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Sammanfattning  

Titel:   Aktierelaterade incitamentsprogram – dess inverkan på 

aktieavkastningen på kort sikt 

Författare:   Ebba Pålsson 

Handledare:   Hossein Asgharian, Nationalekonomiska institutionen, 

Ekonomihögskolan Lund 

Datum för seminarium:  3 juni 2010 

Nyckelord:   Aktierelaterade incitamentsprogram, Bonus, Incitament, Option 

___________________________________________________________________________ 

 
Syfte:   

Denna uppsats avser att utreda om aktierelaterade incitamentprogram påverkar företags 

aktieavkastning. Det testas även om företagen som väljer att införa incitamentprogram har 

haft bättre avkastning, intäkter och return on assets jämfört med de företag som inte infört 

incitamentsprogram. 

 
Metod:  

För att få fram resultat har data samlats in dels från respektive företag dels från databaserna 

Datastream och Reuters. Därefter testas data med hjälp av eViews för att se om något 

samband finns. Till hjälp har OLS samt Binary choice samt laggar använts. Laggar användes 

för att se om det finns någon tidspåverkan på resultatet. De tre branscher på NASDAQ OMX 

Mid Cap som har valts är finans, industri samt sällanköp. 

 
Resultat:  

Det är två hypoteser som har testats. Det första för att se om företag med incitamentprogram 

har högre avkastningar och det andra för att studera om företagen som inför incitament gör 

det på grund av goda resultat. I det första fallet har inga signifikanta resultat genererats. I det 

andra fallet har signifikanta resultat erhållits för industribranschen. Dessa tyder på ett negativt 

samband. Företag med sämre resultat tenderar att införa incitamentprogram. 
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Abstract 

Title:  Stock-related incentives – their short-term impact on stock returns 

Author:   Ebba Pålsson 

Supervisor:   Hossein Asgharian, Nationalekonomiska institutionen, 

Ekonomihögskolan Lund 

Seminar date:  3 juni 2010 

Keywords:   Bonus, Incentives, Options, Stock-related incentives 

___________________________________________________________________________ 

 
Purpose:  

The purpose of this essay is to investigate how firms stock return is affected on whether a 

firm has stock-related incentives or not. It is also tested if the stock return, the revenue and 

return on assets affects the introduction of incentives.  

 
Methodology:  

To generate a result, data has been collected from each company, from their annual reports 

and from the databases Datastream and Reuters. Thereafter the numbers has been tested in 

eViews to se if there is any relationship between the variables. To calculate the result OLS, 

Binary choice and laggs has been used. The laggs is used to see if there is any time effect on 

the result. Three branches from NASDAQ OMX Mid Cap has been studied, finance, industry 

and durables.  

 
Conclusions:   

Two hypotheses have been tested. The first hypotheses test if companies with incentives also 

have higher stock return. The second tests if an earlier good result affect the choice to 

introduce incentives.  In the first case there has not been any significant result. In the second 

test significant results has been generated for the industry branch with a negative relationship. 

Companies with worse result tend to introduce incentives. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Den borgerliga regeringen har varit starkt kritisk till incitamentsprogram och har därför 

försökt införa ett totalstopp för dessa i alla statliga bolag.1 På Telia Soneras årsstämma 2009 

röstade de statliga ägarna, som också är de största, igenom ett stopp för rörliga bonusar till 

ledande befattningshavare. Det året hade beslutet ingen effekt eftersom Telia Soneras ledning 

redan skrivit på avtal om bonusar och styrelsen ansåg det vara för dyrt att riva upp dem. Det 

slutade med att tio ledande befattningshavare delade på strax över åtta miljoner varav drygt 

tre av dem gick till VD Lars Nyberg. Den gången valde tredje och fjärde AP-fonderna att 

reservera sig mot beslutet som regeringen drev igenom. I år var regeringen bättre förberedd. I 

stället för att göra om misstaget från året innan - att för nära inpå årsmötet förklara sin 

ståndpunkt i bonusfrågor, nu har de varit tydliga i hur de står i frågan.2 

 Den svenska regeringen mötte i år, 2010, 

stort motstånd av de andra storägarna och med finska 

staten i spetsen. De fyra första AP-fonderna som lyder 

under riksdagen ska agera självständigt vilket de också 

gjort då de valt att motsätta sig regeringens förslag. 

Första AP-fondens ordförande Anna Hedborg anser att 

”bonusprogrammen är i pensionsspararnas bästa 

intresse”. Hon påpekar även att de inte väljer att rösta 

mot regeringen för att visa sin självständighet utan på 

grund av egna granskningar.  

 

 

                                                
1 Bång, J. och Waldenström, D., (2009) 
2 Zachrison, O. (2010) samt Neurath, C. och Zachrison, O. (2010) 

Tabell 1: Ägarfördelningen i Telia Sonera 
med staten som största ägare. 
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I Sverige är det vanligt med A och B aktier vilket innebär att de olika aktierna 

ger olika stark röst vid årsstämman. Detta medför också att de stora ägarna har större 

inflytande än de små aktieägarna.3 Som största ägare var det inga problem för regeringen att 

få igenom sitt förslag trots att de inte hade något stöd från de övriga aktieägarna. De erhöll 

nästan femtiotvå procent av de närvarande ägarnas röster. Förslaget välkomnades av 

oppositionen medan Aktiespararna anklagade minister Mats Odell för röstfiske. En okänd 

källa tror att Odell egentligen vill ha bonusprogrammen eftersom han bör inse hur höga 

lönerna för de ledande befattningshavarna kommer bli om bonusarna avskaffas. Odell hävdar 

dock att det inte finns någon ensidig forskning som pekar på bonusarnas positiva effekter. 

Han ifrågasätter dessutom Första AP-fondens uttalande om incitamentens betydelse och 

vidare vad de grundar sina påståenden på.4 

 Styrelsens förslag är uppdelat i 

två delar. För det första ska koncernledningen 

kunna få en årlig prestationsbaserad bonus som 

kan uppgå till fyrtio procent av lönen. Därefter 

ska det även vara möjligt att få ett långsiktigt 

rörligt bonusprogram som vänder sig till cirka 

hundra toppchefer.  Detta innebär att ledningen 

totalt kan erhålla upp till nittio procent av sin 

totala lön i bonus. Regeringens förslag är 

däremot att inga ledande befattningshavare ska 

erhålla bonusar. Dock ska de övriga anställda 

kunna få upp till två månadslöner i bonus. Regeringen har lovat att om stämman väljer att 

följa styrelsens linje kring de årliga bonusarna kommer de inte att rösta emot förslaget kring 

de långsiktiga bonusarna.5  

Det finns två sätt att undersöka huruvida aktierelaterade incitamentprogram 

fungerar eller ej. Först kan man se om det finns en positiv korrelation mellan företagets 

prestation och ledningens kompensation. Detta definieras som ett efterhandsbevis. Med andra 

ord, har företagsledningen blivit rätt belönande för ökat företagsvärde? Om svaret på detta är 

ja så kan man säga att incitamentet som använts har fungerat.6 Ett annat sätt att se på effekten 

                                                
3 Bång, J. och Waldenström, D., (2009) 
4 Zachrison, O. (2010) samt Neurath, C. och Zachrison, O. (2010) 
5 Ibid 
6 Kim, Kenneth A. och Nofsinger, John R. (2007) s. 15 

Figur 1: De två olika förslagen som stod mot varandra 
på Telia Soneras årsstämma 2010. 
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av incitamentbaserad kompensation är att se om de företag som antog dessa 

incitamentprogram i efterhand upplevde klart bättre resultat. Medförde dessa incitament att 

företagen redovisade markant bättre resultat?7  

Det är väldigt svårt att bedöma hur mycket företagets resultat är relaterat till 

ledningens incitamentprogram. Om företaget visade ett bättre resultat än året innan hur kan 

man då vara säker på att detta är tack vare ledningens incitamentprogram och inte yttre 

faktorer som har styrt resultatet.8 Problem som kan uppstå vid undersökningen, är att alla 

företag är olika och använder sig av olika incitamentprogram. Därför är der väldigt svårt att 

göra en jämförelse mellan dem.9 

 Det finns i första hand fyra olika anledningar till att företag använder dessa 

bonus- eller incitamentprogram till ledning och övriga anställda. För det första vill man knyta 

personen till företaget och försäkra sig om att denne inte lämnar företaget. Vidare anses det 

vara ett sätt att lättare rekrytera kompetens till företaget. Dessutom tror man att de anställda 

jobbar mot ett och samma mål. Till sist vill man kunna belöna ledning och anställda för ett väl 

utfört jobb.10  

 

1.2 Problemformulering 

Två företag som är lika stora, verkar i samma bransch, producerar samma varor och tjänster 

bör också ha samma avkastning på respektive företags aktie. Om det ena företaget däremot 

har aktierelaterade incitamentprogram så bör deras aktieavkastning vara högre eftersom de 

anställda då också ska jobba hårdare. Detta är problemet som diskuteras i uppsatsen. För att 

komma ifrån branschspecifika variationer studeras därför företag inom samma bransch. Tester 

har gjorts med dubbel synvinkel, dels för om incitamentprogrammen ökar avkastningen men 

även om incitamentsprogrammen är en funktion av tidigare resultat. I de båda testerna testas 

för om tidsaspekten påverkar resultatet. I det andra testet testas det för om andra faktorer 

(return on asset samt deras intäkter) har någon påverkan. 

 

                                                
7 Ibid 
8 Ibid s. 16 
9 Bång, J. och Waldenström, D. (2009) 
10 Borg, M. (2003) s. 23 
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1.3 Syfte 

Med denna uppsats ska det utredas huruvida aktierelaterade incitamentprogram påverkar 

företags aktieavkastning, både idag och för ett till tre år sedan. Det testas även om företag 

med högre avkastning, return on asset, samt med högre intäkter i större utsträckning har 

incitamentprogram. 

 

1.4 Avgränsningar 

Företagen som studerats är företag som finns på NASDAQ OMX Mid Cap. Valet att använda 

Mid Cap har varit att för stor andel företag på Large Cap förväntas ha incitamentprogram 

medan för få har det på Small Cap. Avgränsningar till Mid Cap är att välja företag som är 

snarlika i storlek. Branscherna som valts, finans, industri och sällanköp har varit de tre 

branscher med flest antal företag. Detta för att få så signifikanta värden som möjligt. 

