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Sammanfattning 

 
 
Uppsatsens titel: Aktieägarförmåner - Mervärde för aktieägarna? – Möjlighet för 

företagen? 

 
Seminariedatum: 2010-06-04 
 
Kurs:  FEKK01, Examensarbete Kandidatnivå 15 högskolepoäng 
 
Författare:  Niklas Berntsson, 

Haris Cehajic 
Jakob Tuvehjelm 
Kenth Åström 

 
Handledare:  Tore Eriksson 
 
Nyckelord:  Aktieägarförmåner, mervärde, lojalitet, Value Based management,  
  Principal- agent. 
 
Syfte:  Syftet är att undersöka om det är möjligt för företag att generera 
  aktieägarvärde på andra sätt än enbart via kursutveckling och 
  direktavkastning, samt att undersöka vilken roll företagens olika 
  typer av ägare har i förhållande till aktieägarförmåner och rabatter. 
  Vidare ämnas undersöka huruvida investerare efterfrågar denna 
  typ av alternativ aktieägarersättning.  
 
Metod: Studiens primära angreppssätt är kvalitativ med inslag av 

kvantitativ metod.  Induktiv ansats används, då författarna utgår 
ifrån empirin med mål om att utveckla ny teori. 

  
Teoretiska perspektiv: Teori om Value based management samt Principal – agent teorin 

har använts för att ge läsaren en grundlig förståelse. 
 
Empiri: Empirin bygger på insamlad data från både företag och 

aktiesparare. Intervjuer och standardiserade enkäter har använts för 
att ta fram informationen. 

 
Resultat: Aktieägarförmåner skapar mervärde för aktieägare, det är även en 

marknadsföringskanal till merförsäljning. Endast 
konsumentinriktade bolag som inte har en majoritet av 
institutionellt ägande kan erbjuda aktieägarförmåner. Studien 
konstaterar även att aktiesparare generellt är positiva till 
aktieägarförmåner. 
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Abstract 
 
 
Title: Shareholder benefits - Added value for shareholders? - 

Possibilities for companies? 
 
Seminar date: 2010-06-04 
 
Course:  FEKK01, Bachelor Thesis in Business Administration, 15 ECTS 
 
Authors:  Niklas Berntsson, 

Haris Cehajic 
Jakob Tuvehjelm 
Kenth Åström 

 
Advisor:  Tore Eriksson 
 
Key words: Shareholder benefits, added value, loyalty, Value Based 

management, Principal- agent. 
 
Purpose: The aim is to examine whether it is possible for companies to 

generate shareholder value in other ways than through price 
performance and dividend yield. And also investigate which role 
different types of shareholders have in relation to shareholder 
benefits and discounts. This study also intends to examine whether 
investors are asking for this type of alternative shareholder 
compensation.  

 
Methodology: The primary approach of the study is qualitative with quantitative 

elements of the method. Inductive approach is used, in order to 
achieve the goal of developing new theory. 

 
Theoretical perspectives: Theory of Value Based management and Principal - agent theory 

has been used to give the reader a thorough understanding. 
 
Empirical foundation: Empirical data is based on information gathered from both 
  companies and shareholders. Interviews and standardized 
  questionnaires were used to produce the information. 
 
Conclusion: Shareholder benefits creates value for shareholders, but it is also a 

marketing channel for additional sales. Shareholder benefits can 
only be offered by consumer-oriented companies that do not have 
a majority in institutional ownership. The study also finds that 
shareholders generally are in favor of shareholder benefits. 
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1. Inledning 

I detta inledande kapitel ämnar författarna att introducera sin studie och ge en inledande 

beskrivning av den. Kapitlet belyser ämnets komplexitet genom problemdiskussion och 

bakgrund. Vidare leder detta till problemformulering samt studiens syfte. 

1.1 Bakgrund 

Kundrabatt, kontantrabatt, kundlojalitetsprogram, bonusprogram, poängsystem, rabattcheckar 

och förmånssystem, det finns många sätt att uppmuntra och skapa lojalitet med sina kunder 

men var är aktieägarna i sammanhanget?  

 

En av ett företags viktigaste uppgifter är att generera avkastning till sina aktieägare. 

Kundrabatt, det vill säga en rabatt till ett företags större kunder är idag ganska självklart, 

något som inte alls är lika självklart är aktieägarrabatt. Bakom varje tanke om kundrabatt bör 

det finnas någon tanke om att generera mervärde till företaget, och därmed också till 

företagets ägare. Varför kan då inte aktieägare, som även är kunder i ett bolag få åtminstone 

samma rabatt? Det är trots allt aktieägarna som äger företaget. 

 

Ett exempel på detta är SkiStar som erbjuder sina aktieägare, med en ägarpost på minst 200 

aktier, vilket innebär en investering på cirka 27.000kr (2010-04-30 kl. 11:21), en rabatt på 15 

% på skidhyra, liftkort och skidskola (SkiStar, 2010). För en skidsemestrande barnfamilj bör 

detta innebära en icke oansenlig rabatt. Ett annat exempel är Rezidor Hotel Group, med bland 

annat Radisson hotellen, som erbjuder sina aktieägare direktinträde i deras 

kundlojalitetsprogram Gold Elite. Detta innebär att aktieägaren erhåller rumsgaranti, speciella 

weekenderbjudande samt 10 % på deras tjänster (Rezidor Hotel Group, 2010).   

 

Jack Welch, tidigare VD för General Electric, höll 1981 ett välkänt tal där han betonar vikten 

av att maximera företagets aktieägarvärde (Guerrera, 2009). Talet berörde dock endast 

aktieägarvärde sett ifrån ett rent finansiellt perspektiv. Jack Welch kommenterade 2009 sitt 

uttalande från 1981 med orden:  “On the face of it, shareholder value is the dumbest idea in 

the world".  
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1.2 Problemdiskussion 

Ända sedan värdepappershandelns start har syftet varit att generera kapital till rörelsen och ge 

avkastning till dess ägare. I takt med att världen förändras, trender kommer och går, 

investerarnas behov och preferenser förändras, tvingas företag till nytänkande i hopp om att 

locka investerare för att inte bli omsprungna av konkurrenter. Författarna undrar om 

aktieägarvärde endast handlar om kursutveckling och direktavkastning? Är det möjligt för 

företag att öka aktieägarvärdet genom att erbjuda olika typer av belöningar till exempel 

rabatter, företrädesrätter samt andra icke direkt monetära förmåner. 

 

Dagligen rapporteras det om företag som åsidosätter aktieägarnas intressen, till exempel 

genom nyemissioner som genomförs utan företrädesrätter för befintliga aktieägare. Ytterligare 

exempel på detta är uteblivna utdelningar samt optionsprogram och andra incitamentsprogram 

för ledningen som leder till utspädning, vilket har negativa effekter för befintliga aktieägare. 

Aktieägarna och företagsledningens gemensamma mål är att företaget skall uppvisa positiva 

resultat, detta leder i många fall till att ovan nämnda handlingar är ett måste. Kan det vara så 

att aktieägarförmåner är ett sätt för ledningen att kompensera ägarna, då de många gånger är 

åsidosatta? 

 

Ett företag som vill införa aktieägarförmåner har många aspekter att beakta. Inte minst om det 

finns risker för ökade administrationsvårigheter och hur dessa i så fall ska hanteras. Vidare är 

den lagstiftning som reglerar aktieägarförmåner av intresse, först och främst om företaget 

överhuvudtaget kan genomföra denna typ av värdeöverföring. I nästa steg måste företaget 

ställa sig frågan om och hur en sådan överföring kan komma att beskattas. 

 

Utifall det skulle blir vanligare att företag erbjuder aktieägarförmåner, så är frågan om det kan 

få till följd att det sker en stabilisering av ekonomin, att ekonomin blir mindre 

konjunkturkänslig. Kan företag som erbjuder aktieägarförmåner få ägare med längre 

investeringshorisont, skulle det kunna bidra till att en vanligtvis fruktad nedgång i aktiekursen 

tolereras tack vare aktieägarförmånerna. Frågan är således om en investerare som utnyttjar en 

aktieägarrabatt i större utsträckning kan acceptera en kursnedgång? Vidare undrar författarna 

om erbjudande av aktieägarförmåner kan leda till en mer trögrörlig aktiekurs då aktieägarna 
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håller kvar aktien längre enbart på grund av aktieägarförmånerna. Skulle detta kunna innebära 

problem för ett företag som eftersträvar en hög omsättning på sin aktie? Riskerar företag att 

investerare endast investerar för att göra ”förmåns - och rabattklipp”? Vilket skulle innebära 

att investeraren avyttrar sitt innehav direkt efter det att den har tagit del av förmånen. 

 

En ytterligare intressant frågeställning är om efterfrågan på aktieägarförmåner skiljer sig 

mellan storägare respektive småsparare. Är det rent av så att aktieägarförmåner kan vara ett 

incitament till att investera pengar i ett bolag, eller är det endast ett medel för att stimulera 

befintliga ägare på samma sätt som företagen stimulerar sina kunder genom olika typer av 

kundaktiviteter. Finns det incitament för en småsparare att investera i till exempel ett 

fastighetsbolag, för möjligheten att gå före i en bostadskö? Kan rabatterade priser på 

livsmedel locka en småsparare att investera i en livsmedelskedja? Är aktieägarförmåner 

endast aktuellt att erbjuda vid nyintroduktion på börsen eller när det något som bör ske 

periodvis under företags livscykel? 

1.3 Syfte 

Syftet är att undersöka om det är möjligt för företag att generera aktieägarvärde på andra sätt 

än enbart via kursutveckling och direktavkastning, samt att undersöka vilken roll företagens 

olika typer av ägare har i förhållande till aktieägarförmåner och rabatter. Vidare ämnas 

undersöka huruvida investerare efterfrågar denna typ av alternativ aktieägarersättning.  

1.4 Avgränsning 

I studien har det internationella perspektivet utelämnats förutom som enklare jämförelse, detta 

dels på grund av den begränsade tidsramen och dels på grund av studiens begränsade 

omfattning. Då de juridiska möjligheterna gällande aktieägarförmåner och rabatter varierar 

internationellt är detta ytterligare en anledning till att studien begränsats till en kartläggning 

av svenska bolag. 
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Studien har gjort en avgränsning till företag som handlas på olika handelsplattformar i 

Sverige: Nasdaq OMX Nordic, First North samt organiserade banknätverk. Detta innebär 

vidare att en avgränsning gjorts från företag som är i en pågående process att noteras på en 

auktoriserad handelsplats. 

1.5 Målgrupp 

Denna studie vänder sig till studenter, lärare, forskare och övriga som har ett intresse samt/ 

eller en sysselsättning inom företagsekonomin. Det krävs viss förkunskap inom ekonomisk 

terminologi för att kunna tillgodogöra sig hela innehållet i studien på det sätt som författarna 

eftersträvar.  
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1.6 Fortsatt disposition 

Denna studie har strukturerats upp med hjälp av en lineär disposition, då denna lämpar sig för 

kvalitativa perspektiv (Backman, 2008, s. 67). 

  

• Metod
•Detta kapitel tar upp och beskriver studiens 
metodval och angreppsätt både gällande empiri 
och teori. Vidare tar kapitlet upp det urval som 
genomförts samt en beskrivning av den 
datainsamling som genomförts. Avsnittet 
avslutas med en källkritisk del.

