risken. Intrum Justitia 

talade om en sträng ägarstyrning som gick ut på att alla beslut skulle gå genom 

olika befattningshavare innan de godkändes.  

                                                 
141 The New Rules McClenahen, Industry Week, 2005. Vol. 254, No. 7, p. 42 
142 Behavioural Responses of CEOs to Stock Ownership and Stock Option Pay Sanders, Academy 
of Management Journal, . 2001. Vol. 44, No. 3, p.478-479 
143 Earning Management and Executive Compensation: a Case of Overdose of Options and 
Underdose of Salary. Gao/ Shrieves, p. 7-8 
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AstraZeneca menade att det inte var möjligt för risktagande, som ett resultat av 

optionsinnehav, på grund av alla olika myndigheter som såg över deras 

verksamhet.  

Electrolux tog upp det faktum, som många andra företag höll med om, att det i 

organisationen finns en värdegrund; en viss kultur som motverkar dessa sorters 

element. I dagens företagsklimat finns det väldigt många organ som ser över deras 

verksamhet. Optioner bör därför inte vara ett problem.  

Däremot kan det diskuteras generellt huruvida ägarstyrning och företagskultur kan 

motverka alla liknande risker. Även enligt Intrum Justitia så finns det begränsning 

gällande hur man skall hantera en enstaka individ med brottsligt uppsåt. Om 

denna individ har för uppsåt att genomföra extremt riskabla investeringar kan 

detta vara möjligt. Eller om en person vill få igenom ett förslag hos en styrelse 

beträffande en extremt hög bonus, så kan det vara möjligt att genomföra. I fallet 

med Skandia för ett par år sedan var detta möjligt, när höga bonusar sattes i USA 

och Storbritannien utan att någon protesterade.  

Fehr menar, att människor reagerar olika på olika incitament. 144 Inte ett enda 

företag svarade att de anpassat bonusavtalen gentemot ledningens personlighet. 

Lindab ansåg däremot, att rent generellt så bör bonussystem anpassas efter 

skillnaden hos nya generationer gentemot föregående generationer, med tanken att 

generationerna förändras. Den äldre generationen ser arbete som något man bör 

göra, emedan den nya generationen kanske behöver andra incitament. Dessa 

incitament skulle kunna inkludera semester, dagisplatser för barn och friskvård. 

Däremot kvarstår att inte ett enda företag ansåg att man bör skräddarsy 

bonusavtalen efter en viss individ. Utifrån forskningsunderlaget, kan det ses som 

en möjlighet för företag att optimera verkan av sina bonusavtal för att ge företaget 

en extra kraft i konkurrensen som hårdnar.  

Vad gäller sambandet mellan bonus och prestation ger forskningen inget enhälligt 

svar. Jensen menar, att det är bra att försöka samordna ledningen och ägarnas 

intressen.145 Sheikh fann ett samband mellan bonusnivå och avkastning på eget 

                                                 
144 Fairness and Contract Design. Fehr/ Klein/ Schmidt, Econometrica, 2007. Vol. 75, No. 1, p. 
151 
145 Theory of the firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure Jensen/ 
Meckling, Journal of Financial Economics, 1976. Vol. 3, p. 8 
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kapital (ROE) 146 , Fattorusso fann en koppling mellan bonus och finansiell 

prestation 147 , vilket även Cordeiro gjorde 148 , dock fann Gerety ett negativt 

samband. 149 Baiman fann i en undersökning att över 85 % av nyttan hos ett 

företag utgjordes av bonusen. 150  

Flertalet av undersökningarna, har funnit ett samband mellan prestation och bonus. 

Samtliga intervjurespondenter ansåg, att det fanns ett samband, även om det 

möjligtvis inte kunde mätas eller till fullo bevisas. Merparten betonade det faktum 

att bonusar bör sättas utifrån mål som är tydliga och mätbara. En hel del ville 

framhäva att det är viktigt att målen är knutna till en viss individs prestation. 