Tidsperioden som valts, mellan 2004 till 2008, är för att få ett så stort tidsspann 

som möjligt. 2004 var det året som svensk kod för bolagsstyrning infördes vilket medförde att 

företag i större utsträckning ”tvingades” redovisa eventuella incitamentprogram. Att avsluta 

med 2008 var för att säkra att årsredovisningar finns tillgängliga. 

Utdelningen har inte tagits med i beräkningarna för avkastningen. Antagande 

har gjorts att de inte påverkar avkastningen som är beräknad per år. Detta förutsätter dock att 

alla företag inom samma bransch har samma utdelningspolicy. I annat fall kommer detta 

kunna medföra att resultatet blir väldigt felaktigt. 

 

1.5 Disposition 

I denna uppsats kommer teorin först att beskrivas. Där finns information om hur det sett ut 

historiskt med incitamentprogram, olika typer av incitamentprogram och fördelar och 

nackdelar. I metoden beskrivs olika metoder som använts för att kunna testa data. 

Hypoteserna presenteras även tillsammans med de statistiska testerna som använts. Vidare i 

analysen finns resultat och diskussion kring dessa. I avslutningen redovisas slutsatsen, vidare 

studier och en kortare diskussion om hur studien kunde gjorts annorlunda. 
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2. Teori 

2.1 Incitamentprogram ur en historisk synvinkel 

Att hitta historisk information om ersättningar till företagsledningar är förhållandevis svårt då 

det inte finns någon större datainsamling om detta.  Trots detta så är det inget nytt, utan detta 

kunde läsas om redan på slutet av 1890-talet i Nordisk familjebok. Där framgår det dock inte 

om hur omfattande incitamentprogrammen var utan bara att de har existerat.11 

Trots att vetskapen kring incitamentprogrammen inte är särskilt stor, historiskt 

sett i Sverige, finns det mer forskning och data kring detta i USA. Under större delen av 1900-

talet har det använts, med undantag av under depressionen. Redan på sextiotalet hade de flesta 

företag på börsen incitamentprogram till sin ledning. Då var de inte särskilt betydelsefulla och 

utgjorde inte någon stor del av lönen. Under 1980-talet däremot utgjorde den rörliga lönen 

cirka trettio procent av ledningens lön i USA. Det var även under denna tid i Sverige som man 

i större utsträckning började med incitamentprogram. Den största anledningen till detta var 

något som kallades för pilotskolan.12 Pilotskolan var ett större antal VD:ar som ville visa att 

de hade samma intressekoppling till sina företag som ägarna genom att köpa ett stort antal 

aktier i de företag de jobbade för.13  

Att aktieoptioner blev populära i USA berodde på att de hade skattemässiga 

fördelar för både företag och ledning. När optionen blivit beviljad behövde företaget endast 

rapportera en redovisningskostnad då lösenpriset var lägre än det faktiska aktiepriset. Därefter 

amorteras kostnaden över optionens livstid. Eftersom de flesta optionerna blivit utställda med 

ett lösenpris, som var detsamma som aktiepriset, medförde det att företagen aldrig behövde 

rapportera några redovisningskostnader. En annan anledning till att de blev så populärt med 

optioner var att man inte behövde emittera nya aktier eftersom köpoptioner avser handel med 

befintliga aktier.14 Utöver detta så är kompensationen klassad som en kapitalvinst och inte en 

                                                
11 Bång, J. och Waldenström, D. (2009) 
12 Ibid 
13 Borg, M (2003) s. 11 
14 Borg, M (2003) s. 48 
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inkomst vilket är till fördel för ledningen eftersom skatten för kapitalvinster är lägre än 

inkomstskatten i USA. Ledningen kan dessutom välja vilket år optionen ska lösas in och 

därmed bestämma när skatteskulden uppstår.15  

I dag är den rörliga lönen närmare nittio procent av VD:s totala lön i USA. Detta 

är dock inte unikt för USA utan även i Sverige har andelen rörlig lön ökat för 

företagsledningar. Utöver den rörliga lönen har även den fasta lönen stigit mer för ledningen 

än vad den i snitt har gjort för en normal löntagare.16 

 

2.2 Agenter och principaler 

I aktiebolag uppstår det lätt en konflikt mellan de som äger företaget och de som styr det. 

Aktieägarna (principalerna) har som enda mål att aktien ska stiga i värde medan ledningens 

(agenternas) mål är att styra förtaget. De jobbar ofta efter ett egenintresse som inte behöver 

överensstämma med ägarnas. Detta benämns för agentproblemet. Ledningen och ägarna har 

inte samma mål. Som aktieägare vill man få ledningen att jobba i ägarnas intresse och inte i 

ledningens intresse. Om ledningen inte kan styras kan detta på sikt medför att aktien sjunker i 

värde eftersom ledningens intressen i första hand inte är att få aktien att stiga.17 Ett av 

problemen som uppstår då agenter och principaler inte är samma person/personer är att de har 

olika mycket information. De som innehar störst andel information kan använda detta till sin 

fördel.18 

För att få bukt med 

dessa problem finns det två sätt att 

lösa problemen. Det första genom 

övervakning och det andra genom 

incitamentprogram. De som i första 

hand övervakar ledningen är 

revisorerna. Det andra sättet innebär 

att ledningen ges incitament, till 

exempel i form av aktier eller 

                                                
15 Kim, Kenneth A. och Nofsinger, John R. (2007) s. 13-14 
16 Bång, J. och Waldenström, D. (2009) 
17 Kim, Kenneth A. och Nofsinger, John R. (2007) s. 11 
18 Borg, Mikael (2003) s. 26-27 

Figur 2: Företagshierarki, aktieägarna utser på bolagsstämman 
revisorer och styrelsen. Styrelsen utser därefter ledningen. Styrelsen och 
ledningen övervakas av revisorerna. 
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optioner, som motsvarar ägarnas aktievärde vilket då medför att de kommer att dela samma 

mål. Detta kan beskrivas som att man ska anpassa ledningens incitament så att de uppfyller 

aktieägarnas önskan. Genom optioner som incitament kan ledningens och ägarnas intressen 

överensstämma.19  

Det är inte bara ledningen själv och aktieägarna som blir påverkade av en 

lednings eventuellt dåliga beslut, utan även långivare, kunder, leverantörer och anställda. Det 

är viktigt att ledningen sätter sina intressenters intresse framför sina egna vilket inte är helt 

lätt att upprätthålla. Några sätt att missbruka detta på är att anställa vänner och att utnyttja 

företagets resurser för egen tillfredsställelse till exempel lyxiga kontor och exklusiva 

företagsbilar. Andra sätt är att ledningen inte vågar ta på sig riskfyllda projekt eftersom det 

kan medföra att ledningen blir avskedad vilket också är något som faller inom ramen för att 

arbeta i egenintresse. Till sist finns risken att ledningen arbetar kortsiktigt eftersom de inte 

påverkas i lika stor utsträckning av hur det går för företaget långsiktigt. Alla dessa problem 

innebär att man uppfattar sina egna intressen som viktigare och mer berättigade än företagets. 

Detta är en väldokumenterad företeelse.20 För att komma runt problemen med att ledningen 

jobbar i eget intresse istället för att jobba efter ägarnas mål har man infört aktierelaterade 

incitamentprogram.21  

 

2.3 Svensk kod för bolagsstyrning 

2004 utgavs svensk kod för bolagsstyrning för första gången. Syftet med koden är att ”stärka 

förtroendet för de svenska börsbolagen genom att främja en positiv utveckling av 

bolagsstyrningen i dessa bolag”.22 Det handlar om att företagen ska skötas på bästa sätt för att 

aktieägarna samt potentiella blivande ägare ska få en så god inblick i företaget som möjligt. 

Koden är ingen lag men det gäller för företagen att följa koden och om de väljer en alternativ 

redovisningsprincip ska en förklaring anges. De företag som koden vänder sig till är företag 

som bland annat är noterade på NASDAQ OMX.23 Koden tar upp regler som berör bland 

annat bolagsstämman och styrelsens utformning. Den berör även ersättningar till ledande 

befattningshavare. Koden anger att den ersättning som ska redovisas inte bara är fast lön, 

                                                
19 Kim, Kenneth A. och Nofsinger, John R. (2007) s. 11 
20 Bång, J. och Waldenström, D. (2009) 
21 Ibid s. 11-12 
22 Kollegiet för Svensk bolagsstyrning (2010) s. 3 
23 Kollegiet för Svensk bolagsstyrning (2010) s. 3-4 
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bonus och pensioner utan även aktierelaterade incitamentprogram samt övriga förmåner. 

Redovisningsplikten gäller VD, företagets ledning och styrelsen. I denna studie är det 

punkterna 9.7 och 9.8 som i första hand är intressanta. I punkt 9.7 anges att det är 

bolagsstämmans roll att bland annat besluta om alla aktierelaterade incitamentprogram, som 

riktas mot ledningen. För att kunna fatta beslut om detta ska ägarna i god tid få tillgång till 

förslagen för att kunna skapa sig en åsikt om dessa. De ska i underlaget kunna skaffa sig en 

uppfattning om hur villkoren kommer att se ut samt hur dessa kommer att påverka företaget 

gällande utspädning och kostnader vid olika scenarier. Vidare i punkt 9.8 framgår det att 

syftet med incitamentprogrammen är att de ska minska agent- och principalproblemen, det 

vill säga att få ledningen att arbeta för ägarnas intresse, så att aktien stiger i värde.24 

 

2.4 Ledningens ersättning 

Det finns olika typer av kompensation till ledningen. Den vanligaste är att de får lön, pension 

och andra förmåner, som till exempel företagsbil. Det är inte helt ovanligt att ledningen 

dessutom erhåller en kontant bonus som är relaterad till företagets resultat. Utöver detta kan 

ledningen dessutom få ta del av långsiktiga incitamentprogram.25  

2.4.1 Fast lön 

Detta är grunden för ledningens lön och är en fast summa som erhålls varje månad26. 

