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DEFINITIONER OCH BEGREPP 
 
Incitamentsprogram - ett verktyg som används av företag som bland annat vill motivera, 
behålla och belöna kvalificerad personal i företaget.  
 
Ledande befattningshavare - avser styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, VD, vice VD och 
ytterligare personer i företagsledningen.  
 
Rörlig ersättning - lön utöver den fasta lönen.  
 
LTIP - Long-term Incentive Plan (eng.), långsiktiga incitamentsprogram.  
 
STIP - Short-term Incentive Plan (eng.), kortsiktiga incitamentsprogram. 
 
TRI - Total Return Index, index för aktiens totalavkastning.  
 
TR - Total Return, aktiens totalavkastning. 
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ABSTRAKT 

Titel: Vilket incitamentsprogram? - Svenska bolagens stora fråga     
 
Seminariedatum: 2019-06-04     
 
Kurs: FEKH89, Examensarbete i Finansiering på kandidatnivå, 15 hp 
 
Författare: Stefan Anđić, Veronika Chan, Lukas Sundström 
 
Handledare: Anna Glenngård  
 
Nyckelord: Kortsiktiga incitamentsprogram, långsiktiga incitamentsprogram, aktiens 
totalavkastning, Nasdaq Stockholm, Agentteorin, Stewardship teorin, Managerial Power 
teorin 
 
Syfte: Författarna ämnar att undersöka vilket incitamentsprogram som är vanligast 
förekommande bland svenska bolag av: enbart STIP, enbart LTIP eller en kombination av 
båda. Vidare undersöks om det förekommer en signifikant skillnad i totalavkastningen mellan 
bolag som använder enbart STIP, enbart LTIP, eller en kombination av båda programmen.  
 
Teoretiska ramverk: Det teoretiska ramverket utgörs av teorier, beskrivningar kring ämnet 
incitamentsprogram, samt tidigare forskning avseende rörlig ersättning och 
incitamentsprogram. De valda teorierna är primärt Agentteorin, och kompletteras av 
Stewardship- och Managerial Power teorin.  
 
Metod: För att uppnå studiens syfte har en kvantitativ metod med en deduktiv ansats valts, 
därav har en hypotetisk-deduktiv metod använts. Den formulerade hypotesen är baserad på 
tidigare studier och prövas i studien.  
 
Empiri: Studien undersöker 118 börsnoterade bolag på Nasdaq OMX Stockholm (Small-, 
Mid- och Large Cap) mellan 2013-2017. Den finansiella datan har primärt hämtats in från 
Thomas Reuters Datastream och årsredovisningar.  
 
Resultat och slutsats: Studien finner att flest av svenska bolagen använder både STIP och 
LTIP, i andra hand föredras endast STIP, medan endast LTIP används minst. Vidare finner 
studien ingen signifikant skillnad mellan totalavkastning vid användandet av endast STIP, 
endast LTIP eller en kombination av båda programmen.  
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ABSTRACT 
Title: What incentive programme? - The Swedish companies big question 
 
Seminar date: 2019-06-04 
 
Course: FEKH89, Undergraduate Degree Project in Finance, Business Administration, 15 
credits 
 
Authors: Stefan Anđić, Veronika Chan, Lukas Sundström 
 
Advisors: Anna Glenngård  
 
Key words: Short-term Incentive Plan, Long-term Incentive Plan, Total Return on Stocks, 
Nasdaq Stockholm, Agency Theory, Stewardship Theory, Managerial Power Theory  
 
Purpose: The aim of the study is to examine which incentive programme is most prevalent 
among Swedish companies, only STIP, only LTIP or a combination of both. Furthermore the 
study aims to examine if there is a significant difference in total return on stocks among 
companies who only use STIP, only LTIP or a combination of both.   
 
Theoretical framework: The theoretical framework is based on theories, explanations about 
the subject incentive programmes as well as previous research about variable salary and 
incentive programmes. The theories chosen is primarily the Agency theory, with the 
Stewardship theory and Managerial Power theory acting as complementary theories. 
 
Methodology: In order to achieve the purpose a hypothetical-deduction method is used as 
well as a quantitative study. The formulated hypothesis is based on previous research and is 
tried in the study  
 
Empirical foundation: The empirical foundation is based on 118 publicly traded companies 
on Nasdaq OMX Stockholm (Small-, Mid- and Large Cap) between 2013-2017. The financial 
data was primarily retrieved from Thomas Reuters Datastream and annual reports from the 
companies themselves. 
 
Results & Conclusions: The study finds that most of the Swedish companies uses a 
combination of LTIP and STIP. The second most used is STIP, and LTIP is used the least. 
The study does not find any statistical significant result between total return on stocks and the 
usage of only STIP, only LTIP or a combination of both. 
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1. INTRODUKTION  
 

I det första avsnittet presenteras bakgrunden om incitamentsprogram och dess utveckling 

under åren. Därefter presenteras problemdiskussionen kring ämnesområdet som leder till 

studiens problemformulering, syfte, avgränsningar, bidrag samt disposition.  

 

1.1 Bakgrund 

Adam Smith var den grundläggande fadern till idén om agentteorin. Redan år 1776 beskrev 

han faktumet att när en individ genomför handlingar som inte berör ens egna egendom så 

utförs detta med mindre försiktighet. Tvåhundratio år senare (1986) berörs denna idé 

fortsättningsvis i form av ekonomen Dr. Alfred Rappaport som i sin bok ”Creating 

Shareholder Value” menar att en av de mest centrala problem en styrelse och ledning måste 

hantera är intressekonflikter mellan agenter och principaler. Att agenter inte agerar för 

företagets bästa utan primärt för sitt egna bästa kan komma att skapa problem. Rappaport 

(1986) menar att en lösning till denna problematik är att införa någon form av 

belöningssystem. Ur denna lösning väcktes idén om att börja implementera 

incitamentsprogram, något som skulle förena agenternas och principalernas mål. Om man har 

detta program skulle man giva incitament för ledningen att prestera bättre än tidigare, då de 

nu har ett delägarskap i företaget. Desto högre nivå av delägarskap ledningen besitter, desto 

större risk är de själva utsatta för och det har nu skapats ett incitament för ledningen att arbeta 

mot att långsiktigt höja företagets prestation (Murphy, 1985). 

 

Utifrån forskning presenterat av Forsblom & Smedberg (2017) har idén om kompensation för 

ledningen varit prevalent sedan 1980-talet bland svenska bolag. Användandet av långsiktiga 

välstrukturerade incitamentsprogram skulle däremot dröja fram till mitten av 1990-talet då 

tidigare kompensationsprogram enbart bestod utav någon form av rörlig ersättning. Det första 

bolaget som introducerade optionsprogram bland svenska bolag var Investor AB år 1993, 

något som skulle komma att bli en standard för framtida bolag. Programmen fortsatte 

utvecklas fram tills finanskrisen 2008 då aktiebaserade incitamentsprogram väckte en 

omfattande debatt angående ersättning. Ett exempel är SEB som blev hårt kritiserade för 

deras generösa program (Östlund, 2008). Idag har incitamentsprogrammen återhämtat sig 

från tidigare kritik och är en vanlig metod att kompensera ledande befattningshavare. PWC 
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rapporterade mätningar år 2017 bestående av 564 företag noterade på Nasdaq OMX, NGM-

börsen och First North. Av de hade 46 procent av bolagen föreslagit nya incitamentsprogram 

eller hade sedan tidigare redan befintliga incitamentsprogram (Lidén, Svensson & Walberg, 

2017). Något som kan jämföras med 2015 då denna siffra istället var 37 procent, vilket 

innebär en ökning på 9 procentenheter på endast två år (Elmgren, 2015). 

 

Med denna utveckling är det väsentligt att undersöka vilken effekt incitamentsprogram 

egentligen har. Användandet av incitamentsprogram är påtagligt och vilken form av 

incitamentsprogram man implementerar kan påverka hur höga kostnader blir för ersättningen 

till ledande befattningshavare. Incitamentsprogram ökar substantiellt, det är därför väsentligt 

att undersöka ifall bolagen fattar rätt beslut angående incitamentsprogram. Det är därmed 

intressant att utreda om något samband mellan de olika typer av incitamentsprogram och 

företagsprestation finns eller om det behövs en ny lösning för problematiken mellan agenter 

och principaler.  

1.2 Problemdiskussion 

Som tidigare nämnt har incitamentsprogram använts sedan 1980-talet i Sverige, vilket tyder 

på att i Sverige finns det nära 40 år av data som går att analysera och forska om. Av tidigare 

forskning är det obestridligt att incitamentsprogram har varit ett försök att lösa problem som 

uppstår i företag där ägare separeras från ledningen. Likaså har samma forskning haft 

problem med att vara eniga angående effekten av incitamentsprogram. Man vet inte om 

incitamentsprogram faktiskt leder till en ökad lönsamhet och därför inte heller om de uppnår 

den önskade effekten hos aktieägarna. I en studie utförd av Bång och Waldenström (2009) 

fann man inget tydligt svar på ifall den rörliga ersättningen hade någon effekt på ledande 

befattningshavares prestation, och med det även företagets långsiktiga utveckling. 

 

Hall och Liebman (1998) utförde en studie som sträckte sig på data i 14 år där de visade att 

det fanns ett starkt samband mellan ledande befattningshavares kompensation och företagets 

lönsamhet. Randøy och Nielsen (2002) visade att bland de 224 börsnoterade bolag som 

användes i studien fanns det ett positivt samband mellan avkastning på eget kapital och 

ersättning för verkställande direktör (VD). Habib och Ljungqvist (2000) menade att VD:ns 

aktieinnehav hade en positiv effekt på företagsprestationen. Jensen och Murphy (1990) 

lyckades visa att det fanns ett svagt samband mellan företagsprestation och aktiebaserad 
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ersättning bland de 2000 VD:s som undersöktes i USA. Däremot lyfter alla studier fram att 

det finns andra aspekter och förklarande variabler bakom resultatet. Variabler såsom 

branschtillhörighet, storlek, marknadens styrka, nationalitet eller den allmänna ökningen av 

aktiemarknaden kan påverka resultatet. 

 

Däremot fann inte Jensen och Murphy (1990) en likartad slutsats, istället fann de att effekten 

av incitamentsprogram är så pass liten att det inte finns någon anledning att använda sig utav 

det då det inte är tillräckligt av ett styrmedel för aktieägarna. Elayan, Lau och Meyer (2003) 

lyckades inte finna något signifikant samband mellan företagets lönsamhet och ledningens 

incitamentsersättning. En slutsats som även nåddes av Gregg, Machin och Szymanski (1993) 

som undersökte om det fanns ett samband mellan företagets lönsamhet och 

befattningshavares ersättning bland brittiska företag. 

 

Det finns även studier som menar på att andra faktorer kan ha en inverkan. Oxelheim, 

Wihlborg och Zhang (2008) fann slutsatsen att den svenska VD:ns prestationsbaserade 

ersättning till stor del berodde på makroekonomiska faktorer. Om så är fallet skulle inget 

styrelsen eller ledningen gjort ha påverkat värdeutvecklingen av bolaget vilket leder till att 

incitamentet för deltagarna är mindre än vad det borde ha varit.  

 

Andra faktorer som säger emot att man borde använda incitamentsprogram presenterar Bång 

och Wallström (2009) med argumentet att aktiebaserade incitamentsprogram är dyra för 

företagen. Om man ska kunna berättiga denna kostnad för företaget behöver dessa program 

uppfylla sin funktion och nå de mål som ställs upp. Om företagen använder 

incitamentsprogram i form av aktieprogram som är bundna till företagets aktier är det viktigt 

att de ökar aktievärdet hos ledningen. Syftet är att ledningen ska tänka och agera i enlighet 

med aktieägarna. 

 

En annan aspekt som lyfts fram är av Pepper, Crossman och Gore (2013) som undersökte om 

det fanns en relation mellan ersättning och motivation för ledande befattningshavare. Denna 

kvalitativa studie bestod av intervjuer, vilket syftade på att långsiktiga incitamentsprogram 

inte påverkade hur de agerar när de fattar beslut. Eftersom de inte påverkade beslutsfattandet 

så fyller programmen ingen funktion för företaget. 
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Trots all denna oeniga forskning och potentiella risker som incitamentsprogram har så består 

faktumet att en större andel börsnoterade företag aktivt använder sig utav 

incitamentsprogram. Även finns det inte bara ett program som alla bolag applicerar utan det 

finns många olika varianter av program, strukturer och vilka som är berättigade till dessa 

program. De vanligaste är aktierelaterade program som består utav prestationsaktier, 

teckningsoptioner eller sparaktier. Dessa motsvarar 82 procent av de nyare 

incitamentsprogram som implementerats, i något som benämns LTIP (långsiktiga 

incitamentsprogram) (Lidén, Svensson & Walberg, 2017). 

 

Antal studier som enbart gjorts på den svenska marknaden är få, och ingen studie har funnits 

av författarna angående vilken effekt både LTIP och kortsiktiga incitamentsprogram (STIP) 

kan ha på företagets prestation. Svenska bolag är unika, ett faktum som till viss del uttrycktes 

av Randøy och Nielsen (2002). Men hur de väljer sin form av ersättning är unikt då svenska 

koden för bolagsstyrning har lett till att bolag i större mån har tydliga riktlinjer samt en hög 

koncentration av ägarskap. Med denna bakgrund tror författarna att den svenska marknaden 

kan bidra till en ökad förståelse av incitamentsprogrammens effekt på företagsprestation. 

1.3 Syfte  

Syftet med denna studie ämnar att (1) undersöka vilket incitamentsprogram är vanligast 

förekommande bland svenska bolag av: enbart STIP, enbart LTIP eller en kombination av 

båda, (2) undersöka om det förekommer en signifikant skillnad i totalavkastning bland bolag 

som tillämpar någon form av incitamentsprogram vid användning av enbart STIP, enbart 

LTIP, eller en kombination av båda programmen.  

1.4 Frågeställningar 

För att uppfylla studiens syfte har följande två frågeställningar tagits fram: 

 

Fråga 1: Vilket incitamentsprogram är vanligast bland svenska bolag, enbart STIP, enbart 

LTIP eller en kombination av båda? 

 

Fråga 2: Förekommer det en signifikant skillnad i totalavkastning vid användning av enbart 

STIP, enbart LTIP, eller en kombination av båda programmen? 
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1.5 Målgrupp 

Studien har som dess primära målgrupp universitetsstudenter med en grundläggande 

förståelse inom företagsekonomi samt företag som menar att implementera 

incitamentsprogram. Med detta arbete hoppas författarna att kunna underlätta och ge insikt 

för företag som planerar att införa incitamentsprogram i sin verksamhet.  

1.6 Avgränsning 

Studien avgränsas till den svenska marknaden, vilket i denna studie avser de tre listorna, 

Small-, Mid- och Large Cap på Nasdaq OMX Stockholm. Det förekommer fler 

aktiemarknader i Sverige, men de har uteslutits dels på grund av differentierade regleringar, 

men även för att dessa tre listorna bättre representerar den svenska aktiemarknaden. Studien 

kommer undersöka tidsperioden 2013-2017, men inte 2018 då många företag inte har 

publicerat sina årsredovisningar vid insamlingstidpunkten.  

  

Vidare har studien valt att undersöka både STIP och LTIP  som en form av rörlig ersättning, 

till ledande befattningshavare. Pensioner och övriga förmåner utesluts. Studien beaktar inte 

arbets- och skatterättsliga aspekter. Den psykologiska aspekten nämns kort i studien, 

eftersom incitamentsprogram påverkas av människans beteende och är därmed oundvikligt. 

Studien kommer huvudsakligen analyseras utifrån ett företagsperspektiv då den beroende 

variabeln avser företagets utveckling.  