Kapitel 2

• Teoretisk referensram
•I detta kapitel kommer  de teorier som utgör 
grunden för studiens ämnesval att presenteras.

Kapitel 3

• Praktisk referenram
•I detta kapitel ämnar författarna att redogöra 
och belysa de sakförhållande som föreligger 
studies ämnesval.

Kapitel 4

• Empiri
• Detta kapitel presenteras den insamlade 
kvalitativa data. Avsnittet redogör för resultatet 
av dem intervjuer och enkätundersökningar 
som genomförts.

Kapitel 5 

• Analys
•I detta kapitel ämnar författarna att analysera 
det empiriska material som insamlats, med 
hjälp av den teori i den mån det är möjligt, som 
har presenterats tidigare i uppsatsen. 

Kapitel 6

• Slutsats
•I detta kapitel redogörs de slutsatser som 
författarna har kommit fram till. Vidare 
presenteras förslag till framtida forskning.

Kapitel 7
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2. Metod 

Detta kapitel belyser och beskriver studiens metodval och angreppsätt både gällande empiri 

och teori. Vidare tar kapitlet upp det urval som genomförts samt en beskrivning av den 

datainsamling som genomförts. Kapitlet avslutas med en källkritisk del. 

2.1 Angreppssätt 

Det förekommer två metoder vid forskning och dessa är kvalitativ och kvantitativ metod. Vid 

kvalitativ metod sker empiriinsamling och analys samtidigt. Individers handlingar och 

betydelser av dessa handlingar är målet för metoden.  (Nationalencyklopedin, 2010) Den 

kvantitativa metoden bygger på att forskare arbetar systematiskt vid insamling av data. Vidare 

sammanfattas den insamlade data och analyseras på ett formaliserat och strukturerat sätt 

(Nationalencyklopedin, 2010).  Studiens primära angreppssätt är kvalitativ med inslag av 

kvantitativ metod. Kvalitativ metod kommer att prioriteras framför kvantitativ, detta för att på 

ett konkret sätt förstå och belysa problematiken bakom ämnet (Bryman & Bell, 2007, s. 360).  

Induktiv ansats används, då författarna utgår ifrån empirin med mål om att utveckla ny teori 

(Backman, 2008, s. 54). Studiens teoretiska förankring bottnar i viss mån i Value Based 

management teori samt Principal - agent teori, då de ligger närmast tillhands för att ge 

författarna och läsarna en grundläggande förståelse. Då studiens ämnesval är relativt 

outforskat, finns det endast mycket begränsad teori att utgå ifrån, gällande aktieägarförmåner. 

Tillgången till litteratur och vetenskaplig forskning direkt kopplat till ämnet har i princip varit 

obefintlig. Därför kommer författarna till största del utgå ifrån empiri. Utöver detta granskas 

och tolkas lagar som berör ämnet, detta för att lyfta fram den lagstiftning som reglerar 

området.  

2.2 Studiens respondenter och intervjuobjekt 

Vid valet av studiens respondenter och intervjuobjekt eftersträvade författarna att ta del av 

information och erfarenheter från flera olika aktörer. Detta för att på ett brett och objektivt 

angreppsätt undersöka och kartlägga de åsikter, synvinklar och lagar som berör 

aktieägarförmåner. 
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Författarna kommer under studien att intervjua företag, intresseorganisationer för företag, 

intresseorganisationer för aktiesparare samt jurister. Företagen har en central del och står 

därför i centrum för uppsatsen. Intresseorganisationer för aktiesparare såväl som företag 

intervjuas för att författarna ska erhålla den generella inställning som aktiesparare och företag 

har gentemot aktieägarförmåner. För att erhålla förståelse för lagstiftningen som reglerar 

området intervjuas sakkunniga jurister. För att undersöka aktiesparares inställning till, och 

erfarenheter av aktieägarförmåner kommer en enkätundersökning att genomföras. 

2.3 Kvalitativ metod 

Med tanke på studiens kvalitativa inriktning kommer författarna att använda sig av 

intervjuundersökningar. Detta för att författarna inte tror att det finns några självklara 

svarsalternativ från intervjuobjekten, samt att det kan bli nödvändigt att ställa följdfrågor 

(Andersen & Schwencke, 1998, s. 94).  Intervjuerna kommer utföras per telefon, e-post samt 

genom personliga intervjuer. Intervjuerna kommer utföras med ett mjukt semi- strukturerat 

Aktieägarförmåner

Lagstiftare

Företag

Intresseorganisationer

Företag
Intresseorganisationer 

Aktiesparare

Aktiesparare
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angreppssätt, där intervjuaren med hjälp av intervjuobjektet dels vill få fram data men också 

belysa nya angreppsområden och därmed bredda studien (Bryman & Bell, 2007, s. 360). 

 

I urvalet av intervjuobjekt från företag eftersträvar författarna att dessa ska vara 

företagsledaren eller den person som är ansvarig för Investor Relations. I vissa fall går inte 

valet av intervjuobjekt att påverka och författarna får därmed godta tilldelad kontaktperson. 

2.4 Kvantitativ metod 

Mot aktiesparare använder sig studien av kvantitativ metod genom standardiserade 

frågeformulär. För att nå ut med frågeformuläret till rätt målgrupp, har ett antal 

internetbaserade forum valts ut som författarna anser används av individer som tillhör 

målgruppen aktiesparare.  

2.4.1 Enkätundersökning  

För att undersöka aktiesparares inställning till och erfarenheter av aktieägarförmåner har en 

internetbaserad enkät framställts och använts (Enkätformuläret bifogas i bilaga 11). Syftet 

med enkäten är att få en uppfattning om hur välkända dessa förmåner är och i vilken 

utsträckning aktiesparare är intresserade av dem. För att fastställa säkerhet i metoden och få 

ett tillfredsställande underlag, bör ett representativt urval användas. Detta innebär att individer 

av alla investeringsprofiler beaktas (Eggeby & Söderberg, 1999, s. 67). På grund av 

uppsatsens begränsade omfattning och resurser har författarna tyvärr tvingats kompromissa i 

urvalet. Att nå ut till ett slumpmässigt urval ur hela populationen har prioriterats ner till 

förmån för att genom internetforum nå ut till fler respondenter. 

 

Fördelar med användandet av en webbenkät är flera, bland annat är den snabb och enkel att 

distribuera samt möjliggör omedelbar återkoppling och bearbetning av data. En nackdel med 

denna typ av undersökning är dock att det för respondenten finns begränsade möjligheter att 

ställa frågor om något är oklart. Vidare finns fördelar med enkäter jämfört med intervjuer då 

varje respondent får samma information inför besvarandet och således inte påverkas av en 

intervjuare (Hasson, 2010). Forumen som valts ut för distribution av enkäten är Dagens 
                                                 
1 Bilaga 1 - Aktieägarförmåner 
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Industris ”Börssnack”2, Avanza Banks medlemsforum3 samt Aktiespararnas medlemsforum4.  

Dessa forum har valts ut som ett relativt enkelt sätt att nå ut till en stor del av studiens 

målgrupp. Besökarna på dessa forum har under tiden 2010-04-23 - 2010-04-27 fått en enkel 

uppmaning att delta i undersökningen. Rubriken på uppmaningen har innefattat ordet 

”aktieägarförmåner”, varför det finns en risk att aktiesparare med intresse för detta i större 

utsträckning än andra har valt att svara på undersökningen. Vidare begränsas även 

undersökningen av att de grupper av aktiesparare som inte besöker dessa forum således inte 

heller har givits möjlighet att svara på undersökningen. Om det är så att ovanstående forum 

inte används i samma utsträckning av äldre aktiesparare som av yngre, kan detta komma att 

medföra att åldersfördelningen i undersökningen kan bli missvisande gentemot 

åldersfördelningen av aktiesparare i verkligheten. En annan risk som föreligger är att en och 

samma person har möjlighet att manipulera undersökningen genom att svara flera gånger. Det 

kan inte heller uteslutas att respondenter kan ha svarat icke överensstämmande med 

verkligheten, även om den anonyma formen bör motverka detta. Reliabiliteten i 

undersökningen är givetvis begränsad av ovan nämnda faktorer, men den bör rimligen kunna 

ge en uppfattning om svenska aktieägares inställning till aktieägarförmåner. 

2.5 Urval 

Företag från flera olika branscher, storlekar (mätt i omsättning), som är noterade på både 

NASDAQ OMX Nordic samt andra auktoriserade handelsplatser och banknätverk har 

inkluderats i studien. Detta för att kunna göra en grundläggande undersökning om hur utbrett 

intresset och användningsgraden är av aktieägareförmåner och rabatter.  

2.6 Datainsamling 

Det finns två typer av data, primärdata och sekundärdata. Primärdata är data som inte tidigare 

funnits tillgänglig utan insamlats efter det att studien påbörjats och under studiens gång. 

Sekundärdata är däremot data som innan studiens gång varit tillgänglig och därmed är 

                                                 
2 Tillgänglig via http://borssnack.di.se/diseconf/default.aspx 
3 Tillgängligt för medlemmar via https://www.avanza.se/aza/login/login.jsp?from=535&msgId=16 
4 Tillgängligt via http://www.aktiespararna.se/forum/ 



Aktieägarförmåner - Mervärde för aktieägarna? - Möjlighet för företagen?                                        
Författare: Niklas Berntsson, Haris Cehajic, Jakob Tuvehjelm och Kenth Åström 

 
 

16 

 

tillgänglig från början av studien och har således tidigare tagits fram i ett annat syfte 

(Jacobsen, 2002). 

 

Då studiens område är relativt outforskat, kommer författarna framförallt att ta fram och 

använda sig av primärdata genom intervjuer och enkäter. Vidare kommer viss sekundärdata 

användas som berör grunderna till Value Based management och Principal - agent teori, detta 

genom både teori och artiklar. Ytterligare sekundärdata som legat till grund är lagtexter 

gällande ämnet och även tryckt företagsinformation i form av rapporter, årsredovisningar och 

kommunikéer. 

2.7 Källkritik 

Den data som insamlats har granskats kritiskt för att kunna avge en så korrekt avspegling av 

verkligheten som möjligt. Tidigare forskning, artiklar och teorier har i denna studie 

undersökts noggrant huruvida de har relevans för ämnet, härstammar från en pålitlig källa 

samt är aktuell. Då information från företags respektive årsredovisningar och 

bokslutskommunikéer har använts har möjligheten till laglig resultatmanipulering beaktats. 

Vidare gäller även att intervjumaterialet med utvalda företag och organisationer kan vara 

missvisande, då intervjuobjekten dels kan agera utifrån sina egna intressen och dels kan vara 

påverkade av den som intervjuar.  
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3. Teoretisk referensram 

I detta kapitel kommer de teorier som utgör grunden för studiens ämnesval att presenteras. 

3.1 Value Based management 

Idén om att bolagets ledning ska skapa mervärde för bolagets aktieägare är ett komplext och 

omtalat ämne. Bolagets aktieägare äger delar av bolaget och därmed bör bolagens 

grundläggande mål vara att skapa en värdemaximering för ägarna. Dessvärre är ledningens 

mål inte alltid förenade med ägarnas mål (Martin & Petty, 2000, s. 4). 