2.4.2 Bonus 

I Sverige är bonus den vanligaste formen av rörlig ersättning till ledningen. Den betalas 

vanligen ut årsvis och är en extra kontantlön. Det är vanligt att bonusen är begränsad till en 

viss del av den fasta lönen. Hur stor bonus man erhåller kan bero på olika faktorer som 

bolagets vinst, aktiens uppgång eller företagets resultat.27 Fördelen med att använda sig av 

bonusar jämfört med att höja lönen är att bonusen är en engångsutbetalning som grundar sig 

                                                
24 Ibid, s. 21-23 
25 Kim, Kenneth A. och Nofsinger, John R. (2007) s. 12 
26 Bång, J. och Waldenström, D. (2009) 
27 Ibid 
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på faktiskt resultat medan lönehöjning är permanent och grundar sig på ej uppfyllda mål som 

ligger i framtiden.28 

2.4.3 Aktier och optioner 

Det är även vanligt att företagen erbjuder aktier och optioner till sin ledning. Eftersom dessa 

ofta inte kan säljas med en gång benämns de som långsiktiga incitamentprogram. Det är dock 

inte helt ovanligt att det saknas regler för när aktierna eller optionerna får lösas in och därmed 

kan man ifrågasätta huruvida de är långsiktiga eller ej. Dessa medför att ledningen bara blir 

kompenserad om målen som är uppsatta för incitamentprogrammet, så som aktiekursen, 

överstiger målet.29  

Aktieoptioner till ledningen är den vanligaste formen av aktierelaterade 

incitamentprogram.30 Grunden kring optioner är att innehavaren har en rättighet men inte 

någon skyldighet att lösa in optionen.31 Aktieoptioner är kontrakt som låter ledningen köpa 

aktier till ett förutbestämt pris. Om aktien stiger och därmed överstiger lösenpriset kommer 

det att löna sig för ledningen att lösa in optionen. Om aktien däremot sjunker under 

lösenpriset blir optionen värdelös. Aktieoptioner ger ledningen incitament att styra företaget i 

en riktning som gör att aktien stiger i värde och därmed jobbar den efter samma mål som 

aktieägarna har.32 

Personaloptioner 

Vad personaloptioner faktiskt är för något är inte helt klart. De har ofta varit ett samlingsnamn 

för alla optioner riktade till personalen. Generellt kan sägas att det är optioner som vänder sig 

till alla anställda i ett företag och som ger den anställde rätten att förvärva en aktie vid en 

senare förutbestämd tidpunkt. Oftast erhåller den anställde dessa optioner utan att betala för 

dem. Om den anställde skulle sluta innan optionen kan lösas in kommer optionen därför också 

att bli värdelös och kommer inte att kunna lösas in. Det finns tre kriterier som måste uppfyllas 

för att en personaloption ska klassas som en option33: 

1. Den anställde får eller köper optionen på grund av sin anställning. 

                                                
28 Kim, Kenneth A. och Nofsinger, John R. (2007) s. 12-13 
29 Bång, J. och Waldenström, D. (2009) 
30 Kim, Kenneth A. och Nofsinger, John R. (2007) s. 13 
31 Borg, Mikael (2003) s. 19 
32 Kim, Kenneth A. och Nofsinger, John R. (2007) s. 13 
33 Borg, Mikael (2003) s. 41-46 
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2. Den anställde kommer i framtiden att få möjlighet att köpa aktier i företaget till ett 

förutbestämt pris. 

3. Optionen klassas inte som ett värdepapper och den anställde kan inte sälja optionen 

vidare. 

Om kriterierna ovan gäller, för att en option ska klassas som en personaloption, skulle alla 

optioner utgivna till personalen kunna klassas för personaloptioner. Fördelen med dessa 

personaloptioner är att man måste vara kvar i företaget för att kunna lösa in dem. Detta 

kommer i större utsträckning att medföra att de anställda stannar kvar i företaget och därmed 

även kunskapen. En nackdel för den anställde blir då att denne blir mer begränsad och 

eventuellt inte söker sig till andra företag där han/hon skulle passa bättre in.34 

Köpoptioner 

Fram tills för några år sedan var det inte lagligt för ett företag att köpa aktier i det egna 

bolaget därmed var det inte arbetsgivaren som utfärdade köpoptionen utan en tredje part. 

Detta blir företaget tvunget att göra eftersom köpoptioner handlas med befintliga aktier till 

skillnad mot personaloptioner. För att komma runt dessa problem var det vanligt att en av 

huvudägarna, med eventuell viss hjälp från företaget, utfärdade köpoptionen och använde sina 

egna aktier som säkerhet. Det har även funnits banker och andra finanskommissionärer som 

ställt ut köpoptioner åt företagen. Idag behöver inte företagen använda sig av en tredje part för 

att utfärda köpoptioner. Det krävs dock att deras aktier är noterade på en börs (övriga företag 

som inte har aktier på en börs kan inte köpa aktier i sitt eget företag). Att företagen återköper 

egna aktier har blivit relativt vanligt med syftet att använda dem till incitamentprogram.35  

Om syftet med återköpet är att de ska vara till incitamentprogram finns det två 

vägar för företagen att återköpa aktier. De kan välja att köpa tillbaka dem innan, precis när 

köpoptionen utfärdas eller alternativt kan de vänta till dess att löptiden för optionen går ut och 

de anställda kan lösa in optionen. I det andra fallet vet de hur många aktier de behöver köpa 

tillbaka. Då kan de stiga i pris vilket medföra en större finansiell kostnad än nödvändigt.36 

Teckningsoptioner 

Teckningsoptioner tillhör den vanligaste typen av optioner till anställda. För innehavaren är 

det ingen skillnad mot en vanlig köpoption. Skillnaden är att vanliga köpoptioner avser redan 

                                                
34 Ibid 
35 Ibid s. 49-62 
36 Ibid s. 49-62 
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utfärdade aktier medan nya aktier utfärdas vid teckningsoptioner. I likhet med köpoptioner 

kommer de att leda till ett innehav av aktier. Eftersom en teckningsoption innebär att nya 

aktier emitteras är det därmed bara det aktuella företaget som kan ställa ut teckningsoptioner  

eftersom det är deras aktier som är den underliggande tillgången.37  

En stor nackdel med teckningsoptioner är att det medför en utspädningseffekt av 

aktierna då de löses in, de befintliga aktieägarna är de som kommer bli drabbade av detta. 

Utspädning innebär inte att bara antalet aktier ökar utan även att makten kan förskjutas. 

Skulle det dessutom hända att företaget blir uppköpt är det inte säkert att ägarna av optionerna 

får utnyttja sina optioner.38 

Konvertibla skuldebrev 

Konvertibla skuldebrev är mer kända som personalkonvertibler och var väldigt vanliga under 

åttiotalet och är framför allt en svensk företeelse. Dessa har dock minskat i antal de senaste tio 

till tjugo åren och anledningen tros vara att de kräver att den anställde lånar ut pengar till 

företaget. Konvertibla skuldebrev är en blandning av en aktie och ett lån. Det är ett 

skuldebrev med fast ränta som den anställde kommer att kunna byta till en aktie under en viss 

tid och till en given kurs.39  

Som ett incitamentprogram framstår inte konvertibla skuldebrev, som en bra 

lösning eftersom det innebär att den anställde först ska låna ut pengar till företaget. Trots att 

dessa lån, framför allt till stora börsnoterade bolag, anses vara säkra investeringar så är de vid 

en eventuell konkurs underställda andra skulder som företaget har. Fördelen är dock att den 

anställde kommer att få en löpande ränta för lånet under hela perioden som skuldebrevet 

löper. Precis som med teckningsoptioner medför dessa en utspädningseffekt.40 

Syntetiska optioner 

Dessa skiljer sig stort från de andra aktierelaterade incitamentprogrammen som har nämnts 

ovan. Det innebär att de som har en syntetisk option vid optionens lösendag får ett kontant 

belopp som är beroende av hur företagets aktier har utvecklats. Innehavaren har dessutom ofta 

rätt till så kallad kvittning vilket innebär att optionen kan lösas in i förväg och då få ett belopp 

                                                
37 Ibid s. 75-79 
38 Ibid 
39 Ibid, s. 99-100 
40 Ibid, s. 99-100 
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som motsvarar den dagens optionsvärde, som på förhand är förutbestämt. Det är detta som gör 

att optionerna är syntetiska. 41 

Det finns vissa egenskaper som karaktäriserar syntetiska optioner och som gör 

att de är mer fördelaktiga för mindre onoterade bolag. Innehavaren av optionen behöver inte 

hitta en köpare av optionen för att lösa in den eftersom innehavaren av optionen bara får en 

kontant summa pengar. Det medför heller inte någon utspädning av de befintliga aktierna som 

till exempel köpoptioner och teckningsoptioner medför.42 

Det förekommer även en del nackdelar med syntetiska optioner. För det första 

kommer optionen inte att medföra att innehavaren blir aktieägare i företaget. Om detta är 

meningen med incitamentprogrammet så är syntetiska optioner inte en bra lösning. Vidare 

kommer den summa som företaget ska betala ut vid slutdagen att belasta bolagets resultat. Det 

kan medföra stora kostnader för företaget som 

inte uppstår vid de andra optionerna.43 Det 

finns en risk att innehavaren och utfärdaren av 

optionen hamnar i en ond cirkel. Värdet på 

optionen är beroende av företagets aktiekurs. 

Om värdet på aktien stiger kommer även 

optionen att stiga och företagets skuld till 

optionsinnehavaren kommer därmed att öka. 