1.7 Studiens bidrag  

Det förekommer många tidigare studier om förhållandet mellan rörlig ersättning till ledande 

befattningshavare och företagsprestation, genom användning av olika mått. Däremot har 

studierna ej undersökt skillnaden i företagsprestation mätt i totalavkastning mellan företag 

som endast har använt STIP, LTIP, eller en kombination av båda programmen, till ledande 

befattningshavare. Inte heller har någon studie presenterat vilken typ av incitamentsprogram 

som är främst förekommande i Sverige av grupperna STIP, LTIP eller en kombination av 

båda. Författarnas förväntan med studien är att kunna bidra med en ökad insikt av effekten 

med företagens användande av incitamentsprogram i Sverige genom att fokusera på om valet 

av incitamentsprogrammet kan korrelera med totalavkastningen. Vidare förväntas författarna 

presentera vilken typ av incitamentsprogram som förekommer främst i Sverige. Studiens 
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resultat ska därmed kunna ta fram en vägledning för företag som planerar att införa 

incitamentsprogram, att ta rätt beslut för att nå maximerad företagsprestation.  

1.8 Disposition  

Strukturen av uppsatsen är utformad enligt Ryan, Scapens & Theobald (2002) för kvantitativa 

studier. Uppsatsen är disponerad enligt följande: 

 

Avsnitt 2 - Litteratur/Teori: I detta avsnitt presenteras och redogörs det teoretiska ramverk 

för studien, vilket består av agentteorin, stewardship teorin och managerial power teorin. 

Därefter beskrivs incitamentsprogram mer i detalj där olika varianter av incitamentsprogram 

redogörs. Vidare presenteras tidigare forskning och studiens hypotes formuleras. 

 

Avsnitt 3 - Metod: Här presenteras tillvägagångssättet och motiveringarna av olika beslut vid 

genomförandet av studien. Studien har genomförts med paneldata och multipla 

regressionsanalyser. Därefter redogörs aktiens totalavkastning som den beroende variabeln, 

och flera förklarande variabler. Vidare presenteras datainsamlingen, bearbetning av datan och 

den kritiska aspekten med studien. 

 

Avsnitt 4 - Resultat: I detta avsnitt presenteras studiens empiriska resultat, vilket består av  

regressionsanalyser och tester enligt OLS-metoden. Avsnittet inleds med en presentation av 

den deskriptiva statistiken, vilket behandlar fördelningen av incitamentsprogram och bransch, 

samt en jämförelse i aktiens totalavkastning. Avsnittet ska bidra till en god bas för nästa 

avsnitt.  

 

Avsnitt 5 - Analys: I detta avsnittet presenteras analysen av studiens empiriska material som 

utgångspunkt med stöd från teorin, metoden och tidigare forskning. Avsnittet inleds med en 

analys av den deskriptiva statistiken och sedan en analys av regressionsresultatet. 

Avslutningsvis inriktas analysen på teoridelen.  

 

Avsnitt 6 - Slutsats/Diskussion: I det avslutande avsnittet presenteras slutsatserna från 

studien och författarnas reflektioner kring studiens resultat och analys. Avsnittet ska bidra till 

ett bredare resonemang och tillföra nya forskningsämnen inom området.  
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2. LITTERATUR  
 

I studiens andra avsnitt presenteras tre valda teorier; agentteorin, stewardship teorin och 

managerial power teorin, som ansetts relevanta för att uppnå syftet med studien. Vidare 

beskrivs incitamentsprogram mer i detalj, tidigare forskning presenteras samt formuleras 

studiens hypotes. 

 

2.1 Teori 

Vid val av teorier har författarna till en början studerat tidigare studier för att få en god 

uppfattning om teorier inom det valda ämnesområdet. Därefter har teorier som använts mest 

frekvent och bedömts som mest lämpliga för denna studie valts ut. Stewardship teorin och 

managerial power teorin motsäger agentteorin. Detta kommer diskuteras vidare i analysen.  

2.1.1 Agentteorin 

Agentteorin används i stor utsträckning i studier och litteraturer inom corporate governance 

(Bång & Waldenström, 2009). Den behandlar problemet som uppstår när man separerar 

ägande och ledning i en organisation. Problematiken ligger till grund för tidigare studier av 

Adam Smith år 1776, då han beskrev att när en individ genomför handlingar som inte berör 

dennes egna egendom utförs det med mindre försiktighet. I en organisation arbetar ledningen 

som förvaltare av andras investeringar och därmed agerar de inte alltid i enlighet med ägarnas 

intresse. Denna separation av skilda målsättningar ligger till grund för agentteorin som hade 

sitt stora genomslag på 1970-talet av författarna Jensen och Meckling år 1976. Enligt teorin 

agerar ledningen och styrelsen som agenter och ägarna som principaler (Jensen & Meckling, 

1976).  

 

Enligt Jensen och Meckling (1976) definieras förhållandet mellan agent och principal som ett 

kontrakt, där principalen delegerar arbete till agenten som ska utföra arbetet i enlighet med 

principalens intressen. Agentproblemet uppstår när båda parterna vill maximera egennyttan 

men har skilda målsättningar och intressen. Därmed uppstår det en intressekonflikt. Jensen 

och Meckling (1976) poängterar även att informationsasymmetrin är en bakomliggande orsak 

till problematiken. Agenten har mer information om bolaget i jämförelse med principalen och 

kan därmed utnyttja denna fördel och för att i sin tur agera till sin egen vinning. Principalen 
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kan i detta fallet inte fastställa att agenten ständigt agerar utifrån principalens- och företagets 

intresse.  

 

Enligt agentteorin uppstår det agentkostnader vid åtgärder av intressekonflikter mellan 

principalen och agenten. Dessa kostnader delas in i tre olika typer: 

 

❖ Incitamentskostnader: uppstår när principalen erbjuder agenten en form av rörlig 

ersättning i syfte att styra agentens beteende för att uppnå ett gemensamt intresse i 

enlighet med principalen.  

 

❖ Övervakningskostnader: kostnader som uppkommer i samband med att principalen 

övervakar agenten, exempelvis genom granskningar eller upprätta interna 

kontrollsystem.    

 

❖ Residualförluster: är övriga kostnader som inte kan klassificeras som incitaments- 

eller övervakningskostnader (Jensen & Meckling, 1976). 

 

Agentteorin motiverar användandet av incitamentsprogram, eller andra former av rörlig 

ersättning. Det ämnar att lösa agentproblemet och eliminera risker associerade med 

problemet. Om den ekonomiska ersättningen är av stort intresse, kommer den fasta lönen inte 

uppmuntra anställda att öka hela företagets värde. Därmed tenderar den rörliga ersättningen 

sammanföra aktieägarnas mål med ledningen och styrelsen. Detta sker genom ersättning av 

finansiella instrument eller bonus som är direkt knutna till företagets prestation och resultat. 

Bonusar med en förutbestämd andel kan motivera ledningen och styrelsen att prestera bättre, 

och finansiella instrument i form av aktier och optioner placerar ledningen och styrelsen i 

aktieägarnas perspektiv. Dessa incitament medför liknande målsättning och intressen, samt 

ett effektivare arbete (Bång & Waldenström, 2009; Fama & Jensen, 1998).  

 

Eisenhardt (1989) kritiserar agentteorin och påstår att finansiellt intresse inte är den enda 

faktorn som kan motivera managers att prestera bättre. Den sociala strukturen är en av många 

andra faktorer som påverkar hur managers presterar. Enligt forskning inom 

beteendevetenskap är individer motiverade av status, sammanhållning, egen tillfredsställelse 

etc. Därmed är det orealistiskt att agentteorin antar att alla individer och organisationer är 

primärt motiverade av finansiell tillväxt. Agentteorin antar att individernas beteenden och 
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dess utfall är relativt homogena och lätt att kontrollera, vilket inte överensstämmer med 

verkligheten.  

2.1.2 Stewardship teorin  

Medan agentteorin argumenterar för att en separation av ägande och ledning resulterar i att 

maximera egennytta på bekostnad av den andra parten, menar stewardshipteorin motsatsen. 

Inte att förvaltare (som benämns stewards) agerar för deras egna nyttomaximering utan agerar 

istället som en god förvaltare för principalernas tillgångar. Alltså tenderar förvaltare istället 

känna ett ansvar för dess principaler och är därmed mer benägna att agera osjälviskt. I teorin 

lyfts det även fram andra anledningar varför förvaltare agerar i linje med organisationens mål. 

Det kan bero på stolthet över ens arbete, en känsla av tillhörighet eller att man vill uppvisa 

positiva prestationer. Teorin menar även att ledande personer hellre drivs av erkännande, 

ansvar, tillhörighet och andra mjuka värden istället för de finansiella drivkrafter som 

existerar. Även om det råder skillnader i vad förvaltare och principaler vill uppnå så 

fokuserar förvaltare mer på organisationens mål mer än deras egna. Slutligen menar teorin att 

ledande personer med en lång erfarenhet inom organisationen i större mån har en förenlig 

nyttomaximering med organisationen. Därmed jobbar förvaltare och principaler tillsammans 

med likartade mål (Donaldson & Davis, 1991).  

 

Denna teori anser vi är väsentlig att ta med eftersom den kan användas för att belysa att 

agentteorins må vara bristande. Därav om resultatet av denna avhandling skulle belysa 

motsatsen av vad agentteorin menar skulle författarna direkt kunde referera till Stewardship 

teorin i samband med tidigare forskning som en förklaring bakom resultatet.  

2.1.3 Managerial Power teorin 

I agentteorin belystes det att det råder problem inom den generella bolagsstyrningen. Detta 

uppmärksammar även Managerial Power teorin som visar att förhandlingar om ersättningar 

med VD:n och styrelsen ofta inte görs tillräckligt ordentligt. Teorin menar att VD:n kan 

påverka sin egna ersättning (Bebchuk, Fried & Walker, 2002). Med det menar teorin att även 

fast ersättning ska vara en lösning för att hantera agentproblematiken, kan den istället öka den 

tidigare nämnda problematiken (Bebchuk & Fried, 2003).   

 

Förklaringen som är underliggande bakom denna problematiken presenteras av Merchant & 

Van der Stede (2007) vara att styrelseledamöterna har en önskan att bli omvalda. Att vara en 
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styrelseledamot anses vara prestige, det är ett jobb med en hög lön som även resulterar i att 

man hamnar i kontakt med personer som man annars inte skulle träffa. Ett annat perspektiv 

av denna problematik är att VD:n kan ha en vänskaplig relation med dess styrelse. Det är 

denna syn som Bebchuk, Fried & Walker (2002) menar på i sin avhandling. Författarna 

menar även att det vore väsentligt för styrelseledamöterna att argumentera mot VD:ns 

ersättning i större utsträckning.  

 

Även i Berk & Demarzo (2017) diskuteras idén om att VD:n har en hög förhandlingsstyrka 

samt stark kontroll över styrelsen. Detta tyder på att om styrelseledamöterna är nära vänner 

med VD:n är sannolikheten högre att de negativt påverkar agent problematiken. Ett försök att 

bevisa Managerial Power teorin gjordes av Van Essen, Otten & Carberry (2012) genom en 

studie i USA med 210 bolag där det visade sig att VD:s med hög förhandlingsstyrka har en 

högre ersättning.    

 

Begränsningar av denna teori identifieras av forskare angående om den ska användas som ett 

teoretisk ramverk för vidare forskning om ersättningsstruktur (Frydman & Jenter, 2010). 

Dess oförmåga att beakta institutionella, politiska samt kulturella faktorer är ett problem då 

dessa faktorer måste kunna beaktas i analysen om man ämnar att forska om ersättning och 

bolagsstyrning (Schleifer & Vishny, 1996). 

2.2 Incitamentsprogram 

För att få en god uppfattning kring incitamentsprogram har följande del tagits fram där både 

STIP och LTIP redogörs, samt olika typer av incitamentsprogram. Vidare beskrivs kort om 

incitamentsprogram i Sverige och dess psykologiska perspektiv där författarna främst tittar på 

motivationen och de anställdas beteenden.  

2.2.1 Kortsiktiga incitamentsprogram (STIP) 

Syftet med STIP är att belöna anställda eller ledande befattningshavare för att ha uppfyllt 

kortsiktigt uppsatta mål. Det har också syfte att motivera den anställde samtidigt som 

uppskattning för deras hårda arbete visas. Målen som ska uppnås kan vara olika beroende på 

företagets strategi, marknadsposition med mera. Summan ersättning som erbjudsi slutet av 

perioden beror på hur många mål som har uppnåtts. Vid STIP brukar bonusar ofta vara den 

aktuella belöningen. Den utbetalda bonusen beräknas vanligtvis som en procentsats av 



18 

årslönen. En rekommenderad regel är att för varje fem procent av årslönen bör det finnas ett 

till två uppsatta mål. Skulle programmet erbjuda 10 procent av årslönen i bonus, så kan det 

vara två till fyra mål som ska uppnås. Skulle målen ej uppnås får den anställde ingen 

ersättning (Jensen, Stark & McMullen, 2007). 

2.2.2 Långsiktiga incitamentsprogram (LTIP) 

LTIP skiljer sig åt från STIP genom att målen ska uppnås under en längre period. Det vill 

säga att incitamentsprogrammet löper över ett år, oftast mellan tre till fem år. Målet under 

denna period kan till exempel vara att maximera aktieägarvärdet. Syftet med programmet när 

det sträcker sig under en längre period är likt det kortsiktiga, att motivera personen i fråga. 

LTIP har också som syfte att bevara den anställde under perioden som programmet löper. När 

programmet är slut kan belöningen bestå av aktieoptioner eller liknande. Det kan också bestå 

av en bonus eller en kombination av båda (Jensen, Stark & McMullen, 2007).  

2.2.3 Olika typer av incitamentsprogram 

Aktiebaserade program ger de anställda chansen att bli aktieägare och låter dem ta del av 

eventuella framtida utdelningar. De anställda får köpa aktierna där priset kan variera 

beroende på vilken typ av option det gäller. Gäller det teckningsoptioner betalas enbart 

optionspremien, för kvalificerade personaloptioner kan det till och med bli gratis. Den initiala 

investeringen är dock lägre än vid vanligt aktieägande. Fördelarna med aktiebaserade 

incitamentsprogram är att den anställde knyts till bolaget och måste jobba under en viss 

period för att få möjligheten att teckna aktier. Den anställde kan också bli mer involverad då 

ett egenintresse för aktiens utveckling finns. Nackdelarna är att den anställde kan förlora 

motivation ifall aktien skulle gå ner i värde och att det kan bli svårt att värdera företaget om 

inga externa aktieägare finns (Grant Thornton, 2019). 

 

Två exempel på aktiebaserade incitamentsprogram är följande: 

● Teckningsoptioner - här har den anställde under en viss tidsperiod rätten att teckna 

nyemitterade aktier i bolaget för ett bestämt pris.  

● Köpoptioner - den anställde får under en viss tidsperiod rätten att köpa befintliga 

aktier i bolaget till ett bestämt pris (Grant Thornton, 2019).  

 

Syntetiska optioner är även aktiebaserat men fungerar annorlunda än de optioner som 

beskrivits ovan. Här får den anställde en kontant utbetalning som bestäms beroende på hur 
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mycket marknadsvärdet för aktien överstiger det fastställda lösenpriset. Fördelarna med detta 

är att den anställde fortfarande måste jobba under programmets gång för att få ta del av den 

kontanta utbetalningen. Även här kan den anställde bli mer involverad då de gärna vill se att 

det går bra för bolaget. En nackdel är dock att detta kan vara en risk för den anställde, då 

optionerna kan tappa sitt värde ifall aktiekursen går ner för mycket. Vilket kan leda till att de 

tappar motivation (Grant Thornton, 2019).     

 

Bonusprogram ger kontanta ersättningar som för den anställde beskattas som vanlig lön. 