 

Tillvägagångssättet att mäta prestationer har förändrats med tiden, man gått ifrån att mäta 

prestationer utifrån bokföringsmässig information till att mäta prestationer utifrån mått 

baserade på kassaflöde. Den bokföringsmässiga informationen anses vara bristfällig då den 

avspeglar ett historiskt utfall snarare än skapandet av värde för aktieägarna (Martin & Petty, 

2000, s. 46). De finns en mängd mätverktyg för att mäta Value Based management, varav 

främst tre huvudgrupper av metoder används. (1) The Free Cashflow Method skapad av 

McKinsey&Co och LEK/Alcar5. (2) EVA –  metoden (Economic Value Added) utvecklad av 

Stern Stewart &Co och (3) CFROI/TSR ( Cashflow return on investment / Total Shareholder 

return), en modell som är utvecklad av Boston Consulting Group (Martin & Petty, 2000, s. 9). 

 

The Free Cashflow Method förekommer i två former; indirekt och direkt metod (Fraser & 

Ormiston, 2007, s. 123). Oavsett vilken metod som används, blir utfallet det samma gällande 

bolagets kassaflöde från den löpande verksamheten. Den enda skillnaden är att den indirekta 

metoden innehåller justeringar (Fraser & Ormiston, 2007, s. 123). 

  

EVA mäter årliga värden som ledningen har skapat i förhållande till utnyttjandet och 

kostnaden av kapital som har tagits i anspråk (Berk & DeMarzo, 2007, s. 158). EVA är ett 

alternativt mått till NPV (Net Present Value) skillnaden är att EVA redovisar hur mycket 

resurser som har tagits i anspråk per år för att åstadkomma en viss värdeökning samt 

intäkterna som en viss investering genererar per år (Berk & DeMarzo, 2007, s. 157). 

                                                 
5 LEK Alcar Consulting Group 
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CFROI är ett mätinstrument som är ett mycket populärt och viktigt ekonomiskt mått på ett 

företags prestation, som avspeglar den genomsnittliga avkastningen på bolagets befintliga 

investeringar. CFROI/TSR visar relationen mellan avkastningen på bolagets befintliga 

investeringar och den totala utdelningen till bolagets aktieägare  (Martin & Petty, 2000, s. 

129). 

3.2 Principal – agent 

När bolagets ägare är separerade från bolagets ledning uppstår det ett Principal- agent 

problem. En del av problematiken kring teorin är att bolagets ledning kan fatta beslut för egen 

vinning på ägarnas bekostnad (Martin & Petty, 2000, s. 5). Principal – agent problemet är 

många gånger oundvikligt då företagsledaren agerar utifrån ett eget intresse och egna 

preferenser samtidigt som ägarna kräver att ledningen ska skapa ett mervärde på deras 

investerade kapital. Problemet som dyker upp inom de flesta organisationer har skapat ett 

behov för ägarna att mäta ledningens prestationer, för att se hur ledningen arbetar för att nå 

ägarnas mål och skapa mervärde (Martin & Petty, 2000, s. 6). Att mäta ledningens 

prestationer har sin grund i 1980- och 1990 – talet, i samband med att det institutionella 

ägandet ökade. Ökningen har satt press på företagsledningar och gett en ny betydelse för 

ägarnas intressen. Det institutionella ägandet kommer troligen att öka ytterligare i framtiden 

och Value Based management kommer att förbli ett tillvägagångssätt att mäta prestationer 

(Martin & Petty, 2000, s. 14). 

 

En annan faktor som har bidragit till Principal– agent problemet är den finansiella 

marknadernas utveckling under 1990 – talet. Från att ägarna agerade som både principaler och 

agenter på en och samma gång valde många företagare att notera sina bolag på börsen. 

Bolagen blev publika och det innebar en ökning av antalet ägare vilket ofta resulterade i 

konflikter mellan ägare och ledning. Det är främst vid frågor om investeringar i projekt där 

ledningens och ägarnas åsikter går isär. Ägarna efterfrågar investeringar som genererar ett 

positivt kassaflöde och en hög avkastning i form av utdelning medan ledningen inte alltid har 

samma prioriteringar. Ledningens intresse ligger ofta i att investera i projekt med en positiv 

avkastning för att senare återinvestera överskottet i nya projekt. På detta sätt vill ledningen 

stärka sin ställning och sin handlingsfrihet (Alvesson & Svenningsson, 2007, ss. 87-88). 

Konflikter gällande beslut om investering uppmärksammades av forskare redan på 1970 - 
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talet.  Enligt forskare finnas det en uppdelning mellan maximering av aktieägarvärde och 

maximering av företagsledarvärde. För företagsledarna gäller det att skapa bland annat 

självständighet hellre än att skapa ett maximerat aktieägarvärde (Alvesson & Svenningsson, 

2007, s. 88). 
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4. Praktisk referensram 

I detta kapitel ämnar författarna att redogöra och belysa de sakförhållanden som föreligger 

studiens ämnesval. 

4.1 Juridisk aspekt 

4.1.1 Skattemässiga aspekter 

Den legala aspekten skiljer sig beroende på om aktieägare har en passiv eller aktiv roll i 

bolaget.  Är aktieägaren att räkna som aktiv likställs denne med personal, och arvoden, 

kostnadsersättningar, förmåner med mera skall tas upp till beskattning. Då det tas upp som 

intäkt enligt 11:1 Inkomstskattelagen, hos den enskilde är det samtidigt avdragsgillt enligt 

11:13 Inkomstskattelagen för företaget.  I 11:13 Inkomstskattelagen som berör rabatter, 

stateras att rabatter som ges vid köp av en vara eller tjänst av arbetsgivaren som ingår i dennes 

ordinarie utbud inte skall tas upp till beskattning. Dock gäller inte detta om: 

 Rabatten överstiger den största rabatt en konsument kan få baserat på affärsmässiga 

grunder. 

 Rabatten kan ses som en direkt ersättning för utfört arbete. 

 Rabatten överstiger den personalrabatt som är sedvanlig i branschen. 

Är aktieägaren att räkna som passiv så berörs denne av den lagstiftning som berör utdelningar 

och återbäring. Dettas regleras i Inkomstskattelagen (1999:1229) 42 kapitlet 14§; "Utdelning 

från ett aktiebolag eller en ekonomisk förening i förhållande till inköp eller försäljningar eller 

efter liknande grunder (återbäring) skall inte tas upp till den del den innebär att den 

skatteskyldiges levnadskostnader minskar" Dock så är begreppet minskade levnadskostnader  

något oklart. I rättsfallet RÅ 1983 1:52 fastställdes att en inköpsrabatt kopplad till ett visst 

aktieinnehav inte medförde beskattning vare sig för rabattgivaren eller mottagaren. 

Regeringsrätten, som fastställde Riksskatteverkets beslut, grundade sitt avgörande på att 

utdelningen skulle utgå i förhållande till gjorda inköp och inte till omfattningen på 

aktieinnehavet. Att utdelningen var oberoende av rabattgivarens resultat samt att rabatten inte 

ansågs kunna komma att överstiga vad som kunde anses utgöra en sedvanlig kundrabatt är 

viktiga faktorer i sammanhanget. Hade någon av dessa faktorer varit annorlunda kan mycket 
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väl tänkas att resultatet hade blivit det motsatta, det vill säga att beskattning skulle ske 

(Christiansson, 2010). 

4.1.2 Associationsrättsliga aspekter 

Associationsrätten är helt oberoende av skatterätten, en aktieägarrabatt kan alltså vara tillåten 

skatterättsligt men otillåten enligt associationsrätten och vice versa. I aktiebolagslagens 17 

kap föreskrivs om värdeöverföringar. I definitionen till värdeöverföring i 17:11 st. 4 p. ABL 

följer att som värdeöverföring omfattas; ”annan affärshändelse som medför att bolagets 

förmögenhet minskar och som inte har rent affärsmässig karaktär för bolaget”. Enligt 1 p. i 

samma lagrum följer att även vinstutdelning omfattas av nämnda begrepp. En aktieägarrabatt 

torde således kunna passa in under ovan nämnda definition (Christiansson, 2010). 

 

Värdeöverföringar är tillåtna förutsatt att två rekvisit är uppfyllda. Dels måste det finnas så 

kallat utdelningsbart utrymme och dels måste den så kallade försiktighetsprincipen vara 

uppfylld. Med utdelningsbart utrymme menas enligt 17:3 1 st. ABL att det efter utdelningen 

ägt rum måste det finnas full täckning för bolagets bundna egna kapital. Beräkningen skall 

grunda sig på den senast fastställda balansräkningen. Försiktighetsprincipen, som följer av 

17:3 2 st. ABL, anger att även om full täckning finns för bolagets egna kapital så får inte 

utdelning ske om det inte framstår som försvarligt med hänsyn till ett antal specifika faktorer, 

enligt ovan nämnda lagrum.  

 

Är dessa båda rekvisit uppfyllda kan värdeöverföring ske från aktiebolaget, i andra fall kan 

värdeöverföring inte ske och det kan bli tal om återbäringsskyldighet enligt 17:6 ABL 

och/eller bristtäckningsansvar enligt 17:7 ABL om överföring ändå skett. För att 

värdeöverföringsreglerna i ABL ska kunna träda in, gällande aktieägarrabatter, krävs att 

samtliga aktieägare ges förmåner i form av synnerligen fördelaktiga rabatter  (Christiansson, 

2010). 

 

Intressant är också den så kallade likabehandlingsprincipen i 4:1 ABL. En förlängning av 

denna regel kan ses i 7:47 och 8:41 ABL, vilka hindrar bolagsstämma och styrelse från att 

fatta beslut som ger otillbörliga fördelar åt vissa aktieägare på de andra aktieägarnas 

bekostnad. Likabehandlingsprincipen säger att alla aktiesägare skall behandlas lika, d.v.s. att 
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alla skall få samma utdelning (såvida inte preferensaktier föreligger) och samma rättigheter. 

Detta torde innebära att eventuella rabatter och förmåner måste ges till hela 

aktieägarkollektivet (Christiansson, 2010). 

4.2 Kapitalförsäkringar och ”Individuellt kapitalsparande” 

De svenskar som sparar i aktier genom kapitalförsäkringar har idag inte möjlighet att rösta på 

bolagsstämmor eller ta del av företagens aktieägarförmåner. Detta på grund av att de inte är 

registrerade ägare till respektive aktie (Aktiespararna, 2009).  

 

Finansmarknadsminister Mats Odell presenterar i en debattartikel regeringens kommande 

förslag om en ny sparform. Tanken med den nya sparformen är att ge möjlighet att köpa och 

sälja fonder, aktier och andra värdepapper utan att direkt drabbas av skattekonsekvenser eller 

skyldighet att deklarera. Istället tas en årlig schablonskatt baserad på tillgångarnas värde ut, 

likt dagens kapitalförsäkringar. En av de stora skillnaderna mot kapitalförsäkringar är dock att 

spararen kommer att vara registrerad ägare till aktierna, och på så sätt får möjlighet att 

utnyttja sin rösträtt och eventuella förmåner aktieägarskapet innebär (Odell, 2010). 

4.3 Redovisningsmässiga aspekter 

Lennart Ihredal, auktoriserad revisor på FAR belyser att om man ser aktieägarna som en 

kundgrupp, och den rabatt de erhåller inte överstiger den högsta kundrabatten som ges så bör 

aktieägarrabatten redovisningsmässigt hanteras som vilken rabatt som helst (Ihredal, 2010). 

Detta är något som bekräftas vid kontakt med flera av de företag som erbjuder 

aktieägarrabatter. Till exempel Orsa Grönklitt bekräftar att de gör på detta sätt, och således 

inte på något sätt särredovisar aktieägarrabatterna (Lundblad, 2010). Även SkiStar bekräftar 

att de hanterar rabatterna på detta sätt (Sjöholm, 2010). 