När företagets skuld till optionsinnehavaren 

stiger bör aktiekursen sjunka, även optionen 

och skulden sjunker då. Detta kan pågå i all 

oändlighet.44 

 

2.4.4 Pension och övriga förmåner 

Utöver de ovan nämnda ersättningarna som ledningen kan ta del av så finns det ytterligare två 

som är vanliga. Den första är pension, som kan ger ledningen möjlighet att gå i pension innan 

sextiofem års ålder och bibehålla en del av lönen. Något annat som inte heller är helt ovanligt 

är att ledningen får ta del av ett avgångsvederlag. Om VD blir sparkad så får han eller hon 

                                                
41 Ibid, s. 105-108 
42 Ibid 
43 Ibid 
44 Ibid 

Figur 3: Den onda cirkel som kan uppstå med 
syntetiska optioner 
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ofta lönen utbetald i exempelvis två år. Ledningen kan även i vissa företag få andra förmåner 

som bostad, tjänstebil och kanske till och med städhjälp.45 

 

2.5 Fördelar med incitamentsbaserad kompensation 

Det finns fyra anledningar till att man introducerar aktierelaterade incitamentprogram till 

ledningen:46 

1. Förebygga att den anställde inte säger upp sig eller på annat sätt lämnar företaget. 

2. Lättare kunna rekrytera nya till företaget. 

3. Lättare få de anställda att jobba klart målinriktat. 

4. Belöna den anställde för tidigare väl utfört jobb. 

Utöver de fyra ovan nämnda anledningarna finns en annan betydande anledning till 

incitamentprogram och det är för att lösa agentproblemet. De som får ta del av 

incitamentprogrammen kan delas in i två grupper: ledningen och övriga anställda.47  

 En VD som bara har fast lön behöver endast jobba så mycket så att han inte blir 

avskedad. Då det är svårt att mäta hur hårt VD anstränger sig är det även svårt att veta hur 

mycket man ska betala denne i lön för prestationen. Om vetskapen hade funnits att ledningen 

anstränger sig mer ju högre fast lön man ger dem så hade ägarna och styrelsen gärna gett 

ledningen högre lön. Detta problem slipper man genom att först ge en fast lägre lön och 

därefter får ledningen betalt efter hur bra det går för företaget. En typ av bevis på att 

ledningen har ansträngt sig är om företaget går bra eller omvänt. Därmed kan ett incitament 

ges för att få ledningen att jobba hårdare för att aktien ska stiga och därmed tillfredställa 

ägarna.48 

 Ett vanligt dilemma är huruvida företaget ska investera i riskfyllda projekt. Ett 

riskfyllt projekt som går bra medför att aktien stiger och därmed blir aktieägarna nöjda. Om 

en aktieägare har en väldiversifierad portfölj kommer denne inte att påverkas lika mycket av 

ett riskfyllt projekt som ledningen gör då den inte kan försäkra sig mot risken som det 

riskfyllda projektet genererar. För att ledningen ska vilja ta dessa risker måste de också få ta 

en större del av vinsten som genereras eftersom det vid ett dåligt utfall kan medföra att de får 

                                                
45 Bång, J. och Waldenström, D. (2009) 
46 Borg, Mikael (2003) s. 23 
47 Ibid 
48 Ibid 
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lämna sin post. Hur riskavers ledningen är spelar också roll då en som är mer riskavers 

kommer att dra sig för att ta på sig riskfyllda projekt.49 

 Det finns flera anledningar till att incitament till ledningen är en fördel. I de fall 

då de anställda måste utbildas, vilket kan kosta mycket för företaget, ska risken att de lämnar 

företaget direkt efter utbildningen minimeras.50 Det är framför allt i två branscher som detta är 

viktigt, IT samt Telecom. Dessa är två väldigt kunskapsintensiva branscher vilket gör 

humankapitalet viktigt.51 Om ledningen får del av ett incitamentprogram blir de knutna till 

företaget och kunskapen som de tagit till sig under utbildningen stannar därmed i företaget. 

Då många incitamentprogram är fleråriga kommer ledningen inte att få ta del av en eventuell 

vinst om den lämnar företaget innan programmet löpt ut. Tanken med ett incitamentprogram 

är att det ska medföra att ledningen jobbar hårdare och att aktien därmed stiger i värde. Detta 

medför att företag med dessa program attraherar personer som är villiga att jobba hårt och 

som tror sig kunna nå dessa mål och därmed ta del av vinsten.52 Det är även ekonomiskt 

fördelaktigt för ledningen då skatten på incitamentprogrammen beskattas med 

kapitalbeskattning till skillnad från inkomsten som beskattas med inkomstskatt.53 

Kapitalskatten ligger kring trettio procent 54 jämfört med inkomstskatten som kan uppgå till 

över femtio procent, beroende på hur hög inkomsten är (om både kommunal- och statlig skatt 

betalas) samt i vilken kommun skatt betalas.55  

 

2.6 Nackdelar med incitamentsbaserad kompensation 

En av de största nackdelarna med incitamentprogram till ledningen är att det är väldigt dyrt. 

Detta beror på att risk i normala fall inte uppskattas. När ledningen tvingas att ta risk som den 

inte kan försäkra sig mot måste den bli ordentligt kompenserad, ju högre risk som tas desto 

högre kompensation krävs.56  

Den finns risk att incitamentprogrammen inte medför att ägarnas och ledningens 

mål går i linje med varandra. För det första kan ledningen välja att ta bort utdelningen för att 

                                                
49 Ibid 
50 Ibid 
51 Borg, Mikael (2003) s. 24 
52 Bång, J. och Waldenström, D. (2009) 
53 Borg, Mikael (2003) s. 24 
54 http://www.skatteverket.se 
55 Ibid 
56 Bång, J. och Waldenström, D. (2009) 
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därmed öka aktiepriset. Detta är negativt för aktieägarna men för optionsinnehavaren som inte 

får ta del av utdelningen är detta väldigt positivt eftersom optionen bara påverkas av aktiens 

upp- och nedgång. För det andra kan ledningen ta på sig onödigt riskfyllda projekt för att 

ytterligare trigga aktiepriset. Vidare slutar optioner att verka som incitament om aktien faller 

för lågt under optionens lösenpris och motivationen att få aktien att stiga sjunker. Slutligen 

finns det risk att ledningen manipulerar företagets resultat det året då optionen löses in för att 

få aktien att stiga. Detta kommer i längden att medföra att nästkommande års resultat minskar 

och därmed kan aktien sjunka i värde.57  

I praktiken så bestämmer inte ägarna över ledningens löner utan det är styrelsen 

som bestämmer detta, alternativt utser de några andra som ska besluta om detta. Dessa ska i 

sin tur representera ägarnas intresse.  Som nämnts ovan finns det en intressekonflikt mellan 

ägarna och ledningen. Denna kan uppstå även mellan ägarna och styrelsen. Hur kan ägarna 

vara säkra på att styrelsen agerar helt i deras intresse och inte i ledningens. Det finns 

forskning som tyder på att styrelsens utformning, storlek, ledamöternas ålder och antalet 

styrelseuppdrag kan påverka lönen som ledningen erhåller.58 

Det finns även ett lojalitetsproblem mellan styrelsen och ledningen. Eftersom 

styrelseledamöterna oftare har dialog mer med ledningen än med ägarna kommer det att 

medföra att de eventuellt undviker att diskutera ledningens ersättning. Det är även styrelsen 

som bestämmer ledningens avgångsvederlag. På grund av starka band mellan dem kan det 

därmed bli väldigt generösa. När ledningens kompensation och avgångsvederlag ska 

redovisas i årsredovisningen görs det ofta så komplicerade som möjligt. Detta kan medföra att 

information eventuellt undanhålls, vilket medför att läsaren inte förstår innebörden. På så vis 

kan de slippa att eventuell kritik uppstår.59 

Andra problem som kan uppstå med aktieoptioner är att det inte bara är 

ledningens jobb och företagets prestation som påverkar aktiepriset. Det finns andra faktorer 

utanför ledningens kontroll som påverkar företagets aktiepris i stor utsträckning, däribland 

konjunktursvängningar. Vid en konjunkturuppgång kommer aktien med stor sannolikhet att 

stiga även för de företag som är mindre bra skötta av ledningen även om den inte stiger lika 

mycket som i ett företag som är bra skött. Detta medför att i dåligt skötta företag får ledningen 

ta del av de positiva fördelarna med optioner vid en konjunkturuppgång. På motsvarande vis 

                                                
57 Kim, Kenneth A. och Nofsinger, John R. (2007) s. 17 
58 Ibid 
59 Ibid 



 20 

gäller för välskötta företag i en nedgång i ekonomin.60 Det är inte bara konjunkturen som 

påverkar företaget utan även växelkurser och priset på olja som har stor effekt på aktiekursen. 

Studier tyder på att sextio procent av VD:s bonus är beroende av makrofaktorer.61 

För att ledningen inte ska tappa motivationen under en ekonomisk nedgång är 

det inte helt ovanligt att styrelsen bestämmer sig för att sänka lösenpriset för optionen och 

därmed öka motivationen för ledningen. Problemet med detta är om ledningen bestämmer sig 

för att ta på sig riskfyllda projekt i hopp om att generera ett högre aktiepris. Om projektets 

utfall inte blir som planerat utan i stället medför att aktiepriset sjunker vet ledningen att de 

kan gå till styrelsen för att sänka optionens lösenpris. Detta gör att ledningen i större 

utsträckning kan ta på sig mer riskfyllda projekt utan att behöva ta konsekvenserna för detta.62 

När ett företag gör nollresultat kommer detta inte att medföra någon utdelning i 

incitamentprogrammet för ledningen, inte heller om detta sker året därpå. Däremot kommer 

ledningen att få ta del av incitamentprogrammet om företaget första året gör en jättevinst men 

nästkommande år gör en förlust. Trots att snittresultatet är detsamma kommer ledningen få sin 

bonus.63 

                                                
60 Kim, Kenneth A. och Nofsinger, John R. (2007) s. 17 
61 Bång, J. och Waldenström, D. (2009) 
62 Kim, Kenneth A. och Nofsinger, John R. (2007) s. 17 
63 Bång, J. och Waldenström, D. (2009) 
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3. Metod 

3.1 Tillvägagångssätt 

Syftet med uppsatsen är att se om det finns samband mellan börsnoterade företags 

aktieavkastning och incitamentprogram till ledningen. Inledningsvis valdes de företag som 

skulle studeras, utifrån indelningen som finns hos NASDAQ Nordic OMX. OMX Mid Cap 

och branscherna finans, industri och sällanköp har valts. Därefter har respektive företags 

årsredovisning för åren 2004 till 2008 studerats för att bestämma om aktierelaterade 

incitamentprogram förekommer. Vidare har data samlats in för aktiepriserna, intäkter samt 

nyckeltalet return on asset (i fortsättningen benämnt ROA) för den angivna perioden. Till sist 

har alla data exporterats till eViews för att testas och utvärderas.  

 

3.2 Insamling av data 

Datainsamlingen har skett i tre delar. Först har respektive företags årsredovisning studerats 

för att klargöra om aktierelaterade incitamentprogram till koncernledningen finns. Därefter 

har företagens aktiekurser laddats ner från Datastream för att beräkna aktieavkastningarna. 

Nästa steg har varit att använda Reuters för att finna respektive företags ROA och intäkter.  

 

3.2.1 Dataunderlag 

Till grund för studien har företag på OMX Mid Cap använts. Valet av Mid Cap var 

antagandet om att en för stor andel av företagen på Large Cap skulle ha aktierelaterade 

incitamentprogram samt att på Small Cap skulle för liten andel av företagen ha dessa 

incitamentprogram till ledningen. De valda branscherna är finans, industri samt sällanköp som 

är de tre branscher med flest antal företag, 17, 24 respektive 14 företag. I grupperna finans 

och industri har dock totalt tre företag strukits. I finansbranschen var det Nordnet och i 

industribranschen var det Hexpol samt Loomis. Nordnets omsättning för åren går ej att finna, 
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Nordnet AB ägs av nordnet securities Luxembourg SA som inte lämnat ut data om 

omsättning. Hexpol och Loomis är borttagna eftersom de inte hade någon avkastning 2004-

2008.  