Fördelar med bonusar är att de ger en direkt effekt och är enklare att anpassa efter olika 

situationer. Lågbetalda och yngre anställda uppskattar dessutom oftast bonusprogram mer än 

aktiebaserade program (Jensen, Stark & McMullen, 2007). Nackdelar med bonusprogram är 

att det kan belasta resultaträkningen väldigt hårt då även sociala avgifter och eventuella 

pensionsavgifter också ska betalas. För nystartade och små företag kan detta skapa problem 

då de kan vara i behov av likvida medel (Grant Thornton, 2019).  

2.2.4 Incitamentsprogram i Sverige  

Förekomsten av rörliga ersättningar bland företag är betydligt mindre i Sverige jämfört med 

andra länder, men ökningen har växt successivt de senaste åren. I samband med utvecklingen 

har företagsledarnas totala inkomst växt snabbare än lönen för en genomsnittlig löntagare 

(Forsblom & Smedberg, 2017).  

 

I Sverige framstod 1980-talet som brytpunkten för tillämpningen av rörliga ersättningar i 

näringslivet. Det bestod till en början av konvertibla skuldebrev och optionsprogram till både 

ledning och den övriga personal, som senare kom att utvecklas till flera typer av olika 

incitamentsprogram. I en jämförelse på internationell nivå avseende 15 industriella länder har 

Sverige lägst andel incitamentslöner, varav förekomsten av bonusar är större än aktier och 

optioner. I Sverige har företagen i genomsnitt ett mer koncentrerat ägande eftersom det är 

vanligare med röstdifferentierade aktier. Den utbetalda fasta lönen avser vara den grundliga 

lönen. Den rörliga lönen avser bonus (STIP), aktier och optioner (LTIP), pensioner och 

övriga förmåner i form av avgångsvederlag (Bång & Waldenström, 2009).  

2.2.5 Den psykologiska aspekten  

Syftet med att införa incitamentsprogram är främst för att motivera, behålla och belöna 

kvalificerad personal i företaget. Det är därmed viktigt att förstå hur individer blir motiverade 
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och varför de agerar och beter som de gör. Motivation härstammar från de psykologiska 

behoven där man vill tillfredsställa det som fortfarande är otillfredsställt (Gunkel, 2005). 

Enligt teorin av Victor Vroom (1964) är individer motiverade så länge deras prestation bidrar 

till en nytta, som exempelvis ökar kompensationen i form av ersättning. Därmed bör 

individer prestera bättre om lönen är beroende på prestationsnivån.  

  

Motivation kan delas in i inre och yttre, där inre motivation förklarar individens egna vilja att 

utföra en uppgift som inte endast beror på belöningar, medans yttre motivation avser när man 

tillhandahåller någon slags kompensation eller belöning från en annan person. Den yttre 

motivationen indikera på att man tillfredsställer ett tidigare otillfredsställt behov. Detta kan 

resultera i en så kallad crowding-out effekt mellan den inre och yttre motivationen. Effekten 

innebär att om en individ har en inre motivation att utföra en uppgift som i samband erbjuds 

en kompensation eller belöning kommer det inskränka den inre motivationen. Det beror på att 

individen nu endast vill utföra uppgiften om den erhåller någon slags kompensation eller 

belöning (Gunkel, 2005).  

  

Å andra sidan att bli belönad och bemärkt i form av icke-monetära belöningar har en 

betydande roll för att öka anställdas motivation, enligt en praktisk studie utförd av Jensen, 

McMullen och Stark (2007). Enligt Frederic Herzberg (1966) kan motivation beskrivas med 

tvåfaktorsteorin; hygienfaktorer och motivationsfaktorer. Den förstnämnda avser lön, 

ledning, relationer, arbetsförhållanden, företagspolicy och administration, vilket är 

grundläggande i ett arbete men medför ingen ökad grad av tillfredsställelse. 

Motivationsfaktorer däremot avser att komplettera hygienfaktorerna och bidrar till högre grad 

av motivation som i sin tur ökar produktiviteten. Dessa faktorer är exempelvis som 

erkännande, prestation och ansvar.  

  

Anställdas motivation kan utöver detta även påverkas av andra faktorer så som individens 

arbetsbehov, värden, preferenser och andra förväntningar som beror på arbetsmiljön. Vidare 

kan normer i samhället påverka de ovannämnda faktorerna, vilket också varierar beroende på 

geografiska områden (Gunkel, 2005).  
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2.3 Tidigare forskning  

2.3.1 Granskning av tidigare forskning  

Bång och Waldenström (2009) ämnade att samla och presentera all forskning kring den 

svenska samt den amerikanska marknaden angående om det rådde någon relation mellan 

rörlig ersättning för ledande befattningshavare och företagets prestation. Artikeln presenterar 

en sammanställning av tidigare gjord forskning om ersättningar bland ledande 

befattningshavare. Vidare utöver sammanfattningen lyfts deras egna åsikter fram och 

presenteras i kombination med deras rekommendationer kring ämnet. Det positiva med rörlig 

ersättning som författarna presenterar är att det kan få VD:n att arbeta hårdare, minska eget 

resursutnyttjande, öka lojaliteten till ägare och öka sin riskbenägenhet. Den rörliga 

ersättningen beskrivs även som ett sätt att hantera agentproblematiken, vilket råder i de flesta 

bolag. Utöver den ökade prestationen hos VD:n är rörlig ersättning ett bra sätt att bibehålla 

viktig personal. De negativa aspekterna är däremot att det är dyrt, ökar ledande 

befattningshavares kontroll över dess ersättning samt problematiskt att effektivt skapa ett 

incitamentsprogram bundet till prestation. Författarna når slutsatsen att med hjälp av teorin är 

det möjligt att incitamentsprogram kan vara lösningen på agentproblematiken. Men det finns 

inget universellt program som är applicerbart för alla bolag, det är många faktorer såsom till 

exempel bransch som är viktigt att beakta. Om programmet inte är bra utformat för det valda 

bolaget kan incitamentsprogrammet resultera i en motsatt effekt gentemot vad man strävar 

efter att uppnå. 

 

Forsblom och Smedberg (2017) försökte applicera tidigare forskning utförd i USA på den 

svenska marknaden. De ämnade undersöka förhållandet mellan företagets lönsamhet och 

deras val av incitamentsprogram bland svenska bolag. De valde att enbart fokusera på två 

branscher, dagligvarusektorn och industrisektorn som var listade under Small- och Mid Cap 

på Nasdaq OMX Stockholm under tidsperioden 2011–2016. Det visades bara ett statistiskt 

signifikant resultat för industribolag. De industribolag som hade använt aktiebaserade 

incitamentsprogram hade en högre avkastning för deras aktieägare i förhållande till de bolag 

som inte hade någon form av aktiebaserat incitamentsprogram. Det visades även att 

industribolag som använde teckningsoptioner gav en större avkastning till deras aktieägare. 
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Pepper, Crossman och Gore (2013) undersökte främst på att försöka hitta en relation mellan 

ersättning och motivation baserat på litteratur om beteendeekonomiska samt psykologiska 

idéer i kombination med teorier om beslutsfattande. Undersökningen var en kvalitativ sådan 

och empirin bestod primärt av intervjuer gjorda bland ledande befattningshavare från 

börsbolag noterade på den brittiska FTSE 350. De nådde slutsatsen att LTIP var irrelevant när 

de kommer till hur de agerar angående beslut, värdeuppfattning och hantering av osäkerhet. 

Eftersom LTIP inte har någon påverkan på dessa faktorer så fyller de inte den funktionen den 

ämnat för bolaget. 

 

Murphy (1985) publicerade en större undersökning där en datainsamling på 461 ledande 

befattningshavare bland 72 amerikanska bolag samlades in mellan 1964-1981. Ekonomiska 

teorier menar på att effektiv ersättning bygger på den grundläggande förutsättningen att det 

ska råda ett positivt samband mellan ersättning och företagsprestation. Det har dock inte gått 

att bevisa. Tidigare forskning menar författaren har begränsningar då de utelämnat väsentliga 

variabler som till exempel prestationsbaserad ersättning i form av optioner och aktier. De har 

heller inte presenterat variabler såsom ledningsansvar, företagets storlek och dess tidigare 

resultat. Med dessa variabler inkluderade och om de antas vara oförändrade över tid så går 

det att finna en stark korrelation mellan befattningshavares ersättning och företagets 

prestation, mätt i totalavkastning.  

 

Ett likartat resultat presenterades av en studie gjord utav Hall och Liebman (1998). Deras 

studie grundade sig i att motbevisa följande påstående: “A common view is that there is little 

correlation between firm performance and CEO pay”, genom att mäta korrelation mellan 

bolaget marknadsvärde och utvecklingen av VD:ns kompensation bland 518 av de 

börsnoterade bolag i USA. Deras studie täckte en tidsperiod mellan åren 1980-1994. Efter att 

ha skapat detaljerad data avseende ledande befattningshavares aktie- och optionsinnehav fann 

författarna ett starkt samband mellan ledande befattningshavares kompensation och företagets 

lönsamhet. Däremot kunde utvecklingen av kompensationer påverkats av en ökning på  

aktiemarknaden sedan 1980.  

 

Det är dock inte alla studier som nått slutsatsen att det råder positiva samband. Gregg, 

Machin och Szymanski (1993) ämnade undersöka sambandet mellan företagets lönsamhet 

och befattningshavares ersättning. Med hjälp av 288 brittiska företag studerade man 

avkastningen på det egna kapitalet och fann inget tydligt samband.  
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Även Elayan, Lau och Meyer (2003) lyckades inte finna något signifikant samband mellan 

företagets lönsamhet och ledningens incitamentsersättning efter att ha grundat deras data på 

73 noterade bolag i Nya Zeeland under tidsperioden 1994-1998. Som flera tidigare forskning, 

diskuteras det att ersättningsprogram för ledningen är ett försök att minska 

agentproblematiken. Man hittade inget signifikant samband mellan implementeringen av ett 

incitamentsprogram eller ersättningsnivån och företagets prestation. Slutsatsen som nås är att 

ersättningsprogrammen inte är lösningen för att minska agentkostnaderna för de 

representerade bolagen.  

 

Jensen och Murphy (1990) är en av de första studierna som diskuterade ämnet om optimala 

ersättningsstrukturer för ledande befattningshavare. I deras studie diskuteras löneförhöjning, 

aktiebaserad ersättning i form av aktier och optioner samt prestationsbaserad bonus. Urvalet 

bestod av 2000 VD:n i USA med tidsperioden 1974-1986. Jämfört med andra former av 

ersättning visar studiens resultat att det råder ett samband mellan företagsprestation och 

aktiebaserad ersättning, men effekten är liten. Detta leder till att författarna menar att effekten 

av incitamentsprogram är obetydlig.  

 

Randøy och Nielsen (2002) med deras avhandling “Company Performance, Corporate 

Governance, and CEO Compensation in Norway and Sweden” undersökte sambandet mellan 

bolagsstyrning, ersättning till VD och företagsprestation. Urvalet var på 224 börsnoterade 

bolag, 104 svenska och 120 norska, under tidsperioden 1996-1998. Ur resultatet finner 

studien ett positivt samband mellan avkastning på eget kapital och ersättning för VD:n, men 

de finner endast en svag påverkan på företagsprestation. Förklaring bakom bristande samband 

kan förklaras av ländernas politiska historia i kombination med deras värderingar angående 

jämlikhet. Vidare presenteras begränsningar angående den bristande dokumenterade datan 

avseende LTIP i Sverige. Den variabel som förklarar skillnaderna mellan ersättning till 

ledningen till störst del är variabeln för nationalitet. Men trots bristande samband mellan 

ersättning och företagsprestation går det inte att frångå faktumet att både norska och svenska 

företag har lyckats väl i förhållande till bolag i andra länder.  

 

Oxelheim, Wihlborg och Zhang (2008) presenterade en studie baserat på 131 bolag på 

Stockholmsbörsen under tidsperioden 2001-2016. Studien ämnade att analysera påverkan av 

makroekonomiska faktorer på ersättning till VD:n. Författarna menar att det råder en risk att 
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makroekonomiska faktorer hämmar incitamentsprogrammen till ledningens påverkan att 

maximera aktieägarvärdet. Studiens resultat visar att VD:ns ersättning till stor del är beroende 

av makroekonomiska faktorer snarare än andra faktorer. 

 

Toyne, Millar och Dixon (2000) skrev tillsammans artikeln The relation between CEO 

control and the risk of CEO compensation. I studien använde sig författarna av en 

segmenterad regression för att analysera ägarstrukturens påverkan på risken av 

kompensationen till VD:n. Man kom fram till att när VD:n och ledande befattningshavare 

hade en låg röstandel, är ökningen i äganderätten positivt korrelerad med kompensations risk 

för VD:n. För högre nivå av rösträtt är det beskrivna sambandet negativt.  

 

Management ownership and market valuation: An empirical analysis är en artikel skriven av 

Morck, Shleifer och Vishny (1987). I denna studie jämförs förhållandet mellan 

företagsprestation och ledningens delägarskap, mätt som Tobins Q. Genom att undersöka 

data från 1980, för 371 Fortune 500 bolag ser författarna ett positivt samband mellan 

företagsprestation och ledningens delägarskap. När äganderätten bland ledande 

befattningshavare ökar, ökar även Tobins Q, där den därefter minskar för att till slut öka lite 

igen. För äldre bolag såg man även att Q var lägre när bolaget styrdes av en person som 

tillhör den grundande familjen.  

 

Azhari som skrev Executive compensation, capital structure, payouts and cash holdings: 

evidence of UK panel data (2015) hade som syfte att studera förhållandet mellan VD:ns lön 

och företags finansiella policys. Tre studier gjordes för att undersöka detta samband. Den 

första studien granskade förhållandet mellan känslighetsgraden för prestationsbetalningar och 

lån, där båda var oberoende variabler. Detta samband visade sig vara svagt. I den andra 

studien ville man se ifall företagets utbetalningspolicy var influerat av VD:ns äganderätt, 

optioner och LTIP. Detta gjorde man genom att avskilja mellan totala utbetalningar, 

utdelningar och återköp av aktier. Adilah använde sig således av bland annat Tobit 

regressioner. Resultatet visade ett positivt samband mellan VD:ns äganderätt och företagets 

utbetalningspolicy. Det visade också ett starkt samband mellan VD:ns aktieäganderätt och 

inflytandet på utdelning. I den tredje och sista studien ville författaren se kopplingen mellan 

VD:ns lönepaket och företagets likvida medel. Bestämmande faktorer av likvida medel 

baserades på fritt kassaflöde där cash ratios användes som beroende variabler. Ett positivt 

samband visade sig mellan VD:ns äganderätt och cash ratios, samt LTIP och cash ratios. 
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Slutsatsen författaren drog efter dessa tre studier är att aktiebaserade kompensationer går att 

använda för att både chefer och aktieägare ska börja dela intressen.  

 

Firm value and managerial incentives: a stochastic frontier approach är en artikel skriven av 

Habib och Ljungqvist (2000). Författarna har studerat förhållandet mellan LTIP och 

företagsprestation. Detta genom att följa 1 307 bolag mellan åren 1992-1997. En stor del av 

dessa bolag visade sig ha en bristande struktur på sina LTIP då de har fördelat för många 

aktieoptioner till VD:n samtidigt som optionerna inte ger ett tillräckligt incitament för 

risktagande. Författarna menar därför att den VD:ns aktieinnehav har en positiv effekt på 

företagspresentationen. Resultatet av de studerande bolagen visade att LTIP har en 

värdeskapande effekt, dock kan effekten till stor del förklaras av branschtillhörighet och 

företagsstorlek. 

 

2.3.2 Sammanställning av tidigare forskning  

 

Studie Beroende variabel Region & 
Tidsperiod 

Resultat 

Svenska studier     

Forsblom & Smedberg 

(2017) 

Total avkastning till 
aktieägare. 