Vi anser, att vid valet av optioner samt aktier, bör företag ta hänsyn till de risker 

som nämns av vissa forskare, i de fall företag har en betydande ägarstyrning i 

företaget. Att bortse från risktagande som uppstår vid optionsinnehav, enbart på 

grund av ägarstyrning i företaget, ger sken av att vara för lättvindigt. Det finns 

alltid risk att personer med brottsligt uppsåt finns i företaget. Ett exempel är det 

stora amerikanska företaget Enron, som hade en stark företagskultur och stod 

under amerikansk lag. Trots detta genomfördes ofantliga juridiska och etiska 

övertramp. Enron lyckades manipulera bokföringen i företaget utan att ledningen i 

företaget slog larm.151 Vi har i vår teoridel om intressentmodellen betonat att 

klimatet har gått ifrån den så kallade Gekko stilen till en mer intressentanpassad 

stil och detta lyfter upp vikten av andra faktorer än just kultur i ett företag.  

Den tydliga uppdelningen av kortsiktig och långsiktig bonus de flesta företagen 

använde sig utav, går i linje med avsikten med respektive bonustyp. Den 

långsiktiga bonustypen innehåller faktorer vilka syftade till att främst ha kvar 

nyckelpersoner i företaget medan den kortsiktiga var ämnad till att mestadels 

                                                 
146 CEO Annual Bonus Plans: Do Performance Standards Influence the Association between Pay 
and Performance Sheikh, Journal of American Academy of Business, Cambridge, 2008. Vol. 12, 
No. 2, p. 42 
147 UK Executive Bonuses and Transparency- A Research Note Fattorusso/ Skovoroda/ Buck/ 
Bruce, British Journal of Industrial Relations, 2007. Vol. 45, No. 3, p. 532 
148 Moderators of the Relationship Between Director Stock-Based Compensation and Firm 
Performance Cordeiro/ Veliyath/ Romal, Journal Compilation, Blackwell Publishing. 2007. Vol. 
15, No. 6 p. 2 
149 Moderators of the Relationship Between Director Stock-Based Compensation and Firm 
Performance Cordeiro/ Veliyath/ Romal, Journal Compilation, Blackwell Publishing. 2007. Vol. 
15, No. 6 p. 2 
150 The Informational Advantage of Discretionary Bonus Schemes Baiman/ Rajan, The Accounting 
Review, 1995. Vol. 70, No. 4 p. 10 
151 Corporate Governance –Second Edition Kim/ Noffsinger, 2007. p. 52-53 
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gynna företagen ekonomiskt ur ett kortsiktigt perspektiv. Att bruka denna 

kategorisering anser vi vara logisk, då de viktigaste personerna i företagen utgör 

en kritisk framgångsfaktor inför framtiden. Ju högre befattning en person innehar i 

ett visst företag, desto större påverkan har denna person på företagets framgång. 

Att dessutom använda sig av långsiktiga instrument gör att faran för kortsiktigt 

handlande av toppchefer motverkas. Mycket forskning nämner att bonusavtal kan 

leda till kortsiktigt handlande vilket företagen i vår studie har ett visst skydd mot i 

form av sina långsiktiga bonusar.  
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6. Slutdiskussion 
apitlet inleder med en slutsats där vi först svarar på vår frågeställning. 
Vidare presenterar vi analysavsnittets frukter som mynnar ut i syftet i vår 
uppsats: att presentera en bra bonusmodell. Avslutningsvis presenteras 

förslag på vidare forskning.  

 

6.1 Slutsats 

Nu har vi kommit till skedet då vi ämnar besvara vår frågeställning: Hur ser ett 

bonussystem ut som tar hänsyn till de faktorer som påverkar företaget kortsiktigt 

och långsiktigt?  

Till en början vill vi betona att bonussystem ser olika ut av goda skäl. Vad som 

fungerar i ett företag kanske inte fungerar i ett annat. Däremot har vi kommit fram 

till en mängd olika riktlinjer som företaget bör ta hänsyn till i utformandet av sina 

bonusavtal. Dels har intervjuerna med de elva företagen givit många intressanta 

synpunkter på utformande av bonusavtal, och utöver dessa synpunkter har vi 

kunnat dra många slutledningar med hjälp av teorin på området.  

Generellt sett kan vi börja med att bonussystem bäst utformas i två delar. Dels en 

kortsiktig del och utöver detta en långsiktig del. Den kortsiktiga skall ge ett 

incitament för det nuvarande året och det långsiktiga skall ge incitament över en 

längre tid.  