Valet att använda dela upp företagen branschvis är för att undkomma problem 

med branschspecifika variationer då alla företag inom samma bransch bör bli påverkade dessa 

och därför har de studerats separat. De valda företagen inom respektive bransch är följande.64 

(i tabellerna framgår även vilket som börsnoterades under perioden 2004 till 2008, samt vilka 

som utgått): 

 
Tabell 2: Företagen som ingår i finansbranschen 

Finans   
Atrium Ljungberg Avanza Bank Holding Brinova Fastigheter 
Buer Equity East Capital Explorer2007 Fast Partner 
HEBA HQ Klövern 
Kungsleden Neonet Nordnet* 
Säk I Wallenstam Wihlborgs fastiheter2005 

Vostok Nafta2007 Öresund Invest  
200X Året då de börsnoterades 
*Har utgått 
 
Tabell 3: Företagen som ingår i industribranschen 

Industri   
Addtech B&B Tools BE Group2006 

Beijer Alma G&L Beijer Cardo 
Fagerhult Gunnebo Haldex 

Hexpol*, 2008 Indutrade2005 Intrum Justitia 
ITAB Shop Consept Loomis*, 2008 Munters 
NIBE Industrier Niscayah2006 PEAB 
SAS Sweco Systemair 
Transcom2007 VBG Group ÅF 

200X Året då de börsnoterades 
*Har utgått 
 

                                                
64 http://www.nasdaqomxnordic.com 
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Tabell 4: Företagen som ingår i sällanköpsbranschen 

Sällanköp   
Betsson Björn Borg2007 Clas Ohlson 
Duni2007 Eniro Hemtex2005 

JM KappAhl2006 Mekonomen 
New Wave Nobia Rezidor Hotel Group2006 

Skistar Unibet Group2004  
200X Året då de börsnoterades 

3.2.2 Urvals och datainsamling 

Som nämnts ovan har dataunderlaget för att avgöra om aktierelaterade incitamentprograms 

eventuella förekomst, funnits i respektive företags årsredovisning. Dessa har hittats på 

respektive företags hemsida. För att fastställa de aktierelaterade incitamentprogrammens 

eventuella förekomst har tre sökord i huvudsak använts: 

1. incitament 

2. ersättning 

3. option 

Om inget av de nämnda sökorden förekommit vid screeningen har slutsatsen dragits att det 

inte finns några aktierelaterade incitamentprogram. (Såvida det inte angetts något annat i 

noterna kring ”ersättningar”). Informationen har samlats i Excel för att kategoriseras med 

ettor eller nollor (ett för att ha haft incitament och noll för att inte ha haft), vilken typ av 

aktierelaterat incitamentprogram de har, vem de är riktade mot samt vilket år de börsnoterats 

(om detta skett någon gång under perioden 2004 till 2008). Valet av den angivna perioden 

var: 

1. 2004, då trädde svensk kod för bolagsstyrning i kraft vilken uppmanade alla företag att 

redogöra för eventuella incitamentprogram (se punkt 2.3 svensk kod för 

bolagsstyrning). 

2. 2008, eftersom en så lång period som möjligt var önskvärd för att vara säker på att alla 

årsredovisningar publicerats.  

Datastream 

När aktieavkastningarna skulle tas fram användes Thomson Reuters Datastream, en stor 

databas som samlar data från företag över hela världen. Respektive företags aktiepris från 

första januari 2004 till siste december 2008 har laddats ned till Excel. För vissa av företagen 

existerar både A och B aktier och då har B-aktier valts på grund av att det är större handel 
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med dessa. Om ett företag saknar avkastning för ett helt år har det lämnats tomt i Excel 

eftersom avkastningen per helår studerats (se tabell 6 till 8).  Som nämnts i tidigare stycken 

har inte utdelningen tagits med i beräkningarna. 

Reuters 

Thomson Reuters har använts för att få fram ROA och intäkter för respektive företag. Även 

här har data för åren 2004 till 2008 använts. Reuters har på egen hand beräknat respektive 

företags ROA detsamma även för intäkter. Precis som ovan kommer vissa celler i Excel att bli 

tomma då några av företagen inte varit börsnoterade under hela perioden. 

 

3.3 Hypoteser 

Det är två typer av hypoteser som har testats. För att klargöra om det finns någon signifikans 

har p-värdet observerats på fem procents nivå. Om på värde understiger 0,05 kommer H0 att 

accepteras. 

 

Hypotes I 

H0: Incitamentprogrammen kommer påverka företagets avkastning  

H1: ingen effekt 

För att test detta följande formel använts. 

 Avkastningt = IncitamentXt-k + c + εt 

Här har LS använts (eViews benämning på OLS, Least Square) för att testa variablerna. 

Laggar har använts för att se om tiden påverkar både direkt och på kort sikt, noll till tre år. 

 

Hypotes II 

H0: Användandet av incitament år t kan förklaras av avkastning, intäkter, ROA eller alla tre 

för t-k år tidigare  

H1: Inte så 
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För att testa hypoteserna har följande formler använts: 

 Incitamentt = AvkastningX1,t-k + c + εt 

 Incitamentt = AvkastningX1,t-k + ROAX2,t-k + c + εt 

 Incitamentt = AvkastningX1,t-k + intäkterX2,t-k + c + εt 

 Incitamentt = AvkastningX1,t-k + ROAX2,t-k + intäkterX3, t-k + c + εt 

  

Hypotes II testas alltså i samtliga kombinationer ovan. Dock ses kombinationerna som 

separata försök, vilket innebär att om ett test inte ger signifikanta resultat så stryks den 

kombinationen, utan att de andra kombinationerna påverkas. 

I detta testet har variablerna testats med hjälp av Binary Choice (Probit)  med laggar i eViews.  

 

3.4 Bearbetning av data 

För att kunna bearbeta data i eViews har en del beräkningar utförts med hjälp av Excel. 

Avkastningen har beräknats enligt formeln i appendix 165. Hänsyn till utdelning har inte tagits 

då avkastningarna räknats ut per år och därmed antas utdelningen inte spela någon större roll. 

Detta kommer kunna påverka resultatet negativt eftersom inte alla företag har samma 

utdelningspolicy.  

Inga beräkningar för ROA har gjorts eftersom Reuters beräknar detta. Det finns 

formler för hur detta beräknas i appendix 2.66 Det bör dock observeras att värdet på ROA kan 

skilja en del beroende på vem som beräknar det. Olika personer tar med olika poster från 

årsredovisningen till exempel för vad som anses vara tillgångar.  

 

3.5 Ordinary Least Square (OLS) 

OLS är den metod som oftast används för att estimera Population Regression Function (PRF). 

PRF är ett medelvärde för alla observerade variabler, beroende som oberoende, genom 

ekvationen 

€ 

Yi = B1 + B2X1 + ui där u är feltermen67 som representerar alla andra faktorer som 

påverkar Y som bör vara med i modellen men som glömts. Den representerar även ”genuin 

                                                
65 Berk, J., DeMarzo, P. (2007), s 289 
66 Ibid s 30 
67 Gujarati, Damodar N. (2006), s 133 ff 
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slumpmässighet”. Det faktum att alla människor är olika samt också eventuella mätfel. Den 

sanna PRF är alltid okänd eftersom hela populationen inte kan mätas utan bara ett stickprov 

kan göras. För att komma runt detta använda bland annat av OLS som skattar de riktiga 

värdena på B1 och B2 med b1 och b2 samt ui med εi. Värdena på b1 och b2 kommer att variera 

eftersom de representerar ett stickprov i populationen. Beroende på vilket stickprov som tas 

blir värdena då också olika.68 Estimeringen av värdena på b1 och b2 väljs så att medelvärdet 

på residualerna (feltermen) är så nära noll som möjligt. Korrelationen mellan feltermerna och 

X-värdena ska anta värdet noll vid användning av OLS.69 

 Det är möjligt att det finns en tidsaspekt i sambandet mellan den beroende 

variabeln och den oberoende variabeln från tiden t-k (k antar värden 0, 1, 2,…, ∞). Detta kan 

testas med hjälp av så kallade laggar.70 

 

3.6 Regression med dikotoma variabler 

Dummyvariabler är så kallade dikotoma variabler. De är inte kvantitativa utan kvalitativa. 

Detta innebär att de antar exempelvis ett av två värden, till exempel ja eller nej.71 Den extra 

variabel som tillförs i OLS-ekvationen kan därför bara anta två värden, ett eller noll. Då 

värdena är binära kallas inte denna variabel för lutningskoefficient utan föredras kallas för 

differential intercept coefficient eftersom den berättar hur mycket värdet förändras mellan de 

två kategorierna. Ett nollhypotestest kan enkelt testa om det finns någon skillnad mellan de 

två kategorierna (ja eller nej) med hjälp av OLS.72  

Som nämnts ovan är den dikotoma variabeln lutningskoefficienten bi. Dessa 

dikotoma variabler kan även användas till den beroende variabeln. Även här kan OLS 

användas och resultaten som erhålls kan tolkas enligt följande: värdet på bi är sannolikheten 

att y antar värdet ett, då x förändras med en enhet.. Det finns dock några problem med att 

använda OLS för att estimera ekvationen. Två av dessa är:73  

1. Trots att y bara kan anta två värden är det inte garanterat att det estimerade värdet på y 

kommer att ligga mellan noll och ett. Det kan både överstiga ett och understiga noll. 

                                                
68 Hjertstrand, P. (2008) 
69 Gujarati, Damodar N. (2006), s 148 
70 Ibid s 484-487 
71 Thomas, R L, (2005), s 424 
72 Gujarati, Damodar N. (2006), s 291-292 
73 Ibid s 315 ff 
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2. R2 värdet blir inte relevant eftersom Y endast kan anta värdena ett och noll. 

I fallet där y kan anta värden utanför spannet noll och ett kommer de i praktiken att medföra 

att de värden som överstiger ett får värdet ett och de som blir negativa får värdet noll.74  

I de fall då den beroende variabeln är dikotom kan probitmodellen användas.75 

Probitmodellen har en kumulativ normalfördelning och stora likheter med Logitmodellen, 

som är en log-linjär modell. För att tolka probit använder man sig av standardavvikelser, det 

vill säga om y går från noll till ett (till exempel ett företag inför incitamentsprogram) kommer 

det förväntade probitindex att öka med ett visst antal standardavvikelser. Antalet 

standardavvikelser som ökar är koefficienten framför x-variabeln.76 Probitmodellen används 

bland annat för att komma runt de ovan nämnda två problemen. Att den beroende variabeln 

kan anta värden utanför spannet noll till ett samt att R2 värdet blir irrelevant.77 Precis som vid 

testerna för OLS kommer det även här göras tester med hjälp av laggar.  