Sverige, 2011–
2016 

Ett samband mellan 
incitamentsprogram och avkastning 
för aktieägare hittades. Bolag som 
använder teckningsoptioner hade en 
större avkastning till aktieägare. 

Bång & Waldenström 

(2009) 

En deskriptiv studie, 
ingen beroende 
variabel 

Sverige & USA Agentproblematik kan lösas genom 
ett väl anpassat incitamentsprogram. 

Oxelheim, Wihlborg & 

Zhang (2008) 

VD ersättning (lön 
och bonus) 

Sverige, 2001-
2006 

Ett samband mellan ersättning och 
företagsprestation finns inte. 

Randøy & Nielsen 

(2002)  

VD ersättning (lön, 
bonus, värde av 
optionsprogram) 

Sverige & 
Norge, 1996-
1998 

Ett positivt samband mellan ROE 
och VD:ns ersättning finns, dock en 
svag påverkan på 
företagspresentationen. 

Internationella studier     

Azhari (2015) Rörlig ersättning, 
bonus, LTIP, ESOs 
(executive share 
options) 

Storbritannien Författarens tre studier ledde till 
resultatet att aktiebaserade 
kompensationer går att använda för 
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att både chefer och aktieägare ska 
börja dela intressen.  

Pepper, Crossman & 

Gore (2013)  

Kvalitativ studie, 
ingen beroende 
variabel 

Storbritannien Ett samband mellan LTIP och 
agerande vid beslut gällande 
värdeuppfattning och hantering av 
osäkerhet hittades ej. 

Elayan, Lau & Meyer 

(2003) 

Tobins Q, avkastning 
till aktieägare, 
avkastning av 
tillgångar 

Nya Zeeland, 
1994-1998 

Ett signifikant samband mellan 
företagets lönsamhet och ledningens 
incitamentsersättning hittades ej. 

Toyne, Millar & Dixon 

(2000) 

Kompensationsrisk  USA När ledande befattningshavare hade 
en låg röstandel var ökningen i 
äganderätten positivt korrelerad med 
kompensations risken för VDn. För 
en högre nivå av rösträtt är det 
beskrivna sambandet negativt.  

Habib & Ljungqvist 

(2000) 

Tobins Q USA, 1992-1997 Författarna finner ett positivt 
samband mellan VD:ns aktieinnehav 
och Tobin’s Q, men ett negativt 
samband mellan optionsinnehav och 
Tobin’s Q.  

Hall & Liebman (1998) VD ersättning (lön, 
bonus, värde av 
optionsprogram) 

USA, 1990-1994 Författarna finner ett starkt samband 
mellan aktiebaserad ersättning och 
marknadsvärde. 

Gregg, Machin & 

Szymanski (1993) 

Avkastning till 
aktieägare 

Storbritannien Ett samband mellan ledande 
befattningshavares ersättning och 
avkastning på det egna kapitalet 
hittades ej.  

Jensen & Murphy (1990) VDs pay performance 
sensitivity 

USA, 1974-1986 Ett samband mellan 
företagsprestation och ersättning 
finns inte. Dock finns det ett 
samband mellan aktiebaserat 
ersättning och företagsprestation, 
även om denna effekt är liten.  

Morck, Shleifer & 

Vishny (1987) 

Tobins Q USA, 1980 Ett positivt samband mellan 
företagsprestation och ledningens 
delägarskap hittades.  

Murphy (1985)  Aktieutveckling USA, 1964-1981 Ett starkt samband går att finna  
mellan befattningshavares ersättning 
och företagets prestation, mätt i 
totalavkastning.  

Tabell 1: Sammanställning av tidigare forskning. 
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2.4 Formulering av hypotes 

Utifrån en granskning av tidigare forskning förekommer det varierande utfall ifall det 

föreligger ett samband mellan incitamentsprogram och företagsprestation eller ej. Vissa 

resultat har funnit ett positivt samband, medan andra har funnit ett negativt samband eller 

avsaknad av samband. Däremot har studierna inte undersökt förhållandet mellan 

företagsprestation och tre olika grupper beroende på innehavet av incitamentsprogram där 

företaget (1) endast använder STIP, (2) endast använder LTIP och (3) använder båda 

programmen.  

 

Därmed har följande hypotes formulerats som kommer att prövas i denna studie: 

 

Hypotes: Det finns en signifikant skillnad i aktiens totalavkastning mellan bolag som enbart 

använder STIP, LTIP eller en kombination av båda programmen. 
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3. METOD 

 
I följande avsnitt presenteras och motiveras val av tillvägagångssätt och val av metoder. 

Studien har genomförts med paneldata och multipla regressionsanalyser. Därefter redogörs 

aktiens totalavkastning som den beroende variabeln, och flera förklarande variabler. Vidare 

presenteras datainsamlingen, bearbetning av datan och den kritiska aspekten med studien. 

 

3.1 Val av metod 

Utgångspunkten för val av metod grundar sig på relevant litteratur och tidigare forskning 

inom området. Författarna har valt att genomföra en kvantitativ studie med en deduktiv 

ansats, genom att använda en hypotetisk-deduktiv metod. Enligt Bryman & Bell (2015) och 

Ryan, Scapens & Theobald (2002) innebär metoden att hypoteser är formulerade baserat på 

tidigare teorier och studier inom ämnet som i sin tur ligger till grund för en empirisk 

granskning. I första hand formulerades hypoteserna som i efterhand prövades när datan har 

samlats in. Formuleringen av hypotesen till denna studie har därmed baserats på tidigare 

forskning inom området och hypotesen har prövats mot verkligheten i form av insamlad data. 

Prövningen har genomförts genom regressionsanalyser som i sin tur har testats enligt OLS-

metoden.  

 

Författarna anser att den valda metoden är mest relevant för att uppnå studiens syfte. Vidare 

har liknande metoder använts frekvent i tidigare forskning och därmed kan resultatet från 

denna studie ha bättre jämförbarhet.  

3.2 Urval och bortfall 

3.2.1 Marknadsplats  

Studien omfattar samtliga bolag som är noterade på Nasdaq OMX Stockholm med de tre 

listorna; Small Cap, Mid Cap och Large Cap. I listan för Small Cap finns bolag vars 

börsvärde understiger 150 miljoner euro, i Mid Cap listan finns bolag som har ett värde 

mellan 150 miljoner euro och 1 miljard euro, och bolag som placeras på Large Cap listan har 

ett värde som överstiger 1 miljard euro. Värt att poängtera är att olika börser har olika 

börsvärde-gränser för sina listor (Avanza, 2019). Vidare för bolag som har flera aktieserier, 
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karaktäriseras varje serie som ett eget bolag. Detta beslutat har författarna tagit baserat på att 

kursförändringarna är olika i respektive serie.  

 

Studien avser att studera effekten av totalavkastning, vilket kräver att data av kursuppgång 

och utdelning är tillgängligt. Därmed är det avgörande att samtliga studerade aktiebolag är 

publika. Aktiebolagen noterade på First North, NGM Nordic MTF och Aktietorget har 

exkluderats i studien, eftersom de inte klassificeras som en auktoriserad svensk börsmarknad, 

och därmed inte omfattas av Svensk kod för bolagsstyrning (2016). NGM Equity är även en 

reglerad marknad, men har uteslutits på grund av begränsad tillgång till data avseende när 

bolagen börsintroducerades, och marknadsplatsen Nasdaq OMX Stockholm har fler noterade 

bolag och störst omsättning (Nasdaq, 2019). Det tillför ett större antal observationer för 

studien.  

3.2.2 Tidsperiod 

Studien har baserats på data hämtad under den valda tidsperioden mellan 2013-2017, vilket 

beror på att LTIP tenderar oftast ha en löptid på tre år (SOU, 2016:23; Pepper, Gore & 

Crossman, 2013). Tidsperioden har valts baserat på att författarna vill studera de mest 

aktuella siffrorna. Vid datainsamlingen upptäcktes även LTIP med två år, och därav har 

författarna valt att bolagen måste ha haft LTIP i minst två år för att inte förlora på 

observationer som kan tillföra studien. Studien har valt att studera en fem års tidsperiod för 

att ha med så många företag som möjligt utan att tidsperioden är för kort för att missa 

potentiella bolag med STIP, LTIP eller en kombination av båda. Utöver det, i syfte att få 

tillgång till den data som behövs har det därmed varit betydande att bolagen som valts har 

varit börsnoterade på Nasdaq under hela perioden 2013-2017. 

3.2.3 Sammanställning av urvalskriterierna 

❏ Bolaget ska vara noterat på Nasdaq OMX Stockholm, på någon av listorna Small-, 

Mid-, eller Large Cap, under hela tidsperioden. 

❏ Bolaget ska vara börsnoterat 2012 eller tidigare, samt vara börsnoterat under hela 

perioden 2013-2017. 

❏ Vid innehav av STIP ska bolaget ha använt det minst en gång under hela tidsperioden 

2013-2017.   

❏ Vid innehav av LTIP ska bolaget ha använt programmet i minst 2 år.  
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3.2.4 Bortfall 

Vid tidpunkten när datan insamlades fanns totalt 380 bolag på Nasdaq OMX Stockholm, 

fördelat på listorna Small-, Mid-, och Large Cap. Därefter sorterades bolagen enligt 

urvalskriterierna. Det fanns 148 bolag som börsnoterades efter 2012, vilket resulterade i 232 

bolag som skulle undersökas. Därefter sorterades innehavet av incitamentsprogram och 

saknade värden, vilket lämnade kvar totalt 127 bolag. Av dessa bolag förekommer det 9 

bolag med extremvärden. Författarna bortsåg från dessa extremfall för att tillföra ett mer 

representativt utfall. Följande bolag har fallit bort på grund av extremfall; BioGaia, 

Consillium, Gunnebo, Haldex, ICA Gruppen, Intrum, Micro Systemation, New Wave, 

Vitrolife.  

3.3 Datainsamling  

Studien bygger på en kvantitativ ansats där majoriteten av datan insamlad är av kvantitativ 

form. I första hand sammanställdes samtliga bolag från Nasdaq OMX Stockholm, som i sin 

tur sorterades utifrån urvalskriterierna. Datainsamlingen av de oberoende variablerna 

genomfördes genom att författarna manuellt studerade årsredovisningarna för respektive 

bolag mellan 2013-2017. Detta eftersom uppgifterna avseende innehav av 

incitamentsprogram är mest tillgänglig och tillförlitlig när bolagen själva publicerat de. 

Författarna valde ett antal sökord vid undersökningen i årsredovisningarna, dels för att 

informationen ska motsvara gemensam värdering hos respektive bolag men även för att 

effektivisera hela insamlingsprocessen. Detta medför dock vissa nackdelar, vilket diskuteras i 

delavsnitt 3.10.1 Metodkritik.  

 

Följande är sökord för STIP och LTIP. I årsredovisningar på engelska har dessa sökord 

översatts till motsvarande.  

❖ STIP: kortsiktigt incitamentsprogram, rörlig ersättning, rörlig lön, bonus. 

❖ LTIP: långsiktigt incitamentsprogram, rörlig ersättning, rörlig lön, optionsprogram, 

aktieprogram, syntetiska optioner, personaloptioner, teckningsoptioner, syntetiska 

optioner.  

 
Vidare hämtades resterande data, beroende variabeln och kontrollvariablerna, från databasen 

Thomas Reuters Datastream. Det slutgiltiga urvalet resulterade i 118 bolag och totalt 590 

observationer. Data för samtliga studerade bolag finns i bilaga 1.  
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3.3.1 Bearbetning av data 

Den insamlade datan har bearbetats i Google Sheet samt Microsoft Excel, genom att 

strukturera upp datan i form av paneldata, vilket är en kombination av både tidsseriedata och 

tvärsnittsdata. Flera observationerna har presenterats i olika datapunkter över en angiven 

tidsperiod då syftet är att kunna förklara beroendet mellan variablerna i tidsserien vid olika 

tidpunkter (Brooks, 2014; NE, 2019)  Därefter har datan implementerats i ett statistikprogram 

för statistisk analys, SPSS, vilket har skapat de regressionsanalyser och tillhörande tester för 

denna studie. Microsoft Excel har även använts för att framställa deskriptiv statistik i form av 

tabeller och diagram. I Tabell 2 nedan beskrivs de förkortningar som har använts i de 

redovisade figurerna. 

 

FÖRKORTNING FÖRKLARING 

B Bolagsnamn 

TR Totalavkastning på aktien 

STIP Kortsiktigt incitamentsprogram 

LTIP Långsiktigt incitamentsprogram 

MIX Kort- och långsiktigt incitamentsprogram 

PE P/E-tal (Price/Earnings) 

TK Totala tillgångar/Balansomslutning 

B1 Grupp 1 av branscher 

B2  Grupp 2 av branscher 

B3  Grupp 3 av branscher 

Tabell 2: Förklaringar till förkortningar redovisade i studien.  

3.4 Beroende variabel 

Studien avser att undersöka hur användandet av olika typer av incitamentsprogram och en 

kombination av dessa program, påverkar bolagets totalavkastning på aktien. Därmed har 

aktiens totalavkastning använts som den beroende variabeln, vilket definieras som 

värdeförändringen av aktien under en viss tidsperiod med hänsyn till återinvesterad utdelning 

inom den angivna perioden (Berk & DeMarzo, 2017). Syftet är att förklara den beroende 

variabeln med hjälp av de oberoende variablerna och kontrollvariablerna (Ryan, Scapens & 
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Theobald, 2002). Aktiens totalavkastning mäts utifrån Total Return Index (TRI) för 

respektive år under den valda tidsperioden, varav datan inhämtats från databasen Thomas 

Reuters Datastream. TRI är en typ av aktieindex som mäter prestationen genom aktiens 

kursuppgång och återinvesterad utbetalning i form av utdelningar, under en angiven period 

(Nyberg & Vaihekoski, 2010). Se ekvation för TRI i bilaga 2.  

 

Utifrån TRI beräknas aktiens totalavkastning, Total Return (TR), enligt följande: 

 

 

Aktiens totalavkastning uttryckt i TRt förklarar den procentuella värdeutvecklingen för det 

angivna året t, genom att beräkna skillnaden i värdet mellan Total Return Index för det 

nuvarande året TRIt, och TRI från det föregående året TRIt-1. Vidare divideras skillnaden med 

TRIt-1 för att ta fram den procentuella värdeutvecklingen. Studien avser tidsperioden 2013-

2017, men har även inhämtat data från 2012 då värdeutvecklingen i procent utgår från det 

föregående året.  

 

Valet av den beroende variabeln bygger på studiens syfte, att undersöka hur 

företagsprestation påverkas beroende på val av incitamentsprogram. Användande av 

incitamentsprogram för ledande befattningshavare är direkt relaterad till hur aktien presterar 

(Masson, 1971). Aktiens värde påverkas av många faktorer, bland annat marknadskrafter, 

men även företagsspecifika resultat och aktiviteter. Vid ökad lönsamhet tenderar aktiepriset 

att stiga då investerare har ett ökat förtroende för framtida vinster. Aktieägarnas 

gemensamma målsättning är ökad avkastning genom ökad företagsprestation, vilket är det 

huvudsakliga syftet med införande av incitamentsprogram. Det ska motivera sina anställda, 

men även låta de anställda ta beslut utifrån ett aktieägarperspektiv (Berk & DeMarzo, 2017). 

Författarna har därmed valt aktiens totalavkastning som ett lämpligt mått för 

företagsprestation.   
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3.5 Oberoende variabler 

I syfte att förklara den beroende variabeln och uppnå syftet med studien, har författarna valt 

att använda tre oberoende variabler, där (1) bolag som endast använder STIP, (2) bolag som 

endast använder LTIP, och (3) bolag som använder en kombination av både STIP och LTIP. 