4.4 Internationellt perspektiv 

Det är ingalunda så att aktieägarförmåner är något reserverat för den svenska marknaden, 

snarare tvärtom. Internationellt sett erbjuder många stora företag aktieägarförmåner, men den 

kan ha många olika benämningar, shareholders-  perks, freebies, goodies, discounts är några 

av de engelska uttrycken. I Storbritannien finns till exempel Eurotunneln där aktieägare 
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tidigare kunnat åka igenom tunneln för den symboliska summan £1, detta har nu gjorts om så 

att aktieägarna istället får 30% rabatt högst tre gånger om året (Lodge, 2007).  

 

Barclays Stockbrokers sammanställer varje år en lista över de största noterade bolagen i 

Storbritannien som erbjuder aktieägarförmåner. 2009 uppgick antalet företag på listan till 46 

stycken. Många av bolagen verkar inom rese-, nöjes- och event industrin, till exempel Euro 

Disney, Arena Leisure och British Airways. I princip alla de Brittiska bolag som erbjuder 

förmåner är företag som helt eller delvis säljer direkt till konsument. De flesta av de brittiska 

bolagen erbjuder rabatter som motsvarar en kundrabatt på 10-30% och eventuellt 

specialerbjudanden kopplade till arrangemang (Barclays Stockbrokers, 2009). 

 

Som ett exempel från en annan bransch så erbjuder byggbolaget Bellway, Storbritanniens 

fjärde största bostadsbolag (Bellway, 2010), aktieägarna rabatt på husköp. Rabatten är på 8%, 

förutsatt att aktieägaren innehaft minst 2000 aktier i 12 månader. 2000 aktier motsvarar ca 

163 000kr omräknat enligt kurs per 2010-05-14 kl 13.39 (Bellway Annual Report & Accounts 

2009, 2010). 

 

Vad det gäller den amerikanska marknaden ser det liknande ut även där, med företag som 

McDonald's, Starbucks och Walt Disney Company. Här är det visserligen vanligare med 

rabatter så som gratis kaffe på Starbucks och extra pommes frites på McDonald's snarare än 

en viss procentuell rabatt som hos Walt Disney Company (Hargreaves Lansdown, 2010). Ett 

annat intressant amerikanskt exempel på aktieägarförmåner är Warren Buffets 

investeringsbolag Berkshire Hathaway som när de håller årsstämma genomför ett av världens 

största aktieevent som 2010 samlade cirka 35 000 aktieägare i en stor sportarena (Jansson & 

Olsson, 2010). I anslutning till bolagsstämman visar Berkshire Hathaways portföljbolag upp 

sig och aktieägarna har möjlighet att köpa deras varor och tjänster till rabatterade priser 

(Génetay, 2008).   
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5. Empiri 

I detta kapitel presenteras den insamlade empirin. Avsnittet redogör för resultatet av de 

intervjuer och enkätundersökningar som genomförts.  

5.1 Frågeställning till företag 

Nedanstående diskussionsunderlag och frågeställning har framförts till utvalda företag:  

”Vi undersöker hur och om bolag kan skapa mervärde för sina aktieägare utöver en positiv 

kursutveckling och utdelning. En handfull svenska företag erbjuder idag sina aktieägare 

rabatter och förmåner kopplat till deras produkter/tjänster (Exempelvis SkiStar). 

Aktieägarförmånerna som erbjuds motsvarar ofta företagets kundlojalitetsprogram.    

  

Vi har valt ut ett antal företag däribland Ert företag och skulle gärna vilja se om ni har, har 

haft eller övervägt att erbjuda era aktieägare liknande rabatter eller förmåner?” 

5.2 Utvalda företag 

Då ett av studiens syften är att undersöka och kartlägga hur utbrett och stort intresse det finns 

för dessa typer av rabatter och förmåner valdes nedanstående företag ut utifrån två synsätt: 

 En kartläggning över de företag som erbjuder aktieägarförmåner, detta för att 

undersöka hur utbrett det är med aktieägarrabatter och förmåner. Vidare ämnas 

undersöka hur frekvent det har använts och används i dagsläget. Ta reda på syfte och 

bakomliggande orsaker till att rabatterna infördes samt ta reda på hur utfallet blev.  

 De företag som författarna anser kan gynnas av att införa rabatter och förmåner till 

sina aktieägare. I och med att studien berör ett ämne där inte mycket forskning 

existerar har företag valts ut genom en i viss mån godtycklig och slumpmässig 

urvalsprocess. 

 

I studien har dels stora och välkända företag valts i hopp om att göra studien mer konkret och 

dess resultat mer greppbart. För att göra en mer övergripande och korrekt undersökning har 

även mindre bolag undersökts. 
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Frågeställningen har framförts till följande bolag där svar har erhållits: 

 SkiStar 

 Björn Borg 

 Rezidor Hotel Group 

 Orsa Grönklitt 

 Unibet Group 

 SAS 

 2Entertain 

 Rederiaktiebolaget Eckerö 

 Midelfart Sonesson 

 DIBS Payment Service 

 Duni 

 Beijer Electronics 

 Tele2 

 Betsson 

 Dagon 

 Atlas Copco 

 Ericsson 

 Axfood 

 Avanza 

 

Bolag som är tillfrågade men ej medverkat i studien bifogas i bilaga 26. 

5.3 Presentation av bolagen samt intervjumaterial 

Nedanstående avsnitt innehåller en genomgång av både verksamhet och ägarstruktur för de 

olika bolagen. Genomgången följs upp med en presentation av intervjumaterialet med de olika 

bolagen. 

                                                 
6 Bilaga 2 - Frågeställning har framförts till följande bolag utan att svar har erhållits. 
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5.3.1 SkiStar 

SkiStar driver fem skidanläggningar runt om i Norden, däribland de välkända destinationerna 

Sälen och Åre. SkiStar noterades 1994 på Stockholmsbörsen O-lista, men är idag noterad på 

Nasdaq OMX Stockholms Mid-Cap lista.  

 

SkiStars verksamhet är uppdelad i två affärsområden; Fastighet samt Destinationer. 

Affärsområdet Fastighet omfattar byggnationer och exploatering. Affärsområdet 

Destinationer omfattar skiduthyrning, logi samt liftkortsförsäljning med mera (SkiStar, 2010). 

SkiStar omsatte år 2008 1 635 mkr (SkiStar årsredovisning 2008/2009, 2010). SkiStar hade 

den 2010-04-12 ett samlat börsvärde på ca 4 923 mkr (NASDAQ OMX A, 2010).  

Aktieägarerbjudandet som SkiStar erbjuder ser ut som följer: ”Som aktieägare i 
SkiStar erhåller du förmåner under din fjällsemester på våra alpindestinationer i 
Sälen (Lindvallen, Högfjället, Tandådalen och Hundfjället), Åre (Åre-Björnen, 
Åre By, Tegefjäll och Duved), Vemdalen (Vemdalsskalet, Björnrike, Klövsjö och 
Storhogna), Hemsedal och Trysil. Förmånen innebär att du som aktieägare 
inklusive din familj (maka/make/sambo samt egna barn under 18 år) får 15% 
rabatt på SkiPass, skidskola och skidhyra (som drivs inom koncernen) i Sälen, 
Åre, Vemdalen, Hemsedal och Trysil. Du måste äga minst 200 aktier i SkiStar 
samt ha ett giltigt aktieägarkort för atterhålla rabatterna. Aktieägarkortsystemet 
är numera elektroniskt, det innebär att aktieägarkorten löpande kontrolleras mot 
aktuell ägarförteckning från VPC, vilket medför att man ej kan erhålla 
aktieägarkort om man t ex äger aktier i SkiStar via en kapitalförsäkring. 
Rabatterna gäller vid uppvisande av aktieägarkort. Rabatten kan ej kombineras 
med andra erbjudanden och rabatter. Om du inte har ett aktieägarkort sedan 
tidigare och vill beställa ett måste respektive ägare ha minst 200 av sina SkiStar-
aktier registrerade via VPC …”(SkiStar, 2010). 

För att ta del av ovanstående erbjudande behöver en aktieägare äga 200 aktier i SkiStar. 

Räknat i kursen ”senaste betalt” för aktien den 2010-04-28 kl 10:02, 131 kr, innebär detta en 

investering på 26 200 kronor (NASDAQ OMX B, 2010). Författarna har exemplifierat vilken 

faktisk rabatt som en exempelfamilj7 erhåller när de besöker skidanläggningen i Åre under 

perioden 2009-12-19 – 2010-04-28. Den faktiska rabatten uppgår till 1977 kronor, vilket 

motsvarar 7,55% direktavkastning på 26 200 kronor 8 

 

                                                 
7 En veckas skidsemester för två vuxna och två barn 
8 Bilaga 3 – Exemplifiering av den faktiska rabatten hos Skistar 
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Syftet med att erbjuda aktieägarförmånerna är enligt SkiStars Ekonomi- finansdirektör 

Magnus Sjöholm att skapa ett antal ambassadörer för verksamheten som både är trogna gäster 

och delägare i företaget. Vidare berättade Magnus Sjöholm att när företaget började med 

aktieägarförmånerna 1995 så hade företaget cirka 1000 aktieägare. Den 12:e april 2010 hade 

företaget cirka 16 000 aktieägare varav ungefär hälften har aktieägarkort och är aktiva 

besökare. Magnus Sjöholm gör även gällande att det finns ett par administrativa problem med 

systemet, bland annat beror detta på den stora volym som måste hanteras. SkiStar skall övergå 

till en mer automatiserad hantering men detta kommer bidra till högre ställda krav på deras 

ägare. Bland annat kommer dessa krav medföra en mer noggrann planering för både nya och 

gamla aktieägare när aktien ska införskaffas kopplat till deras besök på någon av 

anläggningarna (Sjöholm, 2010).  

5.3.2 Björn Borg 

Björn Borg är ett bolag som äger och utvecklar varumärket Björn Borg. Deras största 

affärsområde är underkläder men bolaget bedriver även försäljning av skor, parfym, glasögon 

samt väskor (Björn Borg, 2010). 

 

Björn Borg är noterade på Nasdaq OMX Stockholms Mid-Cap lista. Antalet aktieägare var 

6116 den 2009-12-31. De är till 27 % ägda av institutioner medan de tio största ägarna äger 

57,6% av aktierna (Björn Borg årsredovisning 2009, 2010).  

 

Björn Borg hade tidigare rabattkort som gick ut till deras aktieägare. Rabattkortet gav 10 % 

rabatt på köp i deras konceptbutiker. Detta avskaffades då det inte användes så flitigt som 

bolaget önskade (Persson, 2010). 

5.3.3 Rezidor Hotel Group 

Rezidor Hotel Group är ett hotellförvaltningsföretag som vid slutet av 2009 hade cirka 390 

hotell runtom i världen, samt ytterligare 660 partnerhotell (Rezidor Investor, 2010).  

 

Rezidor Hotel Group är noterade på Nasdaq OMX Stockholms Mid-Cap lista (NASDAQ 

OMX C, 2010). Enligt Rezidor Hotel Group årsredovisning 2009 uppgick omsättningen till 
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677,2 miljoner € . Omsättning i svenska kronor 2009 omräknat med växelkursen 9,64 kronor 

per € den 2010-04-28  kl.11:43 är ca 6 528 mkr (DI, 2010).  