                                                
74 Ibid 
75 Ibid, s 501-503 
76 http://www.gseis.ucla.edu 
77 Gujarati, Damodar N. (2006), s 501-503 
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4. Analys och Resultat 

4.1 Beskrivning av data 

Nedan kommer data som tagits fram beskrivas i följande ordning: incitament, avkastning, 

ROA och slutligen intäkter. Därefter pressenteras resultatet. 

4.1.1 Incitament 

Nedan beskrivs frekvensen av respektive incitamentstyp, dels totalt för de tre branscherna 

dels för respektive bransch. I varje tabell går det att utläsa vilka incitamentprogram som varit 

mest frekventa. Det kan tilläggas att en del företag har mer än en typ av incitamentprogram. 

Flera av incitamenten som tagit med i utvärderingen har inte tidigare nämnts men de har alla 

behandlats lika i testerna. 

 
Tabell 5: Fördelningen av incitamentprogram mellan de olika branscherna. 

  Finans Industri Sällanköp 
Aktie- och teckningsoptionsprogram  2  
Aktier, aktieägarlån och kontanter  1  
Aktiesparprogram  1  
Konvertibler 2 1 3 
Köpoptioner  1  
Köpoptioner och aktier  1  
LTI  2  
LTI, köpoption  1  
Optionsprogram 4 5 2 
Personaloptioner 1 4 3 
Prestationsaktieprogram   1 
Syntetiska optioner 2   
Säljoptioner    
Teckningsoptioner 2 5 6 
Totalt 11 24 15 
     
Inga 9 7 3 
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Teckningsoptioner, personaloptioner och det som endast benämns som optioner i 

årsredovisningarna är de som förekommer i störst utsträckning. För de företag som bara 

angivit optionsprogram framgår inte vilken typ av option det är. Utav de totalt 55 företag som 

observerats är det nitton stycken (35%) som inte har några aktierelaterade incitamentprogram. 

I appendix 3 finns grafer som illustrerar fördelningen mellan incitamentprogrammen, dels för 

alla företag, dels fördelat per bransch. 

I finansbranschen är det optionsprogram som dominerar. Precis som nämnts 

ovan framgår det inte mer exakt vilken typ av option det är. Tilläggas bör att det är lika 

vanligt med konvertibler och syntetiska optioner som teckningsoptioner. Av sjutton företag är 

det 9 (53%) som inte har incitamentprogram.  

Liksom i finansbranschen är optionsprogram de som förekommer mest frekvent 

i industribranschen. Här förekommer även teckningsoptioner samt personaloptioner ofta. I 

denna branschen finns även en grupp som inte finns i de andra branscherna, LTI, long term 

incentives (LTI, köpoption innebär att de får både LTI och köpoptioner). Det framgår inte 

exakt i årsredovisningen vad LTI är men huvudtanken bakom dem är att de ska vara 

aktierelaterade och på lång sikt. Här är det sju (30%) företag av de 24 observerade som inte 

har några incitamentprogram alls. 

Teckningsoptionerna är de som är vanligast även i sällanköpsbranschen. Precis 

som i finansbranschen är det relativt vanligt med konvertibler. Även personaloptionerna 

förekommer frekvent. Denna bransch är den som har störst andel incitament till företagen. 

Det är endast 3 (21%) av de fjorton observerade företagen som inte har några aktierelaterade 

incitamentprogram. 
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4.1.2 Avkastning  

Nedan kan avkastningarna för de studerade branscherna observeras. Generellt kan sägas att 

inom alla branscherna började avkastningarna avta för alla företagen kring 2006.  

 
Tabell 6: Avkastningen för finansbranschen med medelvärde och standardavvikelse 

  2004 2005 2006 2007 2008   Medel 
ATRIUM LJUNGBERG 40% 40% 70% -20% 0%  20% 
AVANZA BANK HOLDING 50% 130% 30% 10% -50%  30% 
BRINOVA FASTIGHETER 30% 50% 40% -30% -60%  0% 
BURE EQUITY 70% 40% 40% 30% 0%  30% 
EAST CAPITAL EXPLORER         -60%  -60% 
FAST PARTNER 90% 70% 40% -20% -40%  30% 
HEBA 30% 0% 70% -20% -20%  10% 
HQ 50% 50% 110% 30% -70%  40% 
KLOVERN 20% 30% 20% -20% -30%  10% 
KUNGSLEDEN 30% 100% 40% -20% -30%  20% 
NEONET 20% 80% 100% 80% -80%  40% 
SAK I 80% 10% 30% -30% -50%  10% 
WALLENSTAM 70% 60% 50% -10% -40%  30% 
WIHLBORGS FASTIGHETER     50% -20% -10%  10% 
VOSTOK NAFTA INV.SDB         -80%  -80% 
ORESUND INVESTMENT 50% 20% 60% -30% -50%  10% 
         
Medel 50% 50% 50% 0% -40%   
Standardavvikelse 20% 40% 30% 30% 20%   

 

De företag som utmärker sig är HQ, Avanza samt Neonet med lite högre avkastningar än 

övriga företag. De återstående ligger mellan åren 2004 till 2006 inom ett span strax över noll 

till hundra procent. Följande år går alla ner till en avkastning kring minus femtio procent. För 

Atrium Ljungberg sker dock en uppgång från 2007 till 2008. Standardavvikelserna för 

perioden är jämn men relativt hög jämfört med medelvärdet vilket kan tyda på extremvärden 

(i appendix 4 är tabellen illustrationer i en graf). 
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Tabell 7: Avkastningen för industribranschen med medelvärde och standardavvikelse 

  2004 2005 2006 2007 2008   Medel 
ADDTECH 50% 70% 50% 0% -40%  20% 
B&B TOOLS 70% 50% 70% 0% -70%  20% 
BE GROUP       -20% -70%  -40% 
BEIJER ALMA 100% 70% 40% -30% -20%  30% 
G & L BEIJER 60% 30% 20% 60% -40%  30% 
CARDO 0% 0% 30% -20% -40%  -10% 
FAGERHULT 0% 50% 0% 0% -20%  10% 
GUNNEBO -10% 10% 0% -20% -80%  -20% 
HALDEX 10% 40% 10% -30% -80%  -10% 
INDUTRADE     60% -10% -50%  0% 
INTRUM JUSTITIA 40% 50% 20% 30% -30%  20% 
ITAB SHOP CONCEPT   80% 50% 30% -60%  30% 
MUNTERS 10% 10% 50% -20% -50%  0% 
NIBE INDUSTRIER 40% 30% 100% -30% -40%  20% 
NISCAYAH GROUP       -20% -70%  -40% 
PEAB 50% 60% 60% 20% -70%  30% 
SAS -10% 60% 10% -30% -50%  0% 
SWECO 70% 60% 30% 30% -50%  30% 
SYSTEMAIR         -50%  -50% 
TRANSCOM WWD.SDB.B 20% 90% 20% -40% -70%  0% 
VBG GROUP 20% 100% 100% 10% -60%  30% 
AF 10% 70% 40% 20% -30%  20% 
         
Medel 30% 50% 40% 0% -50%   
Standardavvikelse 30% 30% 30% 30% 20%   
 

Likt finansbranschen har de flesta företagen i industribranschen en avkastning mellan noll och 

hundra procent under åren 2004 till 2006. Till skillnad mot de andra företagen gör G&L 

Beijer en uppgång mellan 2006 och 2007 då de övriga företagen får en minskad avkastning. 

Detta gäller även för Intrum Justitia men dock inte en lika stor uppgång. Beijer Alma gör likt 

Atrium Ljungberg en uppgång under 2007 till 2008 då de övriga minskar sin avkastning. 

Precis som i finansbranschen ligger avkastningarna 2008 kring minus femtio procent. Även 

här är standardavvikelsen jämn över perioden men hög (i appendix 5 är tabellen illustrationer 

i en graf). 
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Tabell 8: Avkastningen för sällanköpsbranschen med medelvärde och standardavvikelse 

  2004 2005 2006 2007 2008   Medel 
BETSSON 20% 30% -10% 460% -10%  100% 
BJORN BORG       30% -60%  -20% 
CLAS OHLSON  30% 30% -10% 0% -60%  0% 
DUNI         -50%  -50% 
ENIRO 0% 40% -10% -30% -80%  -20% 
HEMTEX     80% -50% -80%  -20% 
JM 80% 90% 90% -20% -70%  40% 
KAPPAHL HOLDING       20% -70%  -20% 
MEKONOMEN 10% 10% 10% 40% -50%  0% 
NEW WAVE GROUP 70% 40% -10% -10% -90%  0% 
NOBIA 50% 50% 70% -30% -70%  10% 
REZIDOR HOTEL GROUP       -30% -50%  -40% 
SKISTAR 50% 60% 20% -20% -40%  10% 
UNIBET GROUP SDB   110% 20% 10% -50%  20% 
         
Medel 40% 50% 20% 30% -60%   
Standardavvikelse 30% 30% 40% 130% 20%   
 

Även i sällanköpsbranschen ligger avkastningar mellan noll och hundra procent mellan åren 

2004 till 2006. Från 2006 gör dock Betsson en stor ökning i avkastningen. För de övriga sker 

det en nedgång i avkastningen mellan åren 2006 till 2008 som även här slutar kring minus 

femtio procent. Detta gäller även för Betsson bortsett från att deras avkastning slutar strax 

över de andra. Precis som i de övriga två tabellerna över avkastning är standardavvikelsen 

även här hög jämfört med medel. Framför allt utmärker sig 2007 då bettson har en positiv 

avkastning på drygt fyrahundra procent jämfört med övriga som ligger i ett span mellan fyrtio 

och minus trettio (i appendix 6 är tabellen illustrationer i en graf). 
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4.1.3 Return on asset, ROA 

Nedan kan ROA för de tre branscherna observeras.  