De presenterade variablerna ställs i förhållande till den beroende variabeln i  

regressionsanalyser, för att undersöka sambandet och inverkan gentemot bolagets 

totalavkastning på aktien. Antalet ledande befattningshavare som deltar, samt andelen 

utbetalning av rörlig ersättning beaktas ej.Vidare beaktas inte kostnaderna för att genomföra 

programmen och vilka prestationsmått som respektive bolag baserar sina rörliga ersättningar 

på. Detta är på grund av brist på beskrivning i ett antal årsredovisningar och en begränsad 

tidsram för studien. De oberoende variablerna presenteras som ett dummyvariabel-system 

med siffrorna 0 och 1. Siffran 0 förklarar att bolaget inte innehar egenskapen, och siffran 1 

förklarar att bolaget innehar egenskapen. Siffrorna appliceras på respektive tre oberoende 

variabler med syftet att kunna jämföra utfallen mellan samtliga tre variabler.  

 

❖ Bolag som endast innehar kortsiktiga incitamentsprogram  

STIP är i denna studie mätt som kortsiktiga prestationsbaserade belöningar i form av 

årlig bonus och årlig ersättning till ledande befattningshavare. I denna studie 

klassificeras STIP som samtlig rörlig ersättning vilka inte överstiger ett år, definieras i 

delavsnitt 2.2.1 Kortsiktiga Incitamentsprogram (STIP). Syftet med variabeln är att 

undersöka hur användandet av enbart STIP påverkar bolagets totalavkastning på 

aktien. Variabeln presenteras som dummyvariabler där 0 innebär att företaget inte 

använder STIP, och 1 innebär att företaget endast använder STIP.  

 

 

❖ Bolag som endast innehar långsiktiga incitamentsprogram 

Studien mäter LTIP som långsiktiga prestationsbaserade belöningar i form av 

aktierelaterade incitamentsprogram, långsiktiga bonusprogram samt optionsprogram 

till ledande befattningshavare. För att klassificeras som LTIP i denna studie är kravet 

satt till ett innehav av LTIP i minst 2 år. Utöver de tidigare nämnda avgränsningar, 

beaktas inte vilken typ av LTIP som används, då kravet är att de hamnar under 

kategorin för LTIP som är definierat i delavsnitt 2.2.2 Långsiktiga 

incitamentsprogram (LTIP). Antalet aktier, antalet optioner, och andelen utbetalning 
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av bonus som utges, beaktas ej. Variabeln presenteras som dummyvariabler där 0 

innebär att företaget inte använder LTIP, och 1 innebär att företaget endast använder 

LTIP.  

 

❖ Bolag som innehar både kortsiktigt- och långsiktigt incitamentsprogram 

Studien kommer även titta på en variabel där företagen både använder STIP och LTIP 

parallellt. I datan förekommer det ett stort antal bolag som använder båda 

programmen, därför är syftet att undersöka vilken effekt kombinationen medför och 

hur aktiens totalavkastning påverkas gentemot de resterande två oberoende variabler. 

Variabeln presenteras i dummyvariabler där 0 innebär att företaget inte innehar 

kombinationen, och 1 innebär att företaget använder en kombination av STIP och 

LTIP.  

3.6 Kontrollvariabler 

Studien har valt att inkludera tre kontrollvariabler för att utesluta eventuella spuriösa 

samband för att i sin tur inte ta felaktiga slutsatser om sambandet mellan variablerna. Ett 

spuriöst samband uppstår när ett upptäckt samband mellan två variabler inte beror på 

samvariationen av varandra utan har orsakats av en tredje variabel (Brooks, 2014). De tre 

valda kontrollvariablerna är bransch, balansomslutning och P/E-tal, vilket beskrivs i detalj 

nedan. I regressionsanalysen för enbart STIP har en tidsvariabel inkluderats.  

3.6.1 Bransch  

Företagen, oberoende av bransch, värdesätter kompetens som kan tillföra en positiv 

utveckling för företagen. Enligt Building Blocks Model (se bilaga 3) finns det fem nivåer 

som förklarar kompetensutvecklingen. De två översta blocken innefattar branschspecifik- och 

management kompetens som till störst del består av ledande befattningshavare inklusive 

nyckelpersoner. Desto högre upp, desto högre krav i form av erfarenhet, kompetens, 

certifieringar och auktoritet (CareerOneStop, 2015). I Sverige förekommer det ett 

rekryteringsbehov där utbudet av personal med bland annat branschspecifik- och 

ledarkompetens är låg. Därför uppnår inte många sökande företagens krav vid rekrytering då 

behovet skiljer sig mellan branscherna (Nordström, 2018). Vilket kan förklara varför företag 

har incitament att behålla vissa av de nuvarande anställda. Därmed anser författarna att 

variabeln bör beaktas då den kan påverka utfallet.  
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Enligt Industry Classification Benchmark (ICB) (2019) förekommer det 10 olika branscher. I 

denna studie har branschen kraftförsörjning fallit bort efter urvalskriterierna, vilket 

kvarlämnar 9 branscher som har grupperats in i tre grupper. Grupperingen är baserad på 

likvärdiga faktorer och antalet bolag i respektive bransch för att storleken inte ska medföra 

missvisande utfall i regressionen. Branscherna förklaras med dummyvariabler där 0 innebär 

att bolaget inte tillhör gruppen och 1 att det tillhör gruppen.  

 

Grupperingen är utformad enligt följande (förkortning): 

❖ Grupp 1 (B1): dagligvaror, energi, telekomoperatörer, sällanköpsvaror & tjänster. 

❖ Grupp 2 (B2): hälsovård, informationsteknik, finans & fastighet. 

❖ Grupp 3 (B3): material, industrivaror & tjänster.  

3.6.2 Balansomslutning - företagstillväxt  

Balansomslutning definieras som summan av företagets tillgångar eller summan av skulder 

och eget kapital i balansräkningen. Genom att studera förändringen i det totala kapitalet 

mellan pågående-och föregående års balansomslutning mäts företagets tillväxt (Fraser & 

Ormiston, 2016). Utvecklingen beräknas som den procentuella tillväxten i totalt kapital 

mellan 2013-2017.  

 

Studien gör ett antagande, när företagen tar beslutet om ökning av skuldsättningsgraden 

genom exempelvis projekt, är nettonuvärdet positivt och baserat på företagets ekonomiska 

situation. Företag med hög skuldsättningsgrad behöver inte indikera på dålig företagstillväxt, 

snarare långsiktig tillväxt, då de anser att kapaciteten för skuldsättning till den nivån finns 

samt att projekten genererar framtida vinster. Vissa bolag skuldsätter sig mer än andra 

beroende på bransch, vilket inte bör påverka utfallet.  

3.6.3 P/E-tal  

P/E-tal är ett nyckeltal som mäter marknadsvärdet av ett bolag genom det totala börsvärdet i 

relation till bolagets årsresultat. Det vill säga aktiepriset i relation till bolagets vinst per aktie. 

Ett högt P/E-värde kan det indikera på att bolaget är övervärderad, alternativt att marknaden 

förväntar sig att bolaget kommer leverera stabila vinster eller utdelningar i framtiden. Ett lågt 

P/E-värde kan indikera på att bolaget är undervärderad eller att marknaden har låga 

förväntningar om dess framtid. Detta nyckeltal utgår från aktieägarnas perspektiv och i 
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jämförelse med företagstillväxt, är det ett kortsiktigt mått då vinsten mäts årligen (Berk & 

DeMarzo, 2017). Förändringen i P/E-värdet beräknas som den procentuella förändringen 

mellan 2013-2017. 

3.7 Regressionsanalys  

Studien genomför en multivariat regressionsanalys, vilket är en form av en linjär 

regressionsanalys som inkluderar en responsvariabel (beroende variabel) och flera 

förklarande variabler (oberoende variabler och kontrollvariabler). Syftet är att analysera 

relationen mellan en responsvariabel och en eller flera förklarande variabler, därmed kunna 

påvisa om det förekommer eventuella statistiska samband. Den beroende variabeln kallas för 

en stokastisk variabel och behandlas som en slumpvariabel där utfallet bygger på 

slumpmässiga försök. Den oberoende variabeln är icke-stokastisk och påverkar den 

stokastiska variabeln. I en regressionsanalys genereras en linje mellan samtliga inkluderade 

variabler i ett diagram, där linjen ska beskriva sambandet mellan variablerna. Avståndet 

mellan linjen och variablerna benämns som residualer, vilket förklarar skillnaden mellan det 

observerade värdet och det estimerade värdet (Brooks, 2014).  

 

Studien kommer utföra fyra regressionsanalyser i syfte att besvara frågeställningen om hur 

aktiens totalavkastning skiljer sig beroende på användning av incitamentsprogram; endast 

innehav av STIP, endast innehav av LTIP eller en kombination av båda. Den multivariata 

regressionsanalysen beräknas med hjälp av OLS-metoden (Ordinary Least Squares). 

3.8 Ordinary Least Squares  

Studien använder OLS-metoden för att genomföra regressionsanalysen, vilket kräver att fem 

olika antaganden är uppfyllda för att modellen ska framställa ett korrekt resultat (Brooks, 

2014). Testen har genomförts med hjälp av SPSS. Nedan följer en beskrivning av respektive 

antaganden. Genomförandet av dessa tester redogörs i delavsnitt 4.3 Tester enligt OLS-

metoden.  

3.8.1 En linjär modell  

För att regressionen ska ta fram ett korrekt resultat krävs att modellen är linjär, vilket innebär 

att sambandet mellan den beroende variabeln och de oberoende variablerna är linjärt. Ett 
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icke-linjärt samband kan medföra ett bristande resultat (Brooks, 2014). För att kontrollera 

detta utförs Ramsey RESET testet i SPSS.  

3.8.2 Normalfördelade residualer  

Man strävar efter bästa möjliga normalfördelning av residualerna, vilket är extra viktigt vid 

mindre populationer, som i denna studie. Det beror på att det förekommer en större risk att 

distributionen avviker i en större utsträckning från en normalfördelning. Detta antagandet är 

inget krav, men är en rekommendation då residualer som inte är normalfördelade påverkar 

koefficientens standardavvikelse. Modellen riskerar att få missvisande p-värden och sämre 

tillförlitlighet (Brooks, 2014). För att kontrollera detta utförs Jarque-Bera testet i SPSS.  

3.8.3 Heteroskedasticitet  
Förhållandet med heteroskedasticitet uppstår när det är orsakat av en viss oberoende variabel, 

vilket man avser att testa. Det förklarar att det inte förekommer någon jämn spridning, vilket 

innebär att variansen i residualerna för alla oberoende variabler inte är konstanta. Detta är ett 

vanligt återkommande problem att man har utelämnat en variabel som kan påverka den 

beroende variabeln (Brooks, 2014). För att kontrollera detta utförs White testet i SPSS. 

3.8.4 Variablerna är ej autokorrelerade 

Autokorrelation beskriver korrelationen mellan observationer som tillhöra olika tidsperioder, 

det vill säga hur en variabel korrelerar med sig själv mellan olika tidpunkter. De historiska 

värden tenderar att påverka nästkommande värde. Med OLS-metoden eftersträvar man att 

residualerna inte är autokorrelerade, eftersom det innebär att kovariansen mellan residualerna 

vid två olika tidpunkter är större än noll och kan därmed påverka modellens styrka och de 

oberoende variablerna (Brooks, 2014). För att kontrollera detta utförs Durbin-Watson testet i 

SPSS. 

3.8.5 Ingen multikollinearitet mellan oberoende variabler   
Multikollinearitet råder när två eller flera oberoende variabler är högt korrelerade med 

varandra. Detta resulterar i svårigheter när man ska bedöma vilken av de korrelerade 

oberoende variablerna faktiskt förklarar effekten på den beroende variabeln. Att de oberoende 

variablerna korrelerar till en viss grad är oundvikligt och påverkar inte modellen i stor 

utsträckning. Det förekommer tre sätt att motverka multikollinearitet där (1) ignorera, (2) 

bortse från en av variablerna eller (3) transformera en av variablerna med hög korrelation till 



38 

en kvot (Brooks, 2014). För att kontrollera detta utförs Variance Inflation Factor (VIF) testet i 

SPSS. Utöver VIF kommer korrelationsmatriser presenteras där det är optimalt att inte ha en 

för hög korrelation mellan variabler.  

3.9 Hypotesprövning  

Vid ett slumpmässigt urval ges ett observerat värde som jämförs med ett förväntat värde, det 

vill säga den tidigare formulerade hypotes för studien. För att kunna pröva hypotes ska en 

signifikansnivå bestämmas, vilket avgör om hypotesen ska förkastas eller accepteras. En 

signifikansnivå på 5% är mest förekommande, som innebär att man accepterar en 5% risk att 

utfallet inte stämmer. Hypotesen förkastas om p-värdet är lägre än den bestämda 

signifikansnivån, vilket förklarar att resultatet är statistiskt signifikant eller att variabeln har 

en signifikant påverkan på den beroende variabeln (Brooks, 2014; Ryan, Scapens & 

Theobald, 2002).  

 

I denna studie kommer hypotesen testas för en signifikansnivå på 5%. Därmed om p-värdet 

överstiger 5% kommer hypotesen förkastas och det eventuella förekommande sambandet 

förkastas på grund av för stor osäkerhet.  

3.10 Metoddiskussion 

I detta delavsnitt lyfter författarna fram den kritiska aspekten och diskuterar svagheterna och 

bristerna avseende studiens metodval.  

3.10.1 Metodkritik  

Studien har valt en hypotetisk-deduktiv metod, vilket innebär att hypotesen är formulerad 

baserat på tidigare studier. Det förekommer många tidigare studier som har valt att studera 

observationer avgränsat till ett land eller ett större geografiskt område, vilket påverkar 

utfallen av dess studie då kringfaktorer som statlig reglering, individuella beteenden, 

företagskultur etc. skiljer sig mellan länderna. Vidare skiljer sig de valda teorierna mellan 

olika studier. Detta kan därmed medföra brister i jämförbarhet (Gunkel, 2005). Författarna 

valt metoder som är i linje med tidigare studier avseende personalersättning i syfte att öka 

studiens reliabilitet till största mån för att dess utfall ska kunna jämföras med andra studier, 

med hänsyn till geografiskt specifika faktorer. Samt att studiens metod ska kunna tillämpas i 

senare akademiska studier (Ryan, Scapens & Theobald, 2002). 
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Enligt Ryan, Scapens & Theobald (2002) ska man sträva efter en hög validitet, vilket innebär 

att studien har en hög relevans och mäter det som avses mätas. Intern validitet förklarar hur 

pass väl undersökningen förhåller sig till verkligheten, medan extern validitet förklarar 

graden av generaliserbarhet. För att uppfylla en god validitet har studien använt sig av 

paneldata och sedan analyserat datan via multipla regressionsanalyser. Metoden är ett viktigt 

verktyg för hur man bearbetar data inom ekonometrilära. Liknande metod har använts i 

tidigare studier, vilket bidrar till en god intern validitet. En god extern validitet uppnås genom 

en tydlig och transparent arbetsprocess, vilket finns tillgängligt i appendix. Trots ett stort 

bortfall finns det en relativt god generaliserbarhet av Nasdaq OMX Stockholm. Bortfallen har 

redovisats tydligt i arbetet med motiveringar och analyser av samtliga bortfall.  

 

Datainsamlingen avseende förekomsten av LTIP och STIP kan kritiseras då författarna har 

använt sökord för att effektivisera insamlingsprocessen. Risken är att man går miste om 

värdefull information när företagen använder en beteckning som inte omfattas av studiens 

sökord. Det förekommer fall där företagen använder olika beteckningar för olika typer av 

program. Författarna har trots det valt metoden eftersom utgångspunkten är att företagen är 

tydliga i sin beskrivning samt för att garantera en likvärdig värdering av incitamentsprogram 

mellan företagen. För att minimera riskerna har sökorden valts baserat på litteratur, tidigare 

studier och beteckningar för majoriteten av företagen.  