Både långsiktiga och kortsiktiga bonusar skall sättas utifrån mål och dessa måste 

vara mätbara till en stor del. Detta kan motiveras genom: vad som mäts blir gjort.  

Målen skall även kunna knytas till den person som får del av bonusen. Det är 

dessutom viktigt att målen ska vara möjliga att uppnå, samt att de delaktiga förstår 

dem.  

Dessutom är det rimligt att de långsiktiga bonusarna främst ges till nyckelpersoner 

i företaget. Enligt teorin, är optioner eller restriktivt utgivna aktier det bästa 

alternativet för att hålla kvar personer i företaget. Vi kan dessutom konstatera att 

lagar, myndigheter och ägarstyrning är så pass stark i dagens Sverige att 

K 



86 
 

aktieägarnas intressen är tillgodosedda vad gäller korrelation mellan ledningens 

och ägarnas intressen. Dessutom är optioner ett bra instrument i dagens finansiellt 

dåliga läge då företagen inte har en kostnad förrän företaget börjar gå bättre.   

Vi har även konstaterat att det är i företagens intresse att skräddarsy bonusavtalen 

enligt olikheter i ledningens personligheter. Människor är olika och reagerar 

därför olika på olika incitament.  

Dessutom så anser vi att ett bra bonusavtal tar hänsyn till intressenter förutom 

anställda och aktieägare eftersom ett värdeskapande sker utefter en god relation 

mot media eller gentemot leverantörer, politiska myndigheter och kunder. Att inte 

bara inkludera de interna intressenterna utan också de externa leder till att positiva 

strömningar bildas som sprids genom hela intressentspektrumet. För att tillgodose 

alla intressenter är ett tak, en maximal gräns, viktigt för att rimliga nivåer betalas 

ut. Rimliga nivåer innebär, att det finns en tydlig koppling mellan bonusnivån och 

prestation. Taken innebär, att nivån, oavsett prestation, har en tydlig maximal 

gräns. Om intressenterna blir missnöjda med bonusnivåerna så drabbar detta 

onekligen företaget. Detta kan innebära, att aktieägare säljer sina aktier och 

kunder slutar konsumera, vilket slutligen går ut över företaget. 

Alla dessa slutsatser leder oss till utformandet av en bra modell vilket är syftet 

med vår uppsats. Det är viktigt att bonusmodellen tar hänsyn till företagets 

långsiktighet vilket utgörs av den långsiktiga bonusen och däröver även en 

kortsiktig bonus som ger incitament på kort sikt. Det gynnar företaget att ta 

hänsyn till intressenter då detta kan ge upphov till ett aggregerat värdeskapande. 

Bonusavtalen skall ha rimliga nivåer som kan regleras av tak, vilka reglerar en 

maximal nivå för bonusen. Optioner kan knyta ledningen till företaget och 

samtidigt bör en god ägarstyrning vara implementerad för att kunna övervaka 

ledningen. Slutligen bör målen kunna vara mätbara och knytas till den enskilde 

som får del av bonusen. 

Vi har även kommit fram till en del mindre säkra slutsatser, men dessa är ändå 

påträffade fenomen värda att belysa. I studien har vi upptäckt två faktorer, vilka 

påverkar företag att ta större hänsyn till dess intressentgrupper i utformandet av 

bonusavtal. Dels är det graden av kundstyrdhet och dels är det graden av hur 

centralt varumärket är. Lindab är ett utmärkt exempel på att ha intresse av att göra 
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intressenterna belåtna för vårdnaden av varumärket. PricewaterhouseCoopers 

visade indikationer på att vara kundstyrda och därför ville ta hänsyn till denna 

intressent i utformandet av sina bonusar. Trelleborg utgör ett företag, vilket visade 

tecken på att inte vilja bry sig om intressenterna i överhuvudtaget. Här kan vi se 

en parallell till deras varumärke som inte innehar en central betydelse för 

Trelleborg. 

Alltså har vi skådat ett fenomen av två faktorer, som avgör hur mycket vikt som 

skall läggas till intressenter. Ju mer kundstyrt företaget är och desto centralare 

varumärket är, desto mer måste företaget ta med intressenterna i beräkningen av 

utformandet av bonussystemen. 