 
Tabell 9: ROA för finansbranschen med medelvärde och standardavvikelse 

  2004 2005 2006 2007 2008   Medel 
ATRIUM LJUNGBERG 4,72 9,78 13,38 8,51 -1,99  6,88 
AVANZA BANK HOLDING 4,80 3,41 2,84 2,01 1,23  2,86 
BRINOVA FASTIGHETER 3,09 6,37 6,36 5,71 3,89  5,08 
BURE EQUITY 1,52 11,89 21,92 27,44 26,17  17,79 
EAST CAPITAL EXPLORER         -36,17  -36,17 
FAST PARTNER 3,86 9,08 8,49 8,56 -1,66  5,66 
HEBA   8,98 8,66 13,56 8,87  10,02 
HQ 2,00 1,49 3,46 3,43 2,33  2,54 
KLOVERN 5,35 6,82 7,02 10,02 -3,73  5,09 
KUNGSLEDEN 6,39 9,46 13,82 8,41 -3,03  7,01 
NEONET -3,16 6,44 5,92 9,20 2,39  4,16 
SAK I 25,98 35,80 11,93 4,18 -15,10  12,56 
WALLENSTAM 10,51 10,28 10,82 5,10 1,84  7,71 
WIHLBORGS FASTIGHETER   5,86 8,77 8,93 -0,35  5,80 
VOSTOK NAFTA INV.SDB       45,14 -93,80  -24,33 
ORESUND INVESTMENT 16,17 35,81 29,02 -4,09 -48,83  5,62 
         
Medel 6,77 11,53 10,89 10,41 -9,87   
Standardavvikelse 7,70 10,65 7,13 11,77 28,26   
 

I finansbranschen är det fyra företags ROA som skiljer sig markant från de resterande. De 

fyra är Vostok Nafta, Bure Equity, Säk I och Öresund Invest. Övriga företag har legat relativt 

stabilt mellan noll och tjugo procent. Av de fyra som skiljer sig är det tre av dem, Säk I, 

Vostok Nafta och Öresund Invest tillsammans med East Capital Explorer som har en markant 

nedgång mellan 2007 och 2008. Standardavvikelsen överstiger i vissa fall medelvärdet i 

tabellen ovan. Detta tyder på en stor spridning med extremvärden (i appendix 7 är tabellen 

illustrationer i en graf). 
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Tabell 10: ROA för industribranschen med medelvärde och standardavvikelse 

  2004 2005 2006 2007 2008   Medel 
ADDTECH 6,55 10,23 13,85 16,04 15,20  12,37 
B&B TOOLS 3,61 8,53 7,76 7,71 8,21  7,16 
BE GROUP     15,13 12,33 12,08  13,18 
BEIJER ALMA 11,33 15,32 12,72 16,01 15,42  14,16 
G & L BEIJER 3,02 5,02 7,26 12,03 12,14  7,89 
CARDO 6,45 2,76 6,88 2,71 7,85  5,33 
FAGERHULT 4,45 6,66 3,91 8,36 10,72  6,82 
GUNNEBO   -1,64 -2,69 2,68 2,28  0,16 
HALDEX 5,60 6,26 6,56 1,79 -0,77  3,89 
INDUTRADE   12,44 13,89 14,81 13,28  13,61 
INTRUM JUSTITIA 8,58 8,27 9,24 9,33 7,28  8,54 
ITAB SHOP CONCEPT 6,56 6,37 6,85 6,62 5,42  6,36 
MUNTERS 8,28 9,28 10,67 9,48 3,85  8,31 
NIBE INDUSTRIER 12,75 6,48 9,98 7,47 7,65  8,87 
NISCAYAH GROUP     5,57 6,64 -6,49  1,91 
PEAB 3,54 6,79 6,92 5,09 5,33  5,53 
SAS -2,96 0,30 8,47 1,27 -13,68  -1,32 
SWECO 9,31 14,15 12,39 13,25 14,81  12,78 
SYSTEMAIR 1,52 7,56 11,94 14,88 12,00  9,58 
TRANSCOM WWD.SDB.B       7,21 4,05  5,63 
VBG GROUP 6,51 10,35 13,14 14,81 6,85  10,34 
AF 2,97 16,21 6,11 8,54 10,12  8,79 
         
Medel 5,77 7,96 8,88 9,05 6,98   
Standardavvikelse 3,79 4,66 4,16 4,71 7,10   
 

Företagen som representerar industribranschen har likt finansbranschen ett ROA i spannet 

mellan noll och tjugo procent. Även här finns några med negativa värden och dessa är SAS, 

Gunnebo och Niscayah, där SAS och Niscayah är de två med stor nedgång mellan 2007 och 

2008. Även här är standardavvikelsen relativt hög. Det är bara för 2008 som den överstiger 

medelvärdet på grund av den stora spridningen i data (i appendix 7 är tabellen illustrationer i 

en graf). 
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Tabell 11: ROA för sällanköpsbranschen med medelvärde och standardavvikelse 

  2004 2005 2006 2007 2008   Medel 
BETSSON 8,36 48,81 10,68 26,59 26,83  24,25 
BJORN BORG       23,79 17,89  20,84 
CLAS OHLSON 21,94 20,97 20,81 20,73 20,43  20,98 
DUNI     10,40 3,18 5,38  6,32 
ENIRO 10,53 6,82 5,58 7,12 -1,80  5,65 
HEMTEX   22,84 27,70 23,08 11,47  21,27 
JM 5,45 11,90 18,94 18,17 8,19  12,53 
KAPPAHL HOLDING     10,38 21,63 13,48  15,16 
MEKONOMEN 6,69 7,13 8,14 21,76 12,40  11,22 
NEW WAVE GROUP 8,83 7,23 6,58 5,53 2,84  6,20 
NOBIA 8,65 8,45 9,85 9,62 4,90  8,30 
REZIDOR HOTEL GROUP     5,47 11,22 6,56  7,75 
SKISTAR 17,58 9,23 9,83 5,86 5,72  9,64 
UNIBET GROUP SDB 41,63 18,89 31,01 10,90 3,99  21,28 
         
Medel 14,41 16,23 13,49 14,94 9,88   
Standardavvikelse 11,53 12,98 8,41 8,06 7,75   
 

För den sista gruppen, sällanköpsbranschen skiljer sig företagen en hel del från varandra med 

stora fluktuationer. Det företag som vid en första anblick skiljer sig är Betsson som har en hög 

uppgång 2005 till nästan femtio procent. Det är bara ett företag som får negativ ROA och det 

är Eniro. Detta sker mellan 2007 och 2008. För de övriga ligger de strax högre än finans- och 

industribranschen, mellan noll och nästan trettio procent. Precis som i de övriga fallen är det 

även här höga värden för standardavvikelsen på grund av den stora spridningen (i appendix 7 

är tabellen illustrationer i en graf). 

 

4.1.4 Intäkter 

 

Tabell 12: Intäkterna för de tre branscherna samt medelvärde och standardavvikelse (alla värden är i miljoner). 

  2004 2005 2006 2007 2008   Medel 
Finans 1097 1002 1772 1435 658  1193 
Industri 7245 7354 7505 7921 8577  7774 
Sällanköp 3674 3751 4274 4102 4361  4032 
         
Medel  4005 4036 3023 4486 4532   
Standardavvikelse 3087 3186 1769 3260 3962   
 

Intäkterna för de tre branscherna varierar stort. De genomsnittliga intäkterna för företagen 

inom finansbranschen har under perioden fluktuerat en del och legat mellan 1000 och 1500 

miljoner med ett snitt på cirka 1200 miljoner. Snittet för företagen i industribranschen har 

växt konstant under perioden, från strax över 7200 miljoner till nästan 8600 miljoner. Snittet 
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ligger på 7700 miljoner, det vill säga mer än sex gånger högre än finansbranschen. Sällanköp 

har precis som finans fluktuerat en del under tiden. De har legat mellan ca 3600 miljoner och 

nästan 4400 miljoner med ett snitt strax över 4000 miljoner, vilket är knappt hälften av 

industris intäkter men mer än tre gånger mer än finans. Standardavvikelsen varierar en del 

även här vilket är väntat då det är stor spridning på de olika branschernas intäkter (i appendix 

8 illustreras detta i en graf). 

 

4.2 Resultat  

Det har gjorts totalt sexton olika tester för varje bransch, fyra för hypotes I och tolv för 

hypotes II. 

 

Hypotes I 

I första hypotesen har det testats för om företag som har incitamentprogram till 

koncernledningen har högre avkastning. För att testa detta användes OLS. Det har även, med 

hjälp av laggar, för testats om tiden har någon påverkan. P-värdena som erhållits har inte 

understigit 0,05 vilket innebär att testresultaten inte är signifikanta. I tabellerna tretton till 

femton på nästkommande sida kan p-värdena och koefficienterna som erhållits i eViews 

observeras. 

  

Hypotes II 

I den andra hypotesen har det istället testas för om införandet av incitament beror på tidigare 

goda resultat (avkastning, intäkter och ROA). Istället för att använda OLS i eViews har testet 

Binary Choice använts. Av de tolv tester (per bransch) som gjorts är det totalt två som blivit 

signifikanta, det vill säga att deras p-värden underskrider 0,05. Båda testerna som blivit 

signifikanta är baserade på data från industribranschen och är med en lagg. I det första fallet 

har parametrarna avkastning och intäkter varit de som studerats och i det andra har det varit 

avkastning, ROA och intäkter (ROA är inte signifikant) 

 

i. Incitamentt = − 1,05X1, t-1 + 0,00X2, t-1 + 0,70 + εt 
p-värde:                  (0,024)           (0,031)           (0,005) 

X1=Avkastning 

X2=Intäkter 
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ii. Incitamentt = − 1,00X1, t-1 + 0,00X2, t-1 + 0,00X3, t-1 + 0,71 + εt  
p-värde:                  (0,038)           (0,920)            (0,037)            (0,090) 

X1=Avkastning 

X2=ROA (ej signifikant)  

X3=Intäkter 

 

Dessa två resultat tyder på att företagen med incitamentprogram har året tidigare haft cirka 

hälften så hög avkastning jämfört med företagen som inte haft incitamentprogram. I de båda 

testerna syns även att intäkterna inte har någon påverkan eftersom koefficienten är noll. 

Resultatet tyder på att det snarare är tidigare än senare insatser som påverkar att 

incitamentprogrammen existerar i företag än att incitamentprogram finns för att generera 

högre avkastning.  

 

Hypotes I, OLS 

Nedan syns de exakta resultaten som erhållits i OLS-testen i eViews. 