3.10.2 Källkritik 

Samtlig kvantitativ data, utöver förekomsten av incitamentsprogram och bransch, har hämtats 

från databasen Thomas Reuters Datastream. Databasen används i stor utsträckning inom 

finansvärlden och tidigare forskning, och kan därför klassificeras som trovärdig. I databasen 

definieras det valda måttet, redogörs för hur det har beräknats samt förklaras var datan är 

inhämtad. Detta tillför högre reliabilitet för studien. Under processens gång upptäcktes ett 

fåtal bolag som saknade information eller värden, och dessa har därför hamnat som bortfall. 

Författarna vill primärt hämta data från Datastream för att minska risken för eventuella 

felaktiga och avvikande värden.  

 

Studien beaktar vilken bransch de studerade företagen tillhör, där den tillhörande kategorin 

hämtats från Nasdaq OMX Stockholm, vars definition av branschuppdelning är baserat på 
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ICB. Därav kan författarna garantera att branschernas egenskaper motsvarar den 

internationella uppdelningen, vilket innebär bättre jämförbarhet internationellt.  

 

Det källkritiska synsättet har varit betydande under insamlingen av underlag. Författarna har 

varit uppmärksamma med bland annat, var informationen har publicerats, under vilken 

tidpunkt det publicerades och vilken period den avser. Detta är främst avseende 

forskningsartiklar och litteratur böcker. Genom att studera publikationen bedöms dess 

trovärdighet, genom tidpunkt kan man avgöra dess aktualitet och anpassningsbarhet för 

studien. Utöver äldre publikationer, har litteratur från modern tid även använts eftersom det 

ska vara tidsenligt med studiens nutida observationer. Studien anses därmed ha god 

reliabilitet.  

3.10.3 Bortfallsanalys 

Urvalskriterierna och de icke-tillgängliga värden har bidragit till ett större bortfall på 262 

företag, vilket kvarlämnar 118 företag för studien. Författarna anser att bortfallet är relativt 

stort och skulle kunna påverka studiens tillförlitlighet, då risken är att gå miste om värdefull 

information som kan påverka studiens resultat. Trots detta, har författarna gjort en avvägning 

och anser att urvalet är nödvändigt att genomföra i syfte att erhålla ett representativt urval av 

företag. Samtliga 262 företag i bortfallet har ej undersökts i studien.   

 

Det förekommer två större bortfall, där det första består av 148 av 380 företag som 

börsnoterades efter 2012, vilket motsvarar 39% av det totala antalet börsnoterade bolag på 

Nasdaq. Det andra består av 105 av 380 företag som saknar värden, vilket motsvarar 28%. 

Det första större bortfallet gick inte att påverka då den valda tidsperioden för studien är 

mellan 2013-2017. Det är på grund av begränsad tidsram, studiens begränsade omfattning, 

och framförallt LTIPs löptid avvägningen gjorts med fem år. Det andra bortfallets storlek är 

beroende på val av kontrollvariabler där de valda variablerna saknade värden. Andra variabler 

med större tillgänglighet av värden hade kunnat väljas, men författarna ansåg att de valda 

variablerna kan tillföra mer värde för studiens resultat. Författarna har avstått från att inhämta 

data manuellt eller från andra databaser avseende aktiens totalavkastning, företagstillväxt och 

P/E-talet, för att minimera riskerna för eventuella felaktiga kalkyleringar och avvikande 

siffror. Vidare bestod det mindre bortfallet av 9 av 380 företag med extremfall, vilket var 

ofrånkomligt för att undvika eventuella bristande resultat i samband med den statistiska 

dataanalysen.  
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3.10.4 Jämförbarhetsanalys 

Studiens syfte är att jämföra aktiens totalavkastning beroende på innehavet av 

incitamentsprogram; endast STIP, endast LTIP eller en kombination av båda. I jämförelsen 

mellan dessa tillkommer det brister eftersom storleken på incitamentet för respektive variabel 

beaktas inte i studien. Storleken kan mätas monetärt eller i form av aktier och optioner, vilket 

finns beskrivet i årsredovisningarna, dock med en viss otydlighet i ett fåtal rapporter. 

Författarna har därför övervägt att utesluta storleken på grund av begränsad tidsram och 

otydlighet i rapporterna.  

 

Studien avser endast ledande befattningshavare. I vissa bolag erbjuds incitamentsprogram till 

samtliga anställda, vilket även innefattar ledande befattningshavare som därför inkluderats 

som en observation. Distinktionen beaktas inte i studien, vilket kan försämra jämförbarheten. 

Vidare beaktas inte storleken på antalet ledande befattningshavare som ingår i 

incitamentsprogrammen, vilket beror på att vissa företag inte redogör det i 

årsredovisningarna. Detta kan även försämra jämförbarheten eftersom antalet anställda som 

berörs kan påverka hur företaget i sin helhet presterar.  

3.10.5 Kritik mot den beroende variablen - aktiens totalavkastning  

Studien mäter företagsprestation genom aktiens totalavkastning, vilket enbart mäter 

företagets materiella framgång och tar inte hänsyn till den personella framgången som 

incitamentsprogram kan förse med. Därför har författarna utgått från att en förbättrad 

personnel framgång leder till en positiv förändring i beteende och attityd på arbetsplatsen 

som i sin tur leder till ökad effektivitet på individnivå och bättre samarbetsmiljö. Till följd 

kommer det leda till ökad lönsamhet för hela företaget.  

 

Utövandet av LTIP i form av aktiekurs-relaterade program är direkt relaterat till aktiens 

totalavkastning, och STIP som är baserad på årliga resultatmått är istället indirekt relaterat till 

aktiens totalavkastning. Vid utövandet av LTIP finns risk för förekomsten av manipulation på 

aktier för att maximera sin egen vinning, vilket är svårare att genomföra vid resultatmått då 

redovisningen är så pass strikt kontrollerat i jämförelse med aktiens rörelse. När personal 

besitter på mer information jämfört med andra aktieägare, finns det större risk för missbruk 

med informationen.  
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3.10.6 Effektanalys  

Studien beaktar endast under tiden programmen löper, därmed kan studien inte fånga upp 

effekten om den utspelar sig efter programmet har avslutats. Det finns inget precist svar på 

när det går att avläsa effekten av användandet av ett incitamentsprogram. Det förekommer 

dock några omständigheter som kan komma att påverka när effekten eller om effekten 

utspelar sig, vilket beskrivs nedan. 

 

❖ Anställda har individuella preferenser för vilken typ av incitamentsprogram (STIP, 

LTIP eller båda), vilket kan bero på personens personlighet och nuvarande 

ekonomiska situation (Gunkel, 2005).  

❖ Det förekommer olika typer av LTIP som kan resultera i differentierade effekt 

beroende på den valda typen. Detsamma gäller det för STIP avseende val av 

resultatmått, vilket skiljer sig mellan olika företag (Jensen, Stark & McMullen, 2007). 

❖ Andelen rörlig ersättning och antalet deltagande varierar mellan företagen, vilket kan 

ha en viss påverkan på utfallet (Gunkel, 2005). 

❖ Ett specifikt incitamentsprogram (STIP eller LTIP), eller en kombination av dessa får 

bättre effekt i en viss typ av bransch. Vidare kommer detta studeras i studien.  

 

Företagens syfte med att implementera LTIP är främst att motivera sin personal, ta beslut 

utifrån ett aktieägarperspektiv men även önskan att ha kvar nyckelpersoner som kan tillföra 

en positiv utveckling för företaget under en längre tid. För att nyttja fördelarna med LTIP är 

kravet att man är anställd under tiden programmet löper. Den skyldighet försvinner när 

programmet har avslutats, vilket kan innebära uppsägningar därefter (Jensen, Stark & 

McMullen, 2007). Därför har författarna valt att endast se på den eventuella effekten mellan 

olika incitamentsprogram under tiden programmet löper, då det ej finns en garanti att de 

anställda är kvar efter programmets slut.  
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4. RESULTAT 

 
I detta avsnittet presenteras studiens resultat bestående av regressionsanalys och tester enligt 

OLS-metoden. Avsnittet inleder med den deskriptiva statistiken vilket behandlar fördelningen 

av incitamentsprogram och bransch, samt jämförelse i aktiens totalavkastning, i syfte att 

tillföra ett mervärde för studien.  

 

4.1 Deskriptiv statistik   

4.1.1 Användandet av incitamentsprogram  

I detta avsnitt presenteras användningen av incitamentsprogram i form av olika 

cirkeldiagram, som avser att beskriva fördelningen i användning av incitamentsprogram; 

endast STIP, endast LTIP, och båda programmen. Vidare inkluderas branschfördelning i 

presentationen i syfte få en bättre helhetsbild av incitamentsprogrammen. 

 

 
Diagram 1: genomsnittlig användning av incitamentsprogram (STIP, LTIP och MIX) mellan 2013-2017.  

 

I Diagram 1 går att utläsa fördelningen avseende användning av incitamentsprogram mellan 

2013-2017. Den största andelen består av företag som har använt både STIP och LTIP, vilket 

motsvarar 54%. Vidare ser man användning av STIP, som motsvarar 39%, samt LTIP med 

lägst andel på 7%.  
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Diagram 2: fördelningen i bransch bland de studerade bolagen.  

 

Diagram 2 visar fördelningen i branscher. Detta för att ge läsaren bättre förståelse inför 

kommande diagram som förklarar de tre olika grupperna beroende på användning av 

incitamentsprogram, fördelat i respektive bransch. För de specifika branscherna i respektive 

branschgrupp hänvisas till delavsnitt 3.6.1. Bransch.  

 

 
Diagram 3: genomsnittlig användning av endast STIP fördelat i branscher mellan 2013-2017.  

 

I Diagram 3 redovisas fördelningen av företag som endast använder STIP i respektive 

branschgrupp. Andelen som endast använder STIP i grupp B1 motsvarar 26%, B2 motsvarar 

43%, och B3 motsvarar den 31%.  
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Diagram 4: genomsnittlig användning av endast LTIP fördelat i branscher mellan 2013-2017. 
 

I Diagram 4 visas andel företag som endast använder LTIP i respektive branschgrupp. Den 

första gruppen B1 består av 28%, andra gruppen B2 av 46%, och tredje gruppen B3 av 26%.  

 

 

 
Diagram 5: genomsnittlig användning av både STIP och LTIP fördelat i branscher mellan 2013-2017. 
 

I Diagram 5 visas användningen av både STIP och LTIP i respektive branschgrupp. I första 

gruppen B1 använder 25% av det totala antalet företag båda programmen, i den andra 

gruppen motsvarar det 27%, och i den sista och största gruppen motsvarar det 48%.  

4.1.2 Totalavkastning  

Nedan presenteras aktiens totalavkastning i olika diagram. Syftet är att få en bättre överblick 

av aktiens totalavkastning beroende på användande av program och branschtillhörighet.  
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Diagram 6: genomsnittlig årlig totalavkastning i % för företag som endast använder STIP, endast LTIP och en 

kombination av båda programmen, 2013-2017.  

 

I Diagram 6 kan man utläsa skillnaden i den årliga genomsnittliga totalavkastningen mellan 

de olika grupperna. Företag med innehav av endast STIP motsvarar 29,38%, endast LTIP 

motsvarar 28,74%, och en kombination av båda programmen motsvarar 24,54%.  

 

 
Diagram 7: genomsnittlig årlig totalavkastning i % för företag som endast använder STIP fördelat i branscher, 

2013-2017.   

 

Ur Diagram 7 kan man utläsa den årliga genomsnittliga totalavkastningen fördelat mellan 

studiens tre branschgrupper, avseende företag som endast använder STIP. Det förekommer 

ingen större skillnad mellan branscherna, där B1 har en genomsnittlig totalavkastning på 

28,01%, B2 på 28,48%, och B3 på 31,72%.  
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Diagram 8: genomsnittlig årlig totalavkastning i % för företag som endast använder LTIP fördelat i branscher, 

2013-2017.  
 

I Diagram 8 kan man avläsa den årliga genomsnittliga totalavkastningen fördelat mellan 

studiens tre branschgrupper, fast numera avseende företag som istället endast använder LTIP. 

I den första branschgruppen B1 motsvarar den genomsnittliga totalavkastningen 30,21%, B2 

motsvarar 30,69%, och B3 motsvarar 23,61%.  

 

 
Diagram 9: genomsnittlig årlig totalavkastning i % för företag som använder både STIP och LTIP fördelat i 

branscher, 2013-2017.  

 

I Diagram 9 presenteras den årliga genomsnittliga totalavkastningen fördelat mellan studiens 

tre branschgrupper, avseende företag som kombinerar sin rörliga ersättning med både STIP 

och LTIP. I den första gruppen B1 är den genomsnittliga totalavkastningen på 15,65%, andra 

gruppen B2 på 28,44%, och tredje gruppen B3 på 26,97%.  
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4.2 Regressionsresultat  

 

Model 

Icke-Standardiserade 

Koefficienter 
Standardiserade 

Koefficienter 

t Sig. B Std. avvikelse Beta 

1 (Constant) 12,754 24,718   ,516 ,606 

STIP 14,314 24,666 ,103 ,580 ,562 

LTIP 16,123 25,175 ,225 ,640 ,522 

MIX -18,778 25,339 -,267 -,741 ,459 

B1 -6,470 3,638 -,081 -1,778 ,076 

B2 -,856 3,398 -,012 -,252 ,801 

TK ,131 ,048 ,111 2,705 ,007 

P/E ,053 ,019 ,118 2,873 ,004 

a. Beroende Variabel: TR 

Regressionsanalys 1: förhållandet mellan användandet av incitamentsprogram och total 

avkastning. 

 

Model R R2 Justerat R2 Estimerad Std.Avvikelse 

1 ,188a ,035 ,024 34,59534% 

a. Predictors: (Constant), P/E, Bransch 2, TK, Kortsiktigt, Långsiktigt, Bransch 1, Mixat 

Förklaringsgraden av de oberoende variablerna i regressionsanalys 1. 

 

I Regressionsanalys 1 utläses enbart ett signifikant resultat av de undersökta variablerna 

vilket är att det fanns positivt förhållande mellan total avkastning och den oberoende 

variabeln P/E, men inget signifikant resultat med någon av incitamentsprogrammen. R2 

värdet som representerar förklaringsgraden utläser att endast 3,5% av de variabler som 

analyserats förklarar skillnaden mellan företags totala avkastning.   
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Model 

Icke-Standardiserade 

Koefficienter 
Standardiserade 

Koefficienter 

t Sig. B Std. Avvikelse Beta 

1 (Constant) 13,439 3,618   3,715 ,000 

STIP 3,140 2,739 ,044 1,146 ,252 

B1 -6,604 3,336 -,082 -1,980 ,048 

B2 -1,080 3,080 -,015 -,351 ,726 

@2014 20,813 4,155 ,238 5,009 ,000 

@2015 11,638 4,217 ,133 2,760 ,006 

@2016 -8,766 4,255 -,100 -2,060 ,040 

@2017 29,384 4,183 ,336 7,024 ,000 

TK ,197 ,045 ,167 4,371 ,000 

P/E ,038 ,017 ,084 2,155 ,032 

a. Beroende Variabel: TR 

Regressionsanalys 2: förhållandet mellan STIP och totalavkastning. 

 

Model R  R2 Justerat R2 
Estimerad Std. 

Avvikelse 

1 ,431a ,186 ,173 31,80236% 

a. Predictors: (Constant), P/E, Bransch 2, @2017, TK, Kortsiktigt, 

@2015, @2014, Bransch 1, @2016 

Förklaringsgraden av de oberoende variablerna i regressionsanalys 2. 