 

För att erhålla nedanstående erbjudande krävs att du äger en aktie i Rezidor Hotel Group och 

enligt aktiekursen 2010-04-28 kl. 09:42 betyder detta en investering på 31,30 kr (NASDAQ 

OMX C, 2010). Vid ett aktieinnehav av minst en aktie, så beviljas aktieägaren direktinträde i 

deras kundlojalitetsprogram Goldpoints Plus och erhåller följande förmåner: 

"As a shareholder we directly open the Gold Elite level for you which would 
normally require a certain number of stays in our hotels. Goldpoints plus is one of 
the youngest but also most successful loyalty programmes within our industry – 
launched in 2003, valid in more than 1,050 hotels worldwide and awarded by the 
“Freddie Awards” for the best e-marketing & communication. As a Gold Elite 
member, you will get the following benefits: 50% bonus Gold Points® on top of 
what you would normally earn. A guaranteed room availability with bookings up 
to 72 hours in advance. A 15% discount at our all-day dining restaurant. 
Weekend Extend offer: up to 2 weekend nights free when staying during the week. 
One free item for express laundry per night. Early check-in and late check-out. 
Choice of fruit or water in your room upon arrival. “Our World, Your Lounge.” – 
Pop-in at any Radisson Blu hotel and enjoy a free hot drink and free Internet 
access for you and your partner. As a goldpoints plus member you will also enjoy 
the exclusive “My Rate” offer that entitles you to a 10% discount off the standard 
guest room retail rate at all Rezidor hotels, any day of the week. To be able to use 
“My Rate”, join goldpoints plus and quote the code xxxx when booking your next 
stay with us." (Letter to shareholders March 2010, 2010) 

5.3.4 Orsa Grönklitt AB 

Orsa Grönklitt AB är ett bolag som driver skidanläggning, campingplatser, sagoland och en 

björnpark med tillhörande verksamheter såsom souvenirförsäljning etcetera. Orsa Grönklitt 

har i dagsläget (2010-04-12) 305 unika ägare varav Orsa kommun äger 19 % medan resterade 

81 % ägs av diverse företag och privatpersoner i regionen (Orsa Grönklitt, 2010). Orsa 

Grönklitts nettoomsättning 2008/2009 uppgick till 116 677 000 kronor (Orsa Grönklitt 

årsredovisning 2008/2009, 2010). 

 

I Orsa Grönklitts Emissionsprospekt 2010 kan man utläsa följande: 
”AKTIEÄGARFÖRMÅNER. Bolaget ger via Orsa Grönklitt AB:s aktieägarkort 
aktieägarna förmåner vid liftkortsköp, skidhyra, butiksbesök och vissa sista-
minuten-köp som motsvarar skattemyndigheternas riktlinjer för förmåner till 
aktieägare. Rabatterna motsvarar således den prisnivå som Bolaget erbjuder den 



Aktieägarförmåner - Mervärde för aktieägarna? - Möjlighet för företagen?                                        
Författare: Niklas Berntsson, Haris Cehajic, Jakob Tuvehjelm och Kenth Åström 

 
 

29 

 

bästa kunden. Nivåerna på erbjudanden till aktieägare kan vara olika från säsong 
till säsong.” (Emissionsprospekt 2010 Orsa Grönklitt AB, 2010) 

 

I Orsa Grönklitt krävs det att aktieägaren investerar minst 40 000 kronor för att kunna ta del 

av den 20 % rabatt som då erbjuds (Lundblad, 2010). Författarna exemplifierar nedan vilken 

faktisk rabatt som en exempelfamilj9 erhåller när de besöker Orsa Grönklitts skidanläggning 

någon gång under säsongen. Rabatten som erhålls är beräknad på skidhyra och liftkort, vilket 

utan rabatt uppgår till en sammanlagd kostnad av 7000 kronor. Rabatten uppgår således till 1 

400 kronor, detta motsvarar 3,5 % i direktavkastning på minimuminvesteringen 40 000 kronor 

i Orsa Grönklitt.10 

 

Lars Lundblad, Ekonomichef på Orsa Grönklitt AB, berättar i intervju att bolaget till en 

början var kommunalägt till 100 %. År 2005 började Orsa Grönklitt AB att med hjälp av 

emissioner sälja ut delar av företaget, i samband med detta så införde bolaget sitt system med 

rabatter och förmåner. Syftet med införandet var att skapa en positiv känsla runt företaget 

(Lundblad, 2010). 

 

Förmånerna utnyttjas av ägarna men dock inte i en överdrivet stor utsträckning.  Detta tror 

Lars Lundblad beror på den höga genomsnittsåldern bland ägarna. (Lundblad, 2010). Vidare 

säger Lundblad att; ”Rabatterna har även kanske bidragit till en ökad försäljning”. Lundblad 

tror inte att den här typen av förmån/rabatt är en avgörande faktor för att investera i deras 

bolag. Han tror inte heller att detta är ett tillvägagångssätt för att skapa lojalitet, i alla fall vad 

det gäller deras ägare.  Förmåner som dessa är snarare något ”schysst” som aktieägarna kan ta 

del av, något som är utöver det vanliga (Lundblad, 2010). 

 

 

                                                 
9 En veckas skidsemester för två vuxna och två barn 
10 Bilaga 4 – Exemplifiering av den faktiska rabatten hos Orsa Grönklitt 
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5.3.5 Unibet Group 

Unibet är ett online- spelbolag som erbjuder alltifrån spel och vadhållning till poker, bingo 

och diverse kasinoprodukter (Unibet, 2010). 

 

Unibet är noterade på Nasdaq OMX Stockholms Mid-Cap lista (Unibet, 2010). 

Omsättning 2009 uppgick till 138,3 miljoner pund (Unibet Group åresredovisning 2009, 

2010). Omsättningen omräknat i svenska kronor uppgick till 1 533 mkr, detta baserat på 

växelkursen 11,09 kronor per pund den 2010-04-28 kl.11:45 (DI, 2010). Unibets samlade 

börsvärde uppsteg den 2010-04-28 11:45 till 6 315 mkr (NASDAQ OMX D, 2010). 

 

Unibet som till 96,7% är ägda av svenska och internationella institutioner ser ingen möjlighet 

att införa aktieägarförmåner. Dock är kundlojalitetsprogram en vital del av deras verksamhet 

(Lundberg, 2010). 

5.3.6 SAS 

SAS gruppen var fram till 2001 noterad på Stockholms, Oslos och Köpenhamns respektive 

börslistor som individuella företag, under epiteten SAS Denmark A/S, SAS Norge ASA och 

SAS Sverige. 2001 skedde en omstrukturering då SAS gruppen noterades under ett 

gemensamt namn, SAS AB (SAS Group, 2010). SAS AB är primärt noterade på Nasdaq 

OMX Stockholms Mid-Cap lista. SAS hade 2009 en omsättning på 44 918 mkr (SAS 

årsredovisning 2009, 2010). Det samlade börsvärdet uppgick till 11 844 mkr 2010-04-15 

(NASDAQ OMX E, 2010). Ägarstrukturen 2010-04-15 var som följer att 50% av aktierna 

innehavs av privatpersoner, 21,4% av svenska staten, 14,3% av danska staten och 14,3% av 

norska staten (SAS Group, 2010). 

 

2005 genomförde SAS ett pilotprojekt gällande aktieägarförmånerna i Danmark för att 2006 

införa det i de resterande två ägarländerna Sverige och Norge. (Nylander, 2006). Som 

aktieägare i SAS AB och med ett innehav på över 3000 stycken aktier erbjuds tillgång till en 

aktieägartjänst där aktieägaren har möjlighet att boka tur och retur resor till reducerade priser. 

Destinationer och antalet platser som erbjuds varierar (Tibell, 2010). För att ta del av 
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aktieägarprogrammet krävs en investering på 3870 kr, räknat på kursen senast betalt 1,31 

kronor 2010-04-28 kl 10:23 (NASDAQ OMX F, 2010). 

 

Huvudsyftet med aktieägarprogrammet är att förbättra relationen mellan SAS AB och deras 

aktieägare. En positiv effekt samt en del av syftet är att SAS fyller sina flighter (Nylander, 

2006). Björn Tibell, manager på SAS Investor Relations, anser att aktieägarprogrammet i viss 

mån bidragit till en ökad lojalitet bland ägarna. Beroende på vilka destinationer som erbjuds 

aktieägarna så varierar utnyttjandegraden. På det hela taget är SAS nöjda med 

ägarprogrammet (Tibell, 2010). 

5.3.7 2Entertain AB 

2Enterain är ett bolag vars affärsidé går ut på att sälja vad de kallar kvalitativa upplevelser. 

Detta skall nå ut till en bred publik på olika mötesplatser (2Entertain A, 2010). 

 

Företaget har cirka 2500 aktieägare, många av dem har varit med sedan starten (Hovemyr, 

2010). Bolaget är registrerade på Nasdaq OMX First North (2Entertain A, 2010). 2Entertain 

hade under 2009 en nettoomsättning på 486 mkr (2Entertain Bokslutskommuniké 2009, 

2010). 

Följande presenteras i 2Entertains aktieägarprogram; "Aktieägarprogram 2010: Vi 
vill ge dig som aktieägare i 2Entertain lite mer...Aktieägarprogrammet riktar sig 
till dig som har ett aktieinnehav på minst 1000 aktier och innebär bland annat: 

Inbjudan till ett par smygpremiärer 

Gratis garderob på Lisebergsteatern och Oscarsteatern 

Sista minuten erbjudande till föreställningar med lediga platser 

Egen bokningskanal med förtur 

Erbjudande från 2Entertains samarbetspartners 

Specialaktiviteter för aktieägare 

Dessa erbjudanden kan variera beroende på vilka föreställningar och 
produktioner vi spelar. Under 2008 införde vi två olika kategorier för våra 
aktieägare. Vi passar dessutom på att bygga ut programmet med ännu fler 
erbjudanden från våra samarbetspartners. Dessa erbjudanden gäller för båda 
nedan nivåer. 
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Silver-nivå över 1000 aktier Erbjudanden enligt ovan. 

Guld-nivå över 2000 aktier 

Du som har 2000 aktier eller mer kvalificerar dig för Guld-nivån där vi spetsar 
till medlemskapet i Aktieägarprogrammet med ännu lite vassare erbjudanden.” 
(2Entertain B, 2010).  

Silver-nivån uppnås genom att investera 19 000 kr och för att uppnå Guld-nivån krävs det 

dubbla på 38 000 kr baserat på aktiekursen 19 kr, 2010-04-28 kl 11.23 (NASDAQ OMX G, 

2010).  

  

Enligt Åsa Hovemyr, Communications manager på 2Entertain, är syftet med 

aktieägarprogrammet, som infördes 2005, dels att låta aktieägarna ta del av företagets utbud 

samt att ägarna skulle agera som ambassadörer för företagets produkter och tjänster. Att låta 

ägarna inneha rollen som ambassadörer är något som underlättat för bolaget då tidigare 

ambassadörer, bestående av utvalda kunder, inte uppnått önskad effekt. Åsa Hovemyr 

poängterar att ägarna redan är frälsta av de produkterna som företaget erbjuder och uppskattar 

förmånerna utan att se dem som en kanal för merförsäljning.  Aktieägarna har även bidragit 

till att locka in nya ägare till bolaget, vilket har bidragit till att det sedan starten av 

aktieägarprogrammet skett en konstant tillförsel av deltagare i programmet (Hovemyr, 2010). 