 
Tabell 13: Resultaten från eViews för finansbranschen 

 k=0 k=-1 k=-2 k=-3 
 Koefficient P-värde  Koefficient P-värde  Koefficient P-värde  Koefficient P-värde  
INC 0,021 0,867 -0,078 0,605 -0,100 0,563 0,099 0,547 
C 0,183 0,012 0,145 0,073 0,049 0,565 -0,233 0,003 
 

I tabellen ovan syns resultatet som erhållits för finansbranschen från eViews. Det syns här att 

inga av värdena blivit signifikanta. 

 
Tabell 14: Resultaten från eViews för industribranschen 

 k=0 k=-1 k=-2 k=-3 
 Koefficient P-värde  Koefficient P-värde  Koefficient P-värde  Koefficient P-värde  
INC -0,170 0,075 -0,110 0,314 -0,063 0,600 -0,059 0,607 
C 0,189 0,008 0,114 0,149 -0,036 0,677 -0,222 0,009 
 

Likt tabellen för finans har värdena för industribranschen inte heller blivit signifikanta. 
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Tabell 15: Resultaten från eViews för sällanköpsbranschen 

 k=0 k=-1 k=-2 k=-3 
 Koefficient P-värde  Koefficient P-värde  Koefficient P-värde  Koefficient P-värde  
INC -0,354 0,134 0,199 0,458 0,302 0,415 0,268 0,662 
C 0,343 0,080 -0,081 0,702 -0,261 0,381 -0,293 0,564 
 

Även i fallet för sällanköpsbranschen syns det att inga värden blivit signifikanta. 

 

Hypotes II, Binary choice 

I tabellerna nedan redovisas de exakta resultaten som erhållits vid test för Binary choice i 

eViews. 

 
Tabell 16: Resultaten från eViews för finansbranschen 

  k=-1 k=-2 K=-3 
  Koefficient P-värde Koefficient P-värde Koefficient P-värde 

AVK 0,307 0,513 0,963 0,200 1,919 0,059 
C -0,547 0,030 -0,758 0,089 -1,183 0,044 

AVK 0,313 0,507 0,846 0,272 1,851 0,086 
ROA -0,009 0,701 -0,033 0,256 -0,052 0,244 

C -0,468 0,147 -0,386 0,477 -0,718 0,294 
AVK 0,299 0,528 1,000 0,187 1,712 0,095 

INTÄKTER 0,000 0,567 0,000 0,194 0,000 0,195 
C -0,612 0,028 -0,987 0,037 -1,359 0,034 

AVK 0,309 0,515 0,828 0,284 1,472 0,157 
ROA -0,009 0,686 -0,033 0,258 -0,033 0,364 

INTÄKTER 0,000 0,539 0,000 0,179 0,000 0,195 
C -0,533 0,115 -0,583 0,291 -0,936 0,192 

 

I tabellen ovan syns de tolv tester som gjorts för finansbranschen. Det är inga av testerna som 

genererat signifikanta koefficienter. 

  



 39 

Tabell 17: Resultaten från eViews för industribranschen 

 k=-1 k=-2 K=-3 
  Koefficient P-värde Koefficient P-värde Koefficient P-värde 

AVK -0,758 0,082 -0,749 0,216 0,103 0,884 
C 0,299 0,120 0,351 0,242 0,032 0,929 

AVK -0,853 0,063 -0,939 0,196 -0,121 0,888 
ROA 0,037 0,299 0,038 0,432 0,061 0,315 

C 0,022 0,945 0,124 0,739 -0,331 0,463 
AVK -1,049 0,024 -1,125 0,084 -0,106 0,888 

INTÄKTER 0,000 0,031 0,000 0,078 0,000 0,197 
C 0,702 0,005 0,813 0,028 0,397 0,363 

AVK -0,998 0,038 -0,993 0,200 0,084 0,926 
ROA -0,004 0,920 -0,006 0,917 0,005 0,941 

INTÄKTER 0,000 0,037 0,000 0,088 0,000 0,235 
C 0,708 0,090 0,786 0,105 0,229 0,700 

 

I tabellen är testerna som erhållit signifikanta värden markerat med fet stil. Det är två av 

testerna med en lagg och med koefficienterna avkastning och intäkter samt avkastning, ROA 

och intäkter. Koefficienten för ROA är dock inte signifikant. 

 
Tabell 18: Resultaten från eViews för sällanköpsbranschen 

 k=-1 k=-2 K=-3 
  Koefficient P-värde Koefficient P-värde Koefficient P-värde 

AVK 0,049 0,867 0,193 0,797 1,657 0,183 
C 0,508 0,027 0,464 0,215 -0,146 0,806 

AVK 0,055 0,855 0,245 0,744 1,795 0,173 
ROA -0,002 0,928 -0,021 0,415 0,045 0,366 

C 0,538 0,182 0,746 0,144 -0,749 0,389 
AVK 0,053 0,861 0,128 0,875 1,576 0,231 

INTÄKTER 0,000 0,676 0,000 0,919 0,000 0,850 
C 0,643 0,040 0,500 0,223 -0,171 0,786 

AVK 0,065 0,836 0,308 0,719 1,455 0,273 
ROA -0,004 0,868 -0,024 0,392 0,046 0,348 

INTÄKTER 0,000 0,655 0,000 0,804 0,000 0,545 
C 0,710 0,166 0,886 0,146 -0,895 0,353 

 

Precis som i testerna för finansbranschen har det inte genererats några signifikanta värden när 

tester för sällanköpsbranschen gjorts. 

 

Att fler av testerna inte blivit signifikanta kan bero på många anledningar. Några av dessa kan 

vara:  

1. Antalet företag. Av de tester som genomförts är det bara två som blivit signifikanta 

och det är från gruppen industri. Det är den branschen med flest företag och därmed 
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störst chans att få signifikanta värden. I industribranschen finns det 24 företag jämfört 

med finans med 17 och sällanköp med bara 14 stycken. 

2. Utdelningen som inte är inkluderad i testerna kan också ge effekt på resultatet. 

Antagandet har gjorts att på ett års sikt spelar utdelningen ingen roll. Detta stämmer 

om alla företagen i samma bransch har samma utdelningspolicy men absolut inget som 

kan tas för givet. Beroende på hur mycket utdelning som genereras varje på kan detta 

påverka avkastningen stort. Gissningsvis har de olika företagen i respektive bransch 

olika policys gällande utdelning. 

3. Absolutvärden har använts för intäkterna. Detta skulle kunna vara anledningen till att 

testerna visar att intäkter inte har någon inverkan på incitamentprogrammen. Hade 

istället förändringen för intäkterna beräknats hade detta eventuellt medfört ett annat 

resultat. Tabell nummer 13 visar att det är väldigt stor skillnad i intäkter mellan de 

olika branscherna. Hade absolutbeloppen använts hade branscherna varit mer lika. 

4. Precis som beskrivit i inledningen pekar Bång och Waldenström på att det är det svårt 

att jämföra olika företag eftersom alla är olika och använder sig av olika typer av 

incitamentprogram. 
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5. Avslutning 

5.1 Slutsats 

Från den första hypotesen som testades kan inga slutsatser dra eftersom inga signifikatna 

värden genererats. Detta innebär att testerna tyder på att det inte finns något samband mellan 

företags aktieavkastning och huruvida de har incitamentprogram.  

I den andra hypotesen testas det för om företags införande av 

incitamentsprogram är på grund av tidiga goda resultat. Där kan det uttydas att företagen med 

lägre avkastning (drygt femtio procent) i större utsträckning har incitamentprogram. Det tyder 

även på att intäkter inte har någon påverkan på införandet av incitamentprogram.  

5.2 Diskussion 

Först och främst var det ett stort misstag att inte ta med aktieutdelningen i beräkningarna av 

avkastningen. Om aktierna ger en stor utdelning kommer detta medföra en stor effekt på 

avkastningen. På samma sätt skulle förändringen i intäkterna istället för absolutvärdena 

studerats eftersom absolutvärden inte säger lika mycket när företagen jämförs (mer än att en 

bransch har höga intäkter och en annan låga). Om förändringen hade studerats skulle ett 

mönster eventuellt kunna urskiljas. Det är dessutom inte särskilt märkligt att industri är den 

branschen med höga intäkter jämfört med finans den med låga. Finansbranschen är en bransch 

som är relativt industribranschen väldigt kunskapsintensiv. 

 Att det endast är i industribranschen som de signifikanta värdena förekommer 

än inte heller uppseendeväckande. Industribranschen är den branschen med flest företag, 

drygt sjuttio procent fler företag än i sällanköpsbranschen med lägst antal företag. 
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5.3 Vidare studier 

Om vidare studier önskas genomföras kan ett första test göras för att se om företagens 

utdelning påverkar resultatet. Vidare kan det tittas mer ingående på om de olika 

incitamentprogrammen ger olika resultat på aktieavkastningen. I denna studie har alla typer 

av aktierelaterad incitamentprogram behandlats lika. Om incitamentprogram till alla anställda 

ger samma resultat som studien ovan givit kan även det studeras. Vissa företag har mer än ett 

incitamentprogram, får detta någon effekt på avkastningen? 

 Denna studie har riktat sig till tre branscher, finans, industri och sällanköp på 

NASDAQ OMX Mid Cap. Hur ser det ut om Large Cap och Small Cap inkluderas i studien. 

Blir resultatet annorlunda alternativt blir testen signifikanta i större utsträckning om fler 

företag används? Alla företag på OMX alternativt alla på Mid Cap skulle kunna studeras. 

 Vidare kan tester göras om det finns något samband mellan företagens resultat 

och incitamentproram. 
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Appendix  

Appendix 1 

Beräkning av avkastning utan utdelning: 

€ 

Rt+1 =
Divt+1
Pt

+
Pt+1 − Pt
Pt

, då Divt+1 = 0→ Rt+1 =
0
Pt

+
Pt+1 − Pt
Pt

→ Rt+1 =
Pt+1 − Pt
Pt

 

 

Appendix 2 

Beräkning av return on asset: 

€ 

ROA =
nettoinkomster
totala tillgångar

 

 

Appendix 3 
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Appendix 4 

Avkastning för respektive företag i finansbranschen för perioden 2004-2008 
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Appendix 5 

Avkastning för respektive företag i industribranschen för perioden 2004-2008 
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Appendix 6 

Avkastning för respektive företag i sällanköpsbranschen för perioden 2004-2008 (observera 
skalan 2007) 
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Appendix 7 

Return on asset för respektive företag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appendix 8 

Medelintäkter för respektive bransch för åren 2004-2008 

 