 

I Regressionsanalys 2 utläses det inte något signifikant resultat mellan STIP och total 

avkastning. Förklaringsgraden av de oberoende variablerna motsvarar 18,6%. I denna 

regression finns det flertal signifikanta resultat bland de oberoende variablerna som år, TK, 

B1 och P/E.  
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Model 

Icke-Standardiserade 

Koefficienter 
Standardiserade 

Koefficienter 

t Sig. B Std. Avvikelse Beta 

1 (Constant) 25,186 2,384   10,564 ,000 

LTIP 2,311 5,742 ,016 ,402 ,688 

B1 -6,166 3,615 -,077 -1,705 ,089 

B2 -,308 3,316 -,004 -,093 ,926 

TK ,135 ,048 ,115 2,813 ,005 

P/E ,056 ,018 ,125 3,066 ,002 

a. Beroende Variabel: TR 

Regressionsanalys 3: förhållandet mellan LTIP och totalavkastning. 

 

Model R R2 Justerat R2 

Estimerad Std. 

Avvikelse 

1 ,185a ,034 ,026 34,51846% 

a. Predictors: (Constant), P/E, Bransch 2, Långsiktigt, TK, Bransch 1 

Förklaringsgraden av de oberoende variablerna i regressionsanalys 3. 

 

I Regressionsanalys 3 råder det inget signifikant samband mellan LTIP och total avkastning. 

Förklaringsgraden av de undersökta oberoende variablerna motsvarar 3,4%. I denna 

regression råder två signifikanta positiva samband bland de oberoende variablerna (TK och 

P/E) med total avkastning.  
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Model 

Icke-Standardiserade 

Koefficienter 
Standardiserade 

Koefficienter 

t Sig. B Std. Avvikelse Beta 

1 (Constant) 27,840 3,097   8,991 ,000 

MIX -3,756 2,928 -,054 -1,283 ,200 

B1 -6,539 3,623 -,081 -1,805 ,072 

B2 -1,028 3,364 -,014 -,305 ,760 

TK ,128 ,048 ,109 2,654 ,008 

P/E ,055 ,018 ,122 3,006 ,003 

a. Beroende Variabel: TR 

Regressionsanalys 4: förhållandet mellan en kombination av båda program och 

totalavkastning.  

 

Model R R2 Justerat R2 

Estimerad Std. 

Avvikelse 

1 ,191a ,037 ,028 34,47471% 

a. Predictors: (Constant), P/E, Bransch 2, TK, Mixad, Bransch 1 

Förklaringsgraden av de oberoende variablerna i regressionsanalys 4. 

 

I den fjärde och sista regressionen utläses det inte något signifikant samband mellan MIX och 

total avkastning. De undersökta variablerna motsvarar förklaringsgraden 3,7%. Enbart ett 

signifikant resultat i form av P/E på grund av en positiv relation till total avkastning.   

4.3 Tester enligt OLS-metoden 

För att se utfallet av respektive tester hänvisas till bilaga 4-9.  

 

En majoritet av modellen är linjär 

Ramsey RESET testet gjordes för att se ifall modellen är linjär, det vill säga om det rådet ett 

linjärt samband mellan den beroende variabeln och de oberoende variablerna. Nollhypotesen 

för detta test är att datan för modellens oberoende variabler är linjära. Ur bilaga 4 presenteras 

alla p-värden för de utförda regressionstesterna och där det visades 14 fall då p-värdet var 
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under fem procent. Detta innebär att man skall vara försiktiga med eventuella slutsatser för 

regressionernas oberoende variabler, då dessa inte har ett linjärt samband.  

 

En majoritet av residualerna är normalfördelade 

Från Jarque-Bera-testen i bilaga 5 framställdes resultat angående p-värdet. Om p-värdet är 

över fem procent innebär det ett positivt utfall. För tolv fall understeg signifikansnivån fem 

procent vilket innebär att nollhypotesen om residualernas normalfördelning förkastas. Även 

när extremfallen exkluderades visas samma resultat vilket betyder att feltermer inte heller kan 

antas vara normalfördelade för dessa resultat. Detta innebär att p-värdena i regressionen där 

antagandet om normalfördelade feltermer inte kan uppfyllas och behöver tolkas med extra 

försiktighet vid hypotesprövning och konfidensintervall.  

 

Residualerna är konstanta, homoskedasticitet råder 

Ur bilaga 6 presenteras resultat angående om regressionerna har heteroskedasticitet. Detta 

utförs med hjälp av White-testen. Om p-värdet som uppvisas överstiger 0,05 accepteras 

nollhypotesen att residualerna är homoskedastiska, vilket innebär en konstant residualvarians 

av regressionen. Alla resultat visar att det inte finns någon av heteroskedasticitet.  

 

Variablerna är ej autokorrelerade 

Durbin-Watson värdet av variablerna är 2,027, 2,219, 2,220 och 2,220 som återfinns i bilaga 

7. Det optimala värdet är 2 (mellan 0-4), vilket innebär att dessa siffror är nära det optimala 

värdet. Därför kan man anta att dessa variabler inte är autokorrelerade.  

 

I en större del av fallen råder ingen multikollinearitet mellan oberoende variabler 

För att räkna ut multikollinearitet i vardera regressionsanalys har både en Variance Inflation 

Factor (VIF) samt en korrelationsmatris genomförts (som återfinns i bilaga 8 respektive 

bilaga 9). Gränsvärdet för VIF är 5, och alla förutom tre fall i version 2 har en godtagbar nivå 

av multikollinearitet. För de tre fall vet man att det finns någon form av multikollinearitet 

mellan de oberoende variablerna, vilket kräver försiktighet vid resultat. Ur 

korrelationsmatriserna utläses flertal fall då variabler korrelerar mer än 50% med varandra, 

vilket inte är optimalt för resultatet. Därav behöver man vara extra försiktighet angående att 

dra en slutsats om resultatet. 
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4.4 Hypotesutfall 

Hypotes: Det finns en signifikant skillnad i aktiens totalavkastning mellan bolag som enbart 

använder STIP, LTIP eller en kombination av båda programmen.  

 

Resultatet visar att det inte går att bevisa någon signifikant skillnad i aktiens totalavkastning 

mellan bolag som använder STIP, LTIP eller en kombination av båda programmen. Alltså 

förkastas hypotesen för denna studie. 
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5. ANALYS 

I detta avsnittet presenteras analysen och en beskrivning av det empiriska resultatet med stöd från 

teorin, metoden och tidigare studier. Avsnittet inleds med en analys av den deskriptiva statistiken och 

sedan en analys av regressionsresultatet. Avslutningsvis inriktas analysen på teoridelen.  

 

5.1 Vad föredrar företagen?  

I Diagram 1 kan man utläsa fördelningen avseende användning av incitamentsprogram, där 

den största andelen består av företag som använder kombinationen av både STIP och LTIP, 

medan den minsta andelen består av företag som endast använder LTIP på 7%. Därav 

använder hela 93% av de studerade bolagen STIP, vilket överensstämmer med jämförelsen 

utförd av Bång & Waldenström (2009) som påstår att i Sverige är förekomsten av STIP större 

än LTIP. Effekten av STIP i form av bonusprogram kan ge en direkt effekt men belastar 

resultaträkningen väldigt hårt, medan LTIP kräver att den anställde är kvar under 

programmets löptid (Jensen, Stark & McMullen, 2007).  

  

Genom att studera aktiens totalavkastning kan man analysera om användningen av olika typer 

av incitamentsprogram möjligtvis påverkar företagsprestation. I Diagram 6 kan man utläsa att 

företag som endast använder STIP har högst genomsnittlig årlig totalavkastning i jämförelse 

med endast LTIP och MIX. Skillnaderna är dock minimala, framförallt mellan endast STIP 

och endast LTIP, som skiljer sig med 0,64%. Den större skillnaden mellan endast STIP och 

MIX motsvarar 4,84%. Det förekommer en stor andel som endast använder STIP (Diagram 

1) och den gruppen har högst genomsnittlig årlig totalavkastning (Diagram 6), vilket kan 

indikera på att användning av STIP är ett lämpligt val. I MIX inkluderas även STIP, men i 

detta fallet är den genomsnittliga årliga totalavkastningen lägst bland alla tre grupperna. 

Utfallet är sämre när man kombinerar programmen. Trots det använder störst andel företag 

MIX, vilket kan bero på att företagen vill uppnå en direkt effekt, men även kunna behålla sina 

anställda under en längre period, vilket inte är ett krav vid användning av STIP.  

		
Baserat på analyserna ovan föredrar svenska företag STIP, både enbart eller i kombination 

med LTIP. Dock förekommer det andra faktorer som exempelvis kostnaden att utföra STIP 

respektive LTIP, anställdas preferenser, ägarstrukturer, makroekonomiska faktorer etc. som 
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kan påverka förhållandet mellan rörlig ersättning och lönsamhet. Detta belyses även i tidigare 

forskning (Oxelheim, Wihlborg & Zhang, 2008). Trots det kan diagrammen visa att svenska 

företag har kapaciteten att betala ut STIP även om det belastar resultaträkningen, då de 

används i så pass stor utsträckning.  

  

Författarna har valt att analysera förekomsten av incitamentsprogram mellan 

branschgrupperna. Diagram 2 visar på branschfördelning. I Diagram 3,4 & 5 går det att 

utläsa att för MIX förekommer det flest företag i B3, vid endast STIP och endast LTIP 

förekommer det flest företag i B2. Vidare har företagen i B1 en relativt jämn fördelning vid 

alla kombinationerna av incitamentsprogram. Studerar man Diagram 7,8 & 9 kan man utläsa 

att den årliga genomsnittliga totalavkastningen varierar i stor utsträckning mellan branscher 

beroende på typ av incitamentsprogram. Antal företag som endast har STIP är betydligt fler i 

B2 (Diagram 3), men avseende totalavkastningen är alla branschgrupperna relativt jämna. 

Företag som endast har LTIP är nästan dubbelt så stort i antal för B2 jämfört med de andra 

(Diagram 4), men avseende totalavkastningen är B1 och B2 snarlika, medan B3 är nästan 7% 

mindre. Antalet företag med MIX är betydligt fler i B3 (Diagram 5), men avseende 

totalavkastningen är B2 och B3 snarlika, medan totalavkastningen för B1 är nästan hälften så 

liten. Det är svårt att bevisa något då ett tydligt mönster ej förekommer. Dock kan man se att 

B2 har en relativt jämn fördelning i totalavkastning medan företag i B1 möjligtvis inte bör 

använda både STIP och LTIP då totalavkastningen är mycket låg.  

  

Samtliga presenterade diagrammen bör bedömas med försiktighet då antalet företag i vissa 

grupper avviker avsevärt, därmed kan utfallet påverkas av statiska felmätningar och bidra till 

missvisande utfall. För avseende branscher är det svårt att bedöma om branschtyp har en 

påverkan på vilken typ av incitamentsprogram som bidrar till bäst utfall, samt vilket program 

som är lämpligast för respektive branschgrupp. Nackdelen med att studera branschgrupper är 

att branscher har karaktäristiska skillnader samtidigt som de behandlas i studien som en 

grupp. 

5.2 Hur samvarierar variablerna? 

Ur arbetes resultat finner inte författarna ett signifikant samband om vilket typ av 

incitamentsprogram som till störst grad påverkar den totala avkastningen, vilket leder till att 

hypotesen förkastas. Även om författarna hade funnit ett signifikant samband hade resultatet 
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behövts ifrågasättas eftersom de utförda regressionstesterna belyste begränsningar i vilken 

mån man kan tolka resultatet.  

 

Något som stack ut från regressionsanalys är att i varje regressionsanalys påvisade att TK har 

ett positivt signifikant samband med totalavkastning, alltså verkar det som att större bolag har 

en högre avkastning än bolag med mindre totalt kapital. Jämförs förklaringsgraden mellan 

respektive regressioner hade det gått att argumentera för att STIP hade störst påverkan på den 

totala avkastningen. Detta då modellens förklaringsgrad motsvarade 18,6%, vilket är nästan 

15% högre i förhållande till de andra regressionanalysernas förklaringsgrad. Eftersom 

analyserna producerade resultat som inte var statistiskt signifikanta att dra den slutsatsen. 

 

Studiens resultat motsägs agentteorin som menar på att incitamentsprogram ska lösa 

problemet mellan agenter och principaler. Stewardshipteorin teorin går möjligtvis mer i linje 

med arbetets resultat. Detta då stewardshipteorin hävdar att förvaltaren är mer benägen att 

vara en god förvaltare istället för att fokusera på att maximera egennytta. Eller kan resultat 

styras mot idén som managerial power teorin lyfter fram, vilket är att VD:n har för stor 

maktposition och kan kontrollera hens egna ersättning. När VD:n gör så, blir 

incitamentsprogrammen inte lika effektiva som planerat. 

 

I förhållande till tidigare forskning har det redogjorts blandade resultat angående vilken effekt 

incitamentsprogram har. Arbeten som är gjorda av Forsblom & Smedberg (2017), Bång och 

Waldenström (2009) samt Murphy (1985) menar på att det finns positiva samband mellan 

incitamentsprogram och företagsprestation. Dock finner studien inget sådant resultat, och 

delar därmed samma resultat som nådda av Oxelheim, Wihlborg & Zhang (2008) samt 

Elayan, Lau & Meyer (2003), vilka saknade stöd till att incitamentsprogram hade en positiv 

effekt på företagsprestation. 

5.3 Vad säger teorin? 

Enligt agentteorin motiverar man användandet av incitamentsprogram, eller andra former av 

rörlig ersättning vid åtgärder av intressekonflikter mellan principalen och agenten. Förutsatt 

att intressekonflikterna är åtgärda, förväntar man positiva utfall när principalerna betalar ut 

den rörliga ersättningen. Utifrån denna studie och vissa av tidigare studier ser man inget 

positivt samband mellan incitamentsprogram och företagsprestation. Därmed löser det inte 
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agentproblemet. Att det inte förekommer något positivt samband kan bero på allt från yttre 

faktorer till statistiska felmätningar. Ur det kritiska synsättet är det finansiella intresse inte 

den enda faktorn som kan motivera managers att prestera bättre. Den sociala strukturen 

såsom status, sammanhållning, egen tillfredsställelse är faktorer som bör beaktas. Men även 

icke-finansiella som erkännande och ansvar. Detta talar därmed emot Victor Vrooms 

motivationsteori men instämmer med Herzbergs tvåfaktorsteori. 

 

Stewardship teorin förklarar att förvaltarna agerar osjälviskt då de känner ett ansvar för dess 

principaler. Teorin belyser att ledande personer inte endast drivs av materiella 

motivationsfaktorer utan även mjukare faktorer som erkännande, ansvar, tillhörighet etc. 

Detta är motsatsen till agentteorin. Baserat på denna teorin är avsaknaden av ett eventuellt 

samband mellan incitamentsprogram och företagsprestation trolig. Managerial Power teorin 

förklarar genom att lösa agentproblematiken rörlig ersättning tillkommer det ytterligare ett 

problem, vilket uppstår när VD:n får en stark förhandlingsstyrka. Detta är möjligt då VD:n 

kan ha en god relation med styrelsen och kan utnyttja sin makt att påverka ersättningsnivån. I 

Sverige finns en koncentrerad ägarstruktur och därmed kan det förklara utfallet av denna 

studie. Problematiken som uppstår när VD:n eller flera högre uppsatta ledare utnyttjar sin 

makt, kan leda till en minskad effekt av incitamentsprogram.  