Därutöver har vi uppmärksammat, att företagens frihet i att utforma bonusavtal är 

beroende av två faktorer, nämligen; varumärkets styrka samt huruvida företaget är 

publikt eller privat. Om företaget har ett svagt varumärke innehar företag en större 

frihet att utforma bonussystem utan att ta hänsyn till intressenters åsikter. Motsatt 

gäller att vid ett starkt varumärke är friheten att utforma oberoende 

bonussystemen svagare.  

Utöver detta varierar friheten i utformningen av bonusavtalen när det gäller 

publika företag. Däremot har de privata företagen en mycket stor frihet att 

utforma bonussystem enligt eget tycke.  Privata företag har inte någon skyldighet 

att lämna ut uppgifter om bonussystemen. En fara finns om information gällande 

väldigt höga nivåer skulle läcka ut till allmänheten. Ryktet kan skadas, då 

intressenter blir missnöjda med dessa höga bonusnivåer, vilket kan skada även 

privata företag.   
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6.2 Bonusmodellen 
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6.3 Vidare forskning 

Vi upptäckte att det fanns en viss koppling mellan varumärkets betydelse och 

graden av intressenternas påverkan på bonussystemens utseende. Detta är inte ett 

samband vi kan säkerställa som statistiskt signifikant. Därmed finns en möjlighet 

för kommande studenter att statistiskt testa detta fenomen. Det skulle kunna 

utföras regressionsanalys på svenska företag eller utländska företag, för att finna 

korrelation mellan varumärkets styrka och graden av intressenters påverkan på 

bonussystem.  

De övriga företeelserna som inkluderas i bonusmodellen kan även dessa testas för 

att säkerställa samband eller vid önskan motbevisa dessa. Det skulle gälla 

varumärkets koppling till friheten i bonusutformningen, skillnader mellan publika 

och privata företags bonussystem samt kundstyrningens betydelse. Som i fallet 

med varumärkets betydelse, kan även här genomföras exempelvis 

regressionsanalys för att styrka eventuella samband.  
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Bilaga 1   Intervjumall 
 

Namn: 

Position/ Avdelning: 

 

 

1) Vad använder ni för bonussystem, dvs kan du beskriva hur bonusar 
utformas i företaget? Varför utformas bonusar på detta sätt?  

 

2) Finner ni att bonusarna ger ett förbättrat resultat? Hur mäter ni huruvida 
bonusar ger ett förbättrat resultat (följer ni upp det?)? 

 

3) Forskning av exempelvis Cordeiro har funnit att det finns en korrelation 
mellan bonusar och prestation medan annan forskning har funnit att det 
inte finns korrelation, vad tror ni? 

 

4) Vilka bonusar exempelvis köp/sälj- optioner, aktieinnehav, etc, tror ni är 
bäst och varför? 

 

5) Hur mäter ni prestation förutom aktiekursen/ börsvärdet för 
belöningssystem, använder ni även intressenters belåtenhet såsom kunder, 
leverantörer, media, allmänheten, politiker och så vidare i er utvärdering? 

 

6) Tror ni att risker uppstår när ni ger ut bonusar, ex att ledningen vill öka sin 
avkastningsmöjlighet på ex optioner och därmed ökar sitt risktagande?  

 

7) Vilka grupper eller individer anser ni vara intressenter till er organisation?  

 

8) Anser ni att det blir en skillnad i chefers riskmedvetenhet avseende om de 
har aktier, eller optionslön? 
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9) Vilka andra metoder än incitamentsprogram såsom bonusar använder ni 
för att säkerställa ledningens agerande enligt ägarnas bästa? Exempelvis: 
Övervakning utförd av utomstående revisorer etc? 

 

10) Om intressenterna till er organisation är belåtna med organisationens 
prestation, tror ni att detta påverkar er långsiktiga vinst positivt? Är ni 
villiga att lägga ner resurser på att göra intressenterna belåtna? Tror ni att 
ta tillgodose intressenterna är negativt utifrån ett vinstperspektiv (det vill 
säga att det kostar mer än att det smakar)? 