 

Åsa Hovemyr tror inte att aktieägarprogrammet är något som påverkar ett investeringsbeslut i 

2Entertain. Trots att dagens aktieägare vill vara närmre produkten så är det i 2Entertains fall 

inget avgörande vid ett investeringsbeslut. Det kan dock skilja mellan storägare och 

småsparare. I 2Entertains fall tror Åsa Hovemyr att aktieägarprogrammet har tilltalat många 

småsparare samt bidragit till en ökad lojalitet. (Hovemyr, 2010). 

 

Många av företagets aktieägare hade innan införandet av aktieägarprogrammet, ett 

aktieinnehav som låg mellan 800 och 1500 stycken aktier. Detta var en anledning till varför 

nivåerna i aktieägarprogrammet sattes till 1000 och 2000 stycken, vilket innebar att många av 

de aktieägare som låg i gränslandet, köpte fler aktier för att komma upp till närmsta nivå 

(Hovemyr, 2010).  
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På frågan om det uppstått några problem med programmet rent administrativt svarar Åsa 

Hovemyr nej. Dock säger hon att på grund av aktieägarprogrammet håller många av 

aktieägarna kvar sina aktier, vilket på sikt kan leda till att aktien blir trögrörlig. Företaget vill 

inte att det inte skall finnas aktier till försäljning, detta anses inte vara ett problem i dagsläget. 

Dock skulle det kunna bli ett problem utifall 2Entertain inte hade storägare som med jämna 

mellanrum säljer av delar eller hela sitt innehav (Hovemyr, 2010). 2Entertain arbetar 

kontinuerligt med att utveckla och förbättra aktieägarprogrammet, de har även planer på att 

inför en ytterligare nivå, som skulle ligga betydligt över de övriga två nivåerna (Hovemyr, 

2010). 

5.3.8 Rederiaktiebolaget Eckerö 

Rederiaktiebolaget Eckerö grundades 1961 på Åland. Williams buss, Eckerö Line, Birka 

Cargo, Birka Cruises samt Eckerö Linjen utgör bolagets fem affärsområden 

(Rederiaktiebolaget Eckerö B, 2010). 

 

Aktieägare i Rederiaktiebolaget Eckerö var 10 133 stycken den 2010-03-01. De 20 största 

ägarna utgör 42,77% av det totala ägandet i bolaget (Rederiaktiebolaget Eckerö C, 2010). 

Majoriteten av ägarna har någon form av koppling till Åland varav 31 % av ägarna bor i 

Sverige, 62 % bor stadigvarande på Åland och resterande ägare bor i Finland (Blomqvist, 

2010). Aktien är inte noterad på börsen eller annan auktoriserad handelsplats utan den handlas 

genom det organiserade banknätverket på Åland (Rederiaktiebolaget Eckerö C, 2010). 

 

Rederiaktiebolaget Eckerö hade 2009 en omsättning på 214 miljoner € (Rederiaktiebolaget 

Eckerö Bokslutskommuniké 2009, 2010). Omsättning i svenska kronor 2009, omräknat med 

växelkursen 9,64 kronor per € den 2010-04-28 kl.11:43 innebär en omsättning på 2 064 mkr 

(DI, 2010). 

Aktieägarerbjudande ser ut som följer:”Eckerö Linjens erbjudanden som gäller 
hela år 2010 NYHET! Som aktieägarkortsinnehavare får du 50 % rabatt på 
personbil Eckerö–Grisslehamn v/v (fordon storlek 1) under hela året. Ange kod 
”AKTIEKORT” vid bokning. Som aktieägarkortsinnehavare får du även köpa 
buss- och båtbiljett t/r (Eckerö–Grisslehamn–Stockholm/Uppsala v/v) för 6€/60 kr 
under hela året. Dessutom får du 50 % rabatt på vårt årskort för buss + båt t/r 
(Eckerö–Grisslehamn–Stockholm/Uppsala v/v). Ordinarie pris 100€/1000 kr – 
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innehavare av aktieägarkort betalar 50€/500 kr.” (Rederiaktiebolag Eckerö A, 
2010) 

"Birka Cruises kryssningserbjudande 7/1–17/2 2010. Birka Cruises inbjuder dig 
som aktieägarkortsinnehavare till en avkopplande dygnskryssning med Birka 
Paradise under perioden 7/1-17/2 2010. Erbjudandet gäller en kryssning till 
Stockholm eller Mariehamn t/r med plats i hyttkategori Paradise Quality, 
utsideshytt med kylskåp och TV, inklusive en lunchbuffé med dryck. Erbjudandet 
gäller en gång per aktieägarkortsinnehavare för 2 personer i en hytt och i mån av 
utrymme. Erbjudandet är personligt och kan ej överlåtas eller bytas mot annat." 
(Rederiaktiebolag Eckerö A, 2010) 

 

Bolaget ser huvudsakligen de erbjudanden som riktas till ägarna ur en kommersiell 

marknadssynpunkt. De ser sina ägare som goda kunder och riktar därför kommersiella 

erbjudanden till dem. Flertalet av aktieägarna, har enligt VD:n Björn Blomqvist, köpt aktier 

med anledning av att de ska kunna utnyttja möjligheten att åka gratis på en av deras linjer. 

Rederiaktiebolaget Eckerö har fått mycket positiv feedback av sina ägare för 

aktieägarprogrammet. Bland annat att aktieägarna gavs möjligheten prova på en M/S Birka 

Paradise kryssning, något som utnyttjades av många ägare. Syftet är huvudsakligen att göra 

ägarna till lojala kunder men även, dock i mindre grad, öka ägarnas lojalitet som just ägare 

(Blomqvist, 2010). 

5.3.9 Övriga bolag 

 Midelfart Sonesson: Bolaget har inte erbjudit några aktieägarförmåner, det är inte 

heller något som kommer att erbjudas i framtiden. Då de inte säljer direkt till 

konsumenter utan via detaljister skulle det medföra stora administrativa kostnader, 

enligt Lennart Svensson CFO Midelfart Sonesson (Svensson, 2010). 

 DIBS Payment Service: "Vi erbjuder inte våra aktieägare någon annan förmån än att 

de får vara aktieägare i ett av börsens snabbast växande och mest lönsamma, relativt 

sätt..." - Eric Wallin, CEO, DIBS Payment Service. DIBS Payment Service erbjuder 

en tjänst för företag som enligt dem är i väldigt liten utsträckning intressant för deras 

aktieägare annat än som investering (Wallin, 2010). 

 Duni: De överväger inte att införa något sådant system (Wahrolén, 2010). 

 Beijer Electronics: Har inga sådana rabatter och planerar inte att införa det (Emilson, 

2010). 
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 Tele2: De har inga sådana rabatter och planerar inte heller att införa. De anser sig ha 

marknadens lägsta priser vilket de anser vara fördelaktigt även för deras aktieägare.  

(Nilsson, 2010). 

 Betsson: Betsson är ett investmentbolag som är skilt från driften (drift av spelsajten 

sker från Malta), därför kan de inte av legala skäl erbjuda deras ägare de tjänster som 

erbjuds via dotterbolagen på Malta (Rüdén, 2010). 

 Dagon: De har inte några förmåner kopplade till deras produkter/tjänster. De anser att 

det inte finns någon naturlig koppling då de är ett fastighetsbolag. Företagets fokus 

ligger istället på att  arbetet ska mynna ut i en positiv kursutveckling och därmed 

komma dess ägare till godo. (Jarl, 2010). 

 Atlas Copco: Har inga aktieägarförmåner, det är heller inget som diskuteras eller 

planeras inför framtiden (Gustavsson, 2010). 

 Ericsson: " Jag är till att börja med tveksam till fenomenet, men förutsätter att de 

bolag som erbjuder denna typ av förmåner övervägt dels likabehandlingsprincipen 

men framförallt vinstutdelnings/värdeöverföringsreglerna i aktiebolagslagen." - Nina 

Macpherson, Vice President, Deputy Head of Group Function Legal Affairs. De har 

inte funderat på att erbjuda sina aktieägare dessa typer av förmåner. Vidare säger Nina 

Macpherson att detta kanske är en fråga för bolag som producerar och säljer 

konsumentprodukter/tjänster (Macpherson, 2010). 

 Axfood: Har inga sådana förmåner (Rhenman-Eklund, 2010). 

 Avanza: Har aldrig haft aktieägarförmåner och planerar inte det heller. De erbjuder de 

lägsta courtageavgifterna till alla sina kunder, så även till deras aktieägare (Burlin, 

2010). 
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5.4 Undersökningsunderlag aktiesparare 

De tillfrågade är endast individer som äger aktier, oavsett bolag eller storleksinnehav. De har 

svarat på frågan inom vilken åldersgrupp de tillhör av följande: ”16-25 år”, ”26-35 år”, ”36-

50år”, ”51-65 år” eller ”66- år”. Vidare har individerna besvarat hur stort deras totala 

aktieinnehav är av följande svarsalternativ: ”1-25 000 kr”, ”25 001-100 000 kr”, ”100 001- 

kr” eller ”vill ej uppge”. Ovanstående fråga ställdes med mål om att utvärdera utifall olika 

åldersgrupper och investeringsprofiler (aktieinnehav mätt i kronor) visade sig efterfråga eller 

utnyttja förmåner mer eller mindre. Respondenterna besvarade även frågan om de hade hört 

talas om fenomenet aktieägarförmåner tidigare och om de anser att detta är en bra idé. Dessa 

två frågor hade som syfte att kartlägga hur allmänt känt fenomenet är och inställningen till 

detta. Studien var även intresserad av om de tillfrågade efterfrågar rabatter och förmåner av de 

företag de investerar i, detta för att kartlägga hur stor andel av respondenterna som använder 

detta som en del av sitt beslutsunderlag vid ett investeringsbeslut. Vidare frågas aktiespararna 

om de investerat i ett bolag med sådana rabatter och förmåner och om de i så fall utnyttjar 

dem. Som svarsalternativ fanns ”Ja”, ”Nej” samt ”Vet ej”. Motiveringen till svarsalternativet 

”Vet ej”, är att författarna vill undersöka ifall det föreligger otydlighet och/eller brist i 

informationen från företagen. Dock måste tilläggas att individer som besvarar frågan med 

svarsalternativet ”Vet ej”, kanske har investerat i bolag med tydlig information, men att 

individen ifråga inte varit uppmärksam nog. Syftet med detta var även att undersöka 

användningsgraden bland de som investerat i företag med aktieägarförmåner. Antalet 

respondenter var 210 personer och avrundning till närmsta heltal har gjorts. 
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5.4.1 Diagram: Åldersfördelning i % 
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5.4.2 Diagram: Storlek på aktieinnehav i % 

5.4.3 Diagram: Tycker du det är en bra idé att svenska företag erbjuder sina 

aktieägare olika typer av förmåner och rabatter på sina produkter och 

tjänster? (i %) 
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5.4.4 Kännedom respondenter 

På frågeställningen ”Har du hört talas om fenomenet tidigare?”bestod 

undersökningsunderlaget av 210 respondenter. 70 % av de tillfrågade svarade ”Ja” på 

frågeställningen, medan 30 % svarade ”Nej”. 