 

11) Anser du att det finns tillräcklig information gällande vad bonusarna har 
för effekt ur ett ägarperspektiv? Det vill säga, finns det tillräcklig 
information ut till aktieägare varför ni sätter bonusar som ni gör? Motivera! 

 

12) Informerar ni vissa intressenter om de bonussystem ni använder er av? 
Vilka intressegrupper i så fall? Vad har ni för motiv till att informera 
intressenterna om detta? 

 

13) Vad anser du att ett bra bonussystem ska innehålla? Vilka aktörer 
(aktieägare, intressenter) anser ni ska vara med i beräkningen?  

 

14) Har ni under årens lopp förändrat era bonusavtal baserat på ledningens 
olikheter, det vill säga att en viss ledning presterar bättre under ett visst 
avtal och en annan ledning presterar bättre under en annan? 
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Bilaga 2   Intervjuförteckning 
 

Barbro Rosell och Marianne Olsson, Volvo Group AB, 2009-05-14 

Sören Andersson, Trelleborg AB, 2009-05-07 

Anders Persson, Lindab AB, 2009-05-11 

Harry Sillfors, SAS AB, 2009-05-15 

Birgitta Söderberg, SKF AB, 2009-05-15 

Susanne Löfös Hällman, Clas Ohlson AB, 2009-05-13 

Bart Gerard, Electrolux AB, 2009-05-12 

Nils Enstam och Mita Ryrbäck, Intrum Justitia AB, 2009-05-14 

Magnus Larsson, IKEA, 2009-05-14 

Per-Göran Månsson, AstraZeneca AB, 2009-05-11 

Patrik Wåhlin, PricewaterhouseCoopers, 2009-05-04 
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Bilaga 3   Kommentarer till Bonusmodellen 
 

I bonusmodellen ovan, delar vi först in bonussystemet i en kortsiktig samt 

långsiktig del. Den kortsiktiga består av kontanter till alla anställda, medan den 

långsiktiga utgörs av optioner eller restriktiva aktier till nyckelpersoner i 

ledningen. Det generella innehållet i bonusmodellen är att målen som sätts, ska 

vara mätbara samt ska stödjas av de anställda. Vidare är det viktigt att de 

anställda förstår hur de ska uppnå målen, samt målens utformning. En annan 

faktor är att det ska finnas en maximal gräns för hur mycket bonus som kan 

utbetalas, samt att det finns flera steg av bonusnivåer, beroende på hur den 

anställde presterar. Om den anställde presterar tillfredsställande, uppnår denne en 

högre bonusnivå, men om den anställde inte presterar, uppnås istället en lägre 

bonusnivå.  

Gemensamt för alla bonusnivåer, är att de ska vara skäliga i förhållandet mellan 

prestation samt belöning. Dessutom är det av stor vikt, att ledningens bonusavtal 

är personlighetsanpassade, då olika individer reagerar annorlunda på olika 

incitament. En särskild del av bonusen skall kunna bestämmas av individen själv. 

Detta innebär huruvida bonusen ska vara av finansiell eller ickefinansiell karaktär. 

Slutligen är det viktigt att understryka att bonusavtalet är ett instrument bland 

många andra, för att lyckas få ledningen att agera enligt ägarnas intressen. 

Vi har också identifierat fenomen över olika förhållanden mellan företag, 

nämligen intressenters betydelse samt vikten av kunderna. Om ett företag innehar 

ett starkt varumärke, existerar ett starkare behov av att ta hänsyn till intressenters 

åsikter om företagets bonusavtal. Ett svagt varumärke å andra sidan, resulterar i 

ett svagare behov av att ta hänsyn till intressenter. Beträffande kundernas 

betydelse, kan man se att konsumentföretag tenderar att ha ett starkare 

intressentinflytande på företaget, medan business to business-företag indikerar på 

att ha ett svagare intressentinflytande på företaget. Till sist bestäms friheten av 

utformningen av bonussystem av dels varumärkets styrka samt dels huruvida 

företaget är ett publikt aktiebolag eller privatägt. Ett starkt varumärke leder till i 

låg frihet medan ett svagt varumärke resulterar i hög frihet av att utforma 
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bonussystemen. Ett publikt aktiebolag har en varierande frihet medan ett 

privatägt företag har en mycket hög frihet i att utforma bonussystemen.  

 

 

 