5.4.5 Diagram: Skulle en eventuell förmån påverka ditt investeringsbeslut? (i %) 

 

5.4.6 Diagram: Har du investerat i ett företag som har aktieägarförmåner? (i %) 

 

14%

31%

10%

39%

6%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Ja Nej, jag tar ett 
beslut oavsett

Det beror på 
vilken typ av 

företag det gäller

Det beror på 
vilken typ av 

förmån företaget i 
fråga erbjuder

Det beror på 
företaget och 
förmånen

25%

52%

23%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Ja Nej Vet ej



Aktieägarförmåner - Mervärde för aktieägarna? - Möjlighet för företagen?                                        
Författare: Niklas Berntsson, Haris Cehajic, Jakob Tuvehjelm och Kenth Åström 

 
 

40 

 

5.4.7 Diagram: Utifall du har investerat i ett bolag med aktieägarförmåner, 

utnyttjar du dem? (i %) 

Frågan "Utifall du har investerat i ett bolag med aktieägarförmåner, utnyttjar du dem?", blev 

undersökningsunderlaget endast de som svarade ”Ja” på fråga 6 (ovanstående frågeställning). 

Vilket innebar att 53 individer besvarade frågan och ligger till grund för nedanstående 

diagram. Svarsalternativet "Ja och Nej" innebär att investeraren utnyttjar förmåner i vissa 

företag medan i andra inte. 
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5.5 Samband mellan frågeställningar 

I detta avsnitt kommer ett antal diagram att presenteras vars syfte är att identifiera utifall det 

finns samband mellan de svar som erhölls från enkätundersökningens olika frågeställningar. 

5.5.1 Diagram: Aktieinnehavsstorlek kopplat till "har du investerat i ett företag 

som har aktieägarförmåner?" 

Resultatet nedan baseras på ett underlag av 210 respondenter.  
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5.5.2 Diagram: Aktieinnehavsstorlek kopplat till " Skulle en eventuell förmån 

påverka ditt investeringsbeslut? (i %) 

Resultatet nedan baseras på ett undersökningsunderlag som innehöll 210 respondenter. 
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5.5.3 Diagram: Aktieinnehavsstorlek kopplat till "Har du hört talas om fenomenet 

tidigare? (i %)” 

Underlaget till denna undersökning var 210 respondenter. 

 

5.6 Intresseorganisationer 

Författarna har under studiens gång varit i kontakt med intresseorganisationer så som 

Aktiespararna, Företagarna, Svenskt Näringsliv och Aktiemarknadsnämnden. Samtliga har 
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6. Analys 

I detta kapitel ämnar författarna att analysera det empiriska material som insamlats. Detta 

skall göras i den mån det är möjligt med hjälp av den teori som har presenterats tidigare i 

uppsatsen.  

  

Vad är egentligen mervärde för aktieägarna? Det som ger värde för den ena aktieägaren har 

inte nödvändigtvis samma värde för den andre. Utdelning kan enkelt mätas i kronor och ören, 

men aktieägare kan värdesätta en utdelning olika. Utdelning enligt Principal – agent teorin är 

ett mått på ledningens prestation, eller åtminstone ett kvitto till principalerna på prestation 

från agenterna. Aktieägarförmåner är ett sätt att överföra värde från företaget till 

principalerna, även om det inte är lika direkt som utdelning. Aktieägarförmåner är ofta 

tillgängligt för alla aktieägare (beroende på antal aktier), men den förmån som den ena 

aktieägaren kan utnyttja till fullo kanske är värdelös för den andre, därmed är det svårt att 

sätta ett värde på förmånen. Dock, som tidigare belysts i studien, kan aktieägarförmåner 

generera ett faktiskt värde som skulle kunna motsvara en bra kursutveckling på aktien. Till 

exempel SkiStar med en rabatt som motsvarar en avkastning på 7,55% vid ett investerat 

kapital på 26 200 kronor och Orsa Grönklitt med en rabatt som motsvarar en avkastning på 

3,5% vid ett investerat kapital på 40 000 kronor. 

 

Frågan huruvida aktieägarnas utnyttjande av eventuella rabatter påverkar företagets resultat, 

och i förlängningen företagets utdelningsbara resultat är mycket komplex. Det beror i stor 

utsträckning på hur förmånerna är konstruerade, till exempel om erbjudandena innebär en 

högre utnyttjandegrad av befintliga platser, som hos SAS eller om rabatter ges på redan 

befintliga produkter. Det är svårt att avgöra om utnyttjande av förmånerna bidrar till 

merförsäljning och således bidrar till ett högre resultat eller om det i själva verket minskar 

intäkterna på produkter som hade sålts även om rabatter inte erbjudits.  

 

Förmåner som inte utnyttjas av aktieägare innebär små kostnader för företagen, men skulle 

ändå kunna, åtminstone till vissa aktieägare, skapa ett fiktivt mervärde. Till exempel så kan 

2Entertains aktieägare uppleva ett mervärde i de VIP-inbjudningar de mottar, även om de 

väljer att inte utnyttja dem. Likaså bekräftar Orsa Grönklitt att de ser förmånerna som en 
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bonus till aktieägarna, något som ska skapa en positiv känsla kring företaget. Orsa Grönklitt 

upplever att även om många aktieägare inte utnyttjar förmånerna så uppskattar de själva 

möjligheten. 

 

DIBS Payment Service, Beijer Electronics, Atlas Copco och Ericsson är alla bolag som är 

sysselsatta inom områden där de direkt vänder sig till andra företag och därmed agerar på en 

business - to - business marknad. Duni är ett företag som i stor utsträckning sällar sig till ovan 

nämna kategori, men som i begränsad utsträckning även har direktförsäljning Bolagen har 

gemensamt att de inte har några aktieägarförmåner samt att de inte har planer på att införa 

detta,något som indikerar att företag som inte säljer varor och tjänster som riktar sig direkt 

mot konsumenter, eller företag som säljer varor och tjänster via detaljister, inte ser någon 

potential i aktieägarförmåner, då de svårligen kan omsätta det i praktiken. 

 

Bolag som agerar på en business – to – consumer marknad, kan lättare och på ett mer naturligt 

sätt erbjuda aktieägarförmåner på sina tjänster/produkter då aktieägaren erhåller en direkt och 

konkret rabatt på dessa. Det förutsätter att aktieägarförmånerna är lätta att utnyttja, vilket till 

exempel inte Björn Borg lyckades med. Deras erbjudande gällande endast i deras 

konceptbutiker, som var väldigt få till antalet, vilket gjorde det svårt för aktieägarna att 

utnyttja förmånerna. SkiStar, SAS, Rederiaktiebolaget Eckerö, Rezidor Hotel Group, Orsa 

Grönklitt och 2Entertain är alla bolag som är sysselsatta inom rese-, nöjes- och event industrin 

som erbjuder aktieägarförmåner och som agerar på en business – to – consumer marknad. 

Vidare ser bolagen SkiStar, 2Entertain och Rederiaktiebolaget Eckerö att deras aktieägare är 

sedan tidigare nöjda kunder, eller individer som är medvetna om de produkter som företaget 

erbjuder. Detta leder till att efterfrågan på produkterna från dessa individer genererar en 

naturlig efterfrågan av de aktieägarförmåner som erbjuds.  

 

Tele2 har idag inga planer på att införa aktieägarförmåner, de anser att deras låga priser även 

är fördelaktiga för deras aktieägare. På ett liknande sätt resonerar Avanza Bank, att de med 

sina låga courtageavgifter på de flesta affärer, som även är fördelaktiga för deras aktieägare. 

Aktörer som agerar på marknader med pressade priser och små marginaler torde finna endast 

litet utrymme för att pressa priserna ytterligare och erbjuda aktieägarna förmåner. 
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Bolag som till stor majoritet är ägda av institutioner, till exempel Unibet Group som till 

96,7% har institutionellt ägande, har varken möjlighet eller syfte att erbjuda 

aktieägarförmåner. Trots att ett bolag agerar på en business – to – consumer marknad, kan inte 

ett bolag med stor andel institutionellt ägande erbjuda aktieägarförmåner. Detta står delvis i 

motsats till tidigare presenterade delar om Principal – agent teorin, där det framgår att ett ökat 

institutionellt ägande kommer sätta press på företagsledningen att gynna ägarnas intressen.  

 

Om företagen skulle erbjuda aktieägarförmåner till de aktieägare som utgörs av juridiska 

personer, kan nya frågetecken uppstå. Skulle företag X som äger aktier i Y få utnyttja dessa 

rabatter i verksamheten, skulle anställda i X få utnyttja rabatterna eller skulle begränsningar 

införas för att undvika ett systematiskt utnyttjande. 

 

I diagram 4.5.1 utläses att investerare med ett större investerat kapital i högre utsträckning har 

medvetenhet om bolagen som de har investerat i. Detta påvisas genom att vid ökat 

aktieinnehav minskar antalet respondenter som svarar ”Vet ej” på frågeställningen ”Har du 

investerat i ett företag som har aktieägarförmåner?”. Detta kan bero på att investerare med ett 

större aktieinnehav har möjligheten, genom sitt ”större” aktieinnehav, att använda sig av 

aktieägarförmåner i ett bolag, därav är deras medvetenhet större.  

 

Det finns tecken som tyder på att mindre bolag som erbjuder aktieägarförmåner, riskerar att få 

en mer trögrörlig aktiekurs, då aktieägarna blir ”extremt” lojala och inte vill avyttra sitt 

innehav. I 2Entertain finns storägare som valt att avyttra delar av sitt aktieinnehav vilket har 

inneburit att det har funnits aktier tillgängliga för köpare, och en trögrörlig aktiekurs har 

därmed undvikits. Dock kan detta anses som ganska långsökt, då det i praktiken skulle 

innebära att det inte skulle ske någon handel alls med aktien.  Lojala aktieägare som håller 

kvar i aktierna ska absolut inte alltid ses som något negativt. Det beror på ifall företaget ifråga 

vill ha en hög omsättning på sin aktie, eller efterfrågar en lojal investerarekrets med en lång 

investeringshorisont, där investeringens främsta mål inte är att maximera sin avkastning utan 

att ta tillvara och utnyttja de förmåner som erbjuds. Där förmånerna i sig är ett starkt eller det 

enda argumentet för att behålla aktien, trots det uppstår kraftiga fluktuationer på 

aktiemarknaden. Det är viktigt för alla företag att ha en lojal ägarkrets, vilket kan uppnås med 

hjälp av aktieägarförmåner. Fördelarna med en lojal ägarkrets är många, bland annat är lojala 
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aktieägare mer toleranta vid en nedgång i aktiekursen. Företaget kan även genomföra 

nyemissioner med god täckningsgrad, vilket var fallet under 2009 i 2Entertain som 

genomförde en fulltecknad emission varav 97,5 % av emissionen tecknades av befintliga 

aktieägare. 

 

I diagram 4.4.5 med frågeställningen ”Skulle en eventuell förmån påverka ditt 

investeringsbeslut?” svarade 39 % av respondenterna att ”det beror på vilken typ av förmån 

företaget i fråga erbjuder”. Detta tyder på att det finns aktiesparare som kan ta ett 

investeringsbeslut som kan härledas till aktiespararens förhållning till förmånen som erbjuds. 

Ovanstående påstående är också något som får ytterligare tyngd då både Rederiaktiebolaget 

Eckerö och 2Entertain hävdar att flertalet av deras aktieägare har investerat i deras bolag, för 

att ta del av de förmåner som erbjuds.  

 

76 % av de tillfrågade aktiespararna anser att aktieägarförmåner som företeelse är en bra idé, 

vilket visar att även om företeelsen inte är så utbredd så finns ett stort intresse bland 

aktieägare. 53 % av respondenterna i studiens genomförda enkätundersökning som investerat 

i bolag med aktieägarförmåner utnyttjar inte de erbjudanden som de är berättigade till. Detta 

kan bero på flera orsaker. Dels kan bolagen i fråga vara dåliga på att förmedla ut till sina 

ägare vilka förmåner de erbjuder, eller så är aktieägarna ointresserade av de förmåner som 

erbjuds. En tredje orsak kan vara att det upplevs krångligt att ta del av aktieägarförmåner då 

till exempel det administrativa för aktiespararen kan vara krångligt. I nuvarande 

kapitalförsäkringens form finns inget utrymme för aktieägare att utnyttja eventuella förmåner, 

men i och med regeringens kommande förslag om individuellt kapitalsparande kan 

möjligheter för många komma att öppnas upp. Kapitalsparare skulle därigenom få möjlighet 

att delta på bolagsstämmor och utnyttja de aktieägarförmåner som bolagen erbjuder.  
 

Skattemässigt ges möjlighet att erbjuda förmåner och rabatter förutsatt att de erbjuds alla 

aktieägare, samt att rabatten är kopplad till ett visst inköp och inte heller på något sätt är 

kopplat till företagets resultat.  
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7. Slutsats 

I detta kapitel redogörs de slutsatser som författarna har kommit fram till. Vidare presenteras 

förslag till framtida forskning. 

7.1 Slutsats 

Aktieägarförmåner skapar mervärde för aktieägarna men det beror på aktieägarens preferenser 

hur denne värderar förmånen som ges. Aktieägarförmåner bör ses som ett komplement till 

investerarens krav på kursutveckling och utdelning och kan ge ett tydlig mervärde. 

Prioritering av företagsledningarnas ersättning har ofta gjorts på bekostnad av aktieägarnas 

ersättning, med aktieägarförmåner ges ett verktyg för företagen att generera mervärde till 

ägarna utan att det innebär stora kostnader för företaget, en möjlighet som fler företag borde 

utnyttja. 

 

För företagen finns också ett värde i att erbjuda förmåner till sina aktieägare. Trots att 

nedanstående verktyg inte är direkt tillämpliga framgår det av studien att det finns ett 

ekonomiskt värde för företagen i att erbjuda aktieägarförmåner. Aktieägarförmåner bör till 

skillnad mot exempelvis utdelning inte ses som ett mått på ledningens prestationer. Det är 

svårt att med befintliga Value Based management verktyg, såsom, EVA, CFROI och The Free 

Cashflow Method att räkna ut aktieägarförmånernas verkliga värde. Vidare används inte 

aktieägarförmåner av alla aktieägare i ett bolag, vilket också bidrar till svårigheter att räkna ut 

ett värde på förmånerna som erbjuds.  

 

Studien har identifierat att de bolag som framgångsrikt erbjuder dessa typer av förmåner, ofta 

är företag verksamma inom rese-, nöjes- och event industrin. Detta innebär att business – to – 

consumer företag har möjlighet att skapa mervärde till sina aktieägare genom 

aktieägarförmåner. Det förefaller inte naturligt, eller är inte ens möjligt, för business – to 

business företag att erbjuda aktieägarförmåner, i dessa fall får investeraren endast se 

investeringen ur ett rent finansiellt perspektiv. Företag som erbjuder aktieägarförmåner har en 

möjlighet att skapa en mängd ambassadörer, som genom word - to - mouth bidrar till 

merförsäljning av dels produkterna företaget erbjuder, men även för aktien i sig. Dessa 
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aktieägare utgör ofta en nöjd och trogen kundkrets, men en förutsättning är att ägarkretsen 

från början består av många potentiella kunder. Detta innebär att det i praktiken inte finns 

möjligheter för business- to -business företag eller andra bolag som har en hög andel 

institutionellt ägande att erbjuda aktieägarförmåner. Studien uppmärksammar även att de 

aktieägarförmåner som erbjuds måste vara lättillgängliga för aktieägaren, så att de utnyttjas i 

önskad utsträckning.  

 

Erbjudna förmåner för aktieägare kan ligga till grund för ett investeringsbeslut, dock påvisar 

studien att detta troligtvis endast är ett argument för småsparare vid investeringar, då den 

erhållna rabatten i sig inte är incitament nog för större investerare. Studien visar att 

aktieägarförmåner skapar en lojal ägarkrets som tolererar en större nedgång i aktiekursen 

innan de säljer av sitt innehav. 

 

En tydlig majoritet av de tillfrågade aktiespararna anser att aktieägarförmåner som företeelse 

är en bra idé. De företag som studien har identifierat som potentiella aktieägarförmånsgivare 

är inte i lika stor utsträckning positiva. De av dessa företag som erbjuder aktieägarförmåner 

har i de flesta fall mycket positiva erfarenheter, medan de som inte erbjuder förmåner, i liten 

utsträckning har undersökt möjligheten. Detta kan bero på okunskap och en rädsla för, och 

föreställning om, administrativa och skattemässiga problem samt att företagen underskattar 

tillgången i lojala och trogna aktieägare som känner samhörighet med företaget. 

 

Denna studie har identifierat att många företag med försäljning till konsument, har möjlighet 

att få fördelar vid ett eventuellt införande av aktieägarförmåner. En av de största 

möjligheterna för företagen är att skattefritt kunna ge rabatt till sina aktieägare, dessutom 

slipper aktieägaren i sin tur att skatta för rabatten. Detta blir en möjlig väg till att ge företagets 

ägare ett mervärde utan att ge en utdelning som skall beskattas hos båda.  

 

Författarna ser en stor potential i aktieförmåner, som ett sätt att öka det individuella sparandet, 

när det institutionella ägandet ständigt ökar. Ett ökat utbud av aktieägarförmåner i 

kombination med möjligheten för fler att utnyttja dem genom det individuella 

kapitalsparandet skulle kunna ge ett mer folkkärt och förankrat ägande.  
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7.2 Förslag till vidare forskning 

Under studiens gång har författarna berört områden som faller utanför studiens ramar. Vilket 

medför att det finns ett antal områden för vidare forskning: 

 Då studien begränsats till svenska bolag ser författarna möjligheter till en undersöka 

samt kartlägga hur utbrett aktieägarförmåner är internationellt.  

 Vidare är det intressant att utreda om aktieägarförmåner kan/skall vara ett argument 

för att locka investera vid börsintroduktioner. 

  Då de Value Based management verktyg som finns i dagsläget inte går att tillämpa på 

aktieägarförmåner vore det av vikt att skapa och utveckla ett verktyg så företag samt 

aktieägare lättare kan sätta ett värde på aktieägarförmånerna. 

 Författarna ser även att det skulle vara intressant att undersöka om aktieägarförmåner 

bidrar till att minska volatiliteten i aktiekursen. 

 Hur har företag som erbjuder aktieägarförmåner utvecklats jämfört med konkurrenter 

som inte erbjuder förmåner? 
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9. Bilagor 

Bilaga 1 

Aktieägarförmåner 

 

Denna enkät kan endast besvaras av dem som äger aktier. 

 

En handfull Svenska företag erbjuder idag sina aktieägare olika typer av förmåner och rabatter 

på deras produkter. 

Nordiska alpinjätten SkiStar är ett av dem företag som använder sig av detta. Bland annat 

erbjuder dem 15 % på skidhyra, stugor med mera. 

 

Undersökning ska ligga till grund för en kandidatuppsats på Ekonomihögskolan vid Lunds 

Universitet. Uppsatsens syfte är att undersöka aktieägares inställning till och uppfattning om 

aktieägarförmåner. 

 

Undersökning är helt anonym. 

 

Tack för din medverkan! 

*Obligatorisk 

 

1. Ålder? (Kryssa i rätt alternativ) * 

  16-25 år 

  26-35 år 

  36-50 år 

  51-65 år 

  66- år 
 

2. Hur stort aktieinnehav har du? * 

  1- 25 000 kr 
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  25 001- 100 000 kr 

  100 001- kr 

  Vill ej uppge 
 

3. 3. Tycker du det är en bra idé att Svenska företag erbjuder sina aktieägare olika typer av 

förmåner och rabatter på deras produkter? * 

  Ja 

  Nej 

  Vet ej 
 

4. Har du hört talas om fenomenet tidigare? * 

  Ja 

  Nej 
 

5. Skulle en eventuell förmån påverka ditt investeringsbeslut? 

 

  Ja 

  Nej, jag tar ett beslut oavsett förmåner eller inte 

  Det beror på vilken typ av företag det gäller 

  Det beror på vilken typ av förmån företaget i fråga erbjuder 
 

6. Har du investerat i ett bolag som har aktieägarförmåner? *Om Nej eller Vet ej, besvara ej 

fråga 7 

 

  Ja 

  Nej 

  Vet ej 
 

7. Utifall du har investerat i ett bolag med aktieägarförmåner, utnyttjar du dem? 

  Ja 

  Nej 
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Bilaga 2 

Företag som ej svarat 

 

Frågeställningen har framförts till följande bolag utan att svar har erhållits: 

  

 Astra Zeneca 

 Bilia 

 Borås Wäfveri 

 Electrolux 

 Eniro 

 FeelGood 

 GEMA Industri 

 Gotlandsbolaget 

 Hemtex 

 H&M 

 Intrum Justitia 

 Kappahl 

 Mekonomen 

 Netonnet 

 Rasta Group 

 TeliaSonera 

 Wallenstam 

 Zeta Display 
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Bilaga 3  

Exemplifiering av den faktiska rabatten hos SkiStar 

 

SkiPass 1 vecka under perioden 19/12-2009-18/4-2010:  

2 vuxna: 1815 SEK x 2 = 3630 SEK 

Barn 10 år: 1450  SEK 

Barn: 12 år: 1450 SEK 

 

Skidskola 3st pass á 1,5 h: 

Gruppskidskola barn och ungdom: 2st barn 745 SEK = 1490 SEK 

Gruppskidskola vuxen: 2 st vuxna 780 SEK x 2 = 1560 SEK 

 

Skidhyra 7 dagar: 

Ungdom: 790 SEK x 2 = 1580 SEK  

Vuxen: 1010 SEK x 2 = 2020 SEK 

 

Totalt: 

3630 SEK 

1450 SEK 

1450 SEK 

1490 SEK 

1560 SEK 

1580 SEK 

2020 SEK 

----------------------- 

13 180SEK 

 - rabatt 15% = 1977SEK 

12 203SEK 

 

http://www.skistar.com/are/svenska/  
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Bilaga 4 

Exemplifiering av den faktiska rabatten hos Orsa Grönklitt 

 

7 dagar, skidsemester 2 barn och 2 vuxna: 

 

2 Barn 

Skidhyra 1180 kr 

Skipass 1790 kr 

Summa 2970 kr 

 

2 vuxna 

Skidhyra 1790 kr 

Skipass 2240 kr 

Summa 4030 kr 

--------------------------------- 

Total  7000 Kr 

 

Rabatt   20% 

 

Besparning   1400  Kr 

 

http://www.orsagronklitt.se/svenska/gronklitt-vinter__1 

 

Info om rabatt är hämtat från personligt samtal med Lars Lundblad, Ekonomiansvarig på Orsa 

Grönklitt  

 