  

Användning av rörlig ersättning är förekommande hos många företag både på nationell och 

internationell nivå. Detta kan upplevas som att en norm har växt fram. Enligt crowding-out 

effekten inskränks den inre motivationen av den yttre motivationen när belöningar och 

kompensationer erbjuds. Inställningen och beteendet kan förändras då de utför arbetet endast 

på grund av att de erhåller en kompensation, och inte för den inre motivationen. Den inre 

motivationen avtar inte lika fort i jämförelse med den yttre eftersom företagen inte kan 

kontinuerligt betala ut stora summor för endast rörlig ersättning. Anta scenariot där en 

anställd har kapaciteten att presterar på 8 från en skala 1-10, endast baserat på inre	

motivation.	När en rörlig ersättning betalas ut höjs den till 10.	Året därefter beslutar företaget 

att ta bort alla rörliga ersättningar, och den anställde faller till 5. Med detta visar att den yttre 

motivationen inskränker den inre. Det förklara även varför många företag väljer att förnya 

sina incitamentsprogram för att motivationen inte ska avta. När normen, eller med andra ord 

det som anses vara ”vanligt” att företag erbjuder rörlig ersättning kommer anställda anse att 

det är en självklarhet och att de är värda kompensationen. Den materiella kompensationen är 
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inte varaktig och när tillfredsställelsen avtar vill man oftast ha mer. Därav, när en rörlig 

ersättning utbetalas behöver det inte bidra till någon effekt.  
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6. SLUTSATS OCH DISKUSSION 

I detta avslutande avsnitt presenteras studiens slutsatserna samt författarnas egna reflektion kring 

hela studien. Avslutningsvis ges förslag till vidare forskning.  

 

6.1 Författarnas reflektioner 

Fråga 1: Vilka incitamentsprogram är vanligast bland svenska bolag, enbart STIP, enbart 

LTIP eller en kombination av båda? 

 

Fråga 2: Förekommer det en signifikant skillnad i totalavkastning vid användning av enbart 

STIP, enbart LTIP, och en kombination av båda programmen? 

 

Studiens syfte har varit att besvara de två frågeställningarna ovan genom att använda en 

kvantitativ metod med en deduktiv ansats. 118 bolag från Small-, Mid- och Large Cap på 

Nasdaq OMX Stockholm har studerats mellan åren 2013-2017. Fokus låg på STIP och LTIP, 

total avkastning, P/E-tal samt balansomslutning. Bolagen delades även in i tre olika 

branschgrupper samtidigt som gruppen “MIX” skapades där bolag med både STIP och LTIP 

kategoriserades. All insamlad data strukturerades med dummy-variabler, som beskrivet i 

metodavsnittet. Fem olika tester OLS tester utfördes för att kvalitetssäkra all data, testarna 

var följande: Ramsey RESET test, White-test, Jarque-Bera test, Durbin Watson test samt VIF 

test. Därefter gjordes fyra regressionsanalyser med aktiens totalavkastning som beroende 

variabel. Slutligen analyserades resultaten från regressionsanalyserna samtidigt som 

kopplingar drogs till olika teorier. Författarna känner sig säkra med detta tillvägagångssättet 

för studien. Att studien inte lyckades identifiera något signifikant samband mellan enbart 

STIP, enbart LTIP, eller en kombination av båda kan innebära att skillnaden av 

incitamentsprogram inte är så stor. Därmed att effekten av vilket incitamentsprogram som 

används är liten när det jämförs med totalavkastningen.  

 

Det är även väsentligt att påpeka om det saknar statistisk samband är det heller inte möjligt 

att påvisa ett negativt samband. Därför behöver inte valet av incitamentsprogram påverka 

företagsprestation, därmed behöver inte val av STIP, LTIP eller en kombination av båda 

medföra en negativ effekt på aktiens totalavkastning. Vidare beaktas inte idén om att 
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incitamentsprogram kan användas för att bibehålla väsentlig personal. Vid det fallet hade 

syftet inte varit att höja företagsprestationen med hjälp av incitamentsprogram, snarare hur 

företagen kan bibehålla personal som kan bidra värden till företag.  

 

Ytterligare en faktor värd att påpeka är att den svenska marknaden må vara unik i jämförelse 

med andra länder. Den svenska marknaden behöver inte vara uppbyggt för idén om rörliga 

ersättningar, vilket kan vara för andra marknader med andra förutsättningar och 

marknadsstrukturer. I Sverige förekommer det ett känt koncept som förklarar att man får lika 

mycket lön i utbyte mot det arbete man utfört. Vidare kan regleringar och makroekonomiska 

faktorer påverka hur företagen i respektive geografiskt område reagerar när 

incitamentsprogram används. Om man tittar på individnivå, kan det förekomma skillnader i 

människors beteende och preferenser beroende på land.  

 

Att kunna förstå varför incitamentsprogram har ökat i så pass stor utsträckning på den 

svenska marknaden, är svårt då resultatet från denna studie inte kan ligga till grund för någon 

vidare förståelse. Detta är på grund av att studien inte finner någon korrelation mellan 

incitamentsprogram och totalavkastning. Därmed kan frågan ställas om varför företagen 

väljer att använda incitamentsprogram när vissa studier visar på att det inte ger någon effekt. 

Det kan bero på att de dels vill behålla personal för att inte riskera stagnation i tillväxten, men 

även för att de inte vill investera extra kapital för upplärning nyanställda och att det 

förekommer kompetensbrist på arbetsmarknaden. Ökningen avseende användning av 

incitamentsprogram kan även bero på att företagen tar efter företag som använder 

incitamentsprogram, istället för att ta beslutet baserat på företagets egna förutsättningar.  

6.2 Svar på fråga 1 

Slutsatsen som kan dras för studiens första frågeställning är att en kombination av både STIP 

och LTIP, är vad de flesta svenska bolag väljer att ha. I andra hand föredras endast STIP 

medan endast LTIP är den minst vanliga valet av incitamentsprogram. Valet av 

incitamentsprogram kan bero på olika faktorer. STIP kan föredras på grund av den direkta 

effekt den ger samtidigt som ingen investering krävs av de ledande befattningshavarna vilket 

oftast behövs vid ett LTIP. Anledningen till att så få väljer att endast ha LTIP kan bero på 

svårigheter att åsidosätta de antal aktier som behövs åt de ledande befattningshavarna, 

samtidigt som det inte ger en lika direkt effekt som bonusar vid STIP. Varför företag i större 
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utsträckning väljer att ha en kombination av både STIP och LTIP kan bero på att de vill 

tillfredsställa de ledande befattningshavare genom till exempel bonusar, samtidigt som de vill 

ha behålla samma personer genom att erbjuda olika former av LTIP.  

 

Ser man på fördelningen av de olika incitamentsprogrammen för branscherna är det B2 som 

är störst vid endast STIP och LTIP. Att de är störst när det kommer till STIP kan bero på 

finans och IT-bolag som är del av gruppen, detta då det är snabba branscher med mål som 

kan behöva uppnås snabbt. Anledningen till att B2 även är störst när det kommer till 

långsiktiga incitamentsprogram kan bero på fastighetssektorn, som är del av gruppen, har mål 

som kan sträcka sig under en längre tidsperiod. B3 använder sig mest av en kombination av 

både STIP och LTIP. I denna grupp ingår branscherna material samt industrivaror och 

tjänster, vilket förklarar att en kombination både STIP och LTIP är ett val. Detta då dessa 

företag kan ha kortsiktiga utvecklingsmål för sina produkter och tjänster, samtidigt som de till 

exempel kan ha långsiktiga mål om en mindre miljöpåverkan.  

6.3 Svar på fråga 2 

Studiens andra frågeställning bygger på att undersöka om det förekommer en signifikant 

skillnad i aktiens totalavkastning vid användning av enbart STIP, enbart LTIP, eller en 

kombination av båda programmen. Baserat på resultaten som författarna presenterade kan 

man inte finna en signifikant skillnad mellan totalavkastning vid användandet av endast 

STIP, endast LTIP eller en kombination av båda programmen. Anta om studien hade funnit 

statistiskt signifikanta resultat hade man ändå inte kunnat dra en slutsats, eftersom testerna 

enligt OLS-metoden ej uppfyller kraven. 

 

Baserat på denna studie finner man ingen signifikant skillnad i aktiens totalavkastning. 

Därmed enligt denna studie bör det inte spela stor roll vilket incitamentsprogram företagen 

väljer eftersom effekten inte skiljer sig signifikant. Trots det väljer många företag att använda 

STIP baserat på den deskriptiva analysen. Det förekommer ingen närmre förklaring varför 

företagen väljer som det gör. Det kan bero på att studien inte beaktat andra betydande 

faktorer, vilket kan vara intressant att inkludera i vidare forskning av ämnet. Detta kommer 

diskuteras i nästa delavsnitt.  
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6.4 Förslag till vidare forskning 

Denna studie ger ett svar på vilken form av incitamentsprogram bolag använder sig mest av. 

Studien ger också ett svar på ifall användning av STIP, LTIP eller en kombination av både 

leder till en skillnad i totalavkastning. Trots detta finns det många frågor kring 

incitamentsprogram som studien lämnar obesvarade. Därav presenteras förslag till vidare 

forskning nedan.  

 

Studien tog ej hänsyn till bolag som inte har STIP eller LTIP, då dessa ej ingick i urvalet. 

Därmed ges en uppmuntran om att studera ifall incitamentsprogram ökar ett bolags 

totalavkastning eller ej, genom att jämföra bolag som har, samt bolag som inte har, STIP eller 

LTIP. Vidare går det även att studera effekterna av ett LTIP efter dess avslut, detta också 

möjligtvis genom totalavkastning som mätinstrument. Även detta då studien endast tog 

hänsyn till de innevarande åren för de långsiktiga incitamentsprogrammen.  

 

Ytterligare förslag är att jämföra företagsprestation mellan bolag vars incitamentsprogram 

endast är riktade till ledande befattningshavare samt bolag som låter alla anställda ta del av 

incitamentsprogrammen som erbjuds. Att utforma en studie kring incitamentsprogrammens 

utformning och effekterna av dessa hade gett svar på vilken typ av incitamentsprogram bolag 

bör lägga mest fokus på. Det vill säga teckningsoptioner, bonusar och så vidare.  

 

Slutligen går studien även att göras i en större omfattning för andra eller flera länder. Görs 

studien för flera länder hade detta gett ett svar på ifall STIP eller LTIP används i en större 

utsträckning globalt, eller om det är en kombination av båda som dominerar. En mer 

omfattande studier innebär troligtvis även att ett större urval av bolag finns vars data går att 

analysera och dra slutsatser från. Detta stärker sannolikt också reliabiliteten i resultatet en 

sådan studie hade visat. 
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BILAGOR 

Bilaga 1. Sammanställning av de studerade bolagen 

 
Bolag STIP LTIP MIX Bolag STIP LTIP MIX 

AAK JA JA JA JM JA JA JA 

ABB Ltd JA JA JA KABE Group B JA NEJ NEJ 

Addnode Group B JA JA JA Kindred Group NEJ JA NEJ 

Addtech B JA JA JA Klövern A JA NEJ NEJ 

Alfa Laval JA JA JA Knowit JA NEJ NEJ 

ASSA ABLOY B JA NEJ NEJ Lagercrantz Group B JA JA JA 

Astra Zeneca JA JA JA Latour B JA NEJ NEJ 

Atlas Copco A JA JA JA Lindab International JA JA JA 

Atlas Copco B JA JA JA Loomis B JA JA JA 

Avanza Bank Holding JA JA JA Lundbergföretagen B JA NEJ NEJ 

Axfood JA NEJ NEJ Lundin Mining Corporation NEJ JA NEJ 

Beijer Alma B JA NEJ NEJ Mekonomen JA NEJ NEJ 

Bergman & Beving JA JA JA Midsona A JA NEJ NEJ 

Betsson B JA JA JA Midsona B JA NEJ NEJ 

Bilia A JA NEJ NEJ Millicom Int. Cellular SDB JA JA JA 

BillerudKorsnäs JA JA JA MQ Holding JA JA JA 

Biotage JA NEJ NEJ NCC A JA JA JA 

Björn Borg JA NEJ NEJ NCC B JA JA JA 
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Boliden JA NEJ NEJ Nederman Holding JA NEJ NEJ 

BTS Group B JA NEJ NEJ NetEnt JA JA JA 

Bulten JA NEJ NEJ NIBE Industrier B NEJ JA NEJ 

Byggmax Group JA JA JA Nolato B JA NEJ NEJ 

Castellum JA JA JA Nordea Bank Abp JA JA JA 

Catena JA NEJ NEJ NOTE JA NEJ NEJ 

CellaVision JA JA JA OEM International B JA NEJ NEJ 

Clas Ohlson B JA JA JA Peab B JA NEJ NEJ 

Concentric JA JA JA Proact IT Group JA NEJ NEJ 

Corem Property Group A JA NEJ NEJ Probi JA NEJ NEJ 

CTT Systems JA NEJ NEJ SAAB B JA JA JA 

Dedicare JA JA JA Sagax NEJ JA NEJ 

Diös Fastigheter JA NEJ NEJ SEB A NEJ JA NEJ 

DORO JA NEJ NEJ SEB C NEJ JA NEJ 

Duni JA NEJ NEJ SECTRA B JA JA JA 

Elanders B JA NEJ NEJ Securitas B JA JA JA 

Electra Gruppen JA NEJ NEJ Skanska B JA JA JA 

Electrolux A JA JA JA SKF A JA JA JA 

Electrolux B JA JA JA SKF B JA JA JA 

Elekta B JA JA JA SkiStar B NEJ JA NEJ 

EnQuest PLC JA JA JA Softronic B JA NEJ NEJ 
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eWork Group JA JA JA Stora Enso A JA JA JA 

Fagerhult JA JA JA Stora Enso R JA JA JA 

Fast Partner JA NEJ NEJ Svedbergs B JA NEJ NEJ 

FormPipe Software JA JA JA SWECO A JA JA JA 

Getinge B JA NEJ NEJ SWECO B JA JA JA 

Handelsbanken A JA NEJ NEJ Swedbank A JA JA JA 

Handelsbanken B JA NEJ NEJ Swedish Match JA JA JA 

HEBA FASTIGHETS B JA NEJ NEJ Swedol B JA NEJ NEJ 

Hennes & Mauritz B JA NEJ NEJ Systemair JA NEJ NEJ 

Hexagon B JA JA JA Telia Company JA JA JA 

HEXPOL B JA NEJ NEJ Tethys Oil JA NEJ NEJ 

HiQ International JA JA JA Tieto Oyj JA JA JA 

HMS Networks JA JA JA Trelleborg B JA JA JA 

Hufvudstaden A JA NEJ NEJ VBG Group B JA NEJ NEJ 

Hufvudstaden C JA NEJ NEJ Volvo A JA JA JA 

Husqvarna A JA JA JA Volvo B JA JA JA 

Husqvarna B JA JA JA Wallenstam B JA JA JA 

I.A.R Systems Group JA NEJ NEJ Wihlborgs Fastigheter NEJ JA NEJ 

Indutrade JA JA JA XANO Industri B JA NEJ NEJ 

ITAB Shop Concept B JA NEJ NEJ ÅF Pöyry B JA JA JA 
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Bilaga 2.  Ekvation för Total Return Index (TRI) 

 

Källa: Nyberg & Vaihekoski, 2010 

 

 

 

 

Bilaga 3. Building Blocks Model  

 

 

Källa: CareerOneStop, 2015 
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Bilaga 4: Ramsey RESET test för regressionsanalys 1-4 

 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 12,754 24,718   ,516 ,606 

Kortsiktigt 14,314 24,666 ,103 ,580 ,562 

Långsiktigt 16,123 25,175 ,225 ,640 ,522 

Mixat -18,778 25,339 -,267 -,741 ,459 

Bransch 1 -6,470 3,638 -,081 -1,778 ,076 

Bransch 2 -,856 3,398 -,012 -,252 ,801 

TK ,131 ,048 ,111 2,705 ,007 

P/E ,053 ,019 ,118 2,873 ,004 

Ramsey RESET test för regressionsanalys 1 (sig värdet är det väsentliga) 

 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 13,439 3,618   3,715 ,000 

Kortsiktigt 3,140 2,739 ,044 1,146 ,252 

Bransch 1 -6,604 3,336 -,082 -1,980 ,048 

Bransch 2 -1,080 3,080 -,015 -,351 ,726 

@2014 20,813 4,155 ,238 5,009 ,000 

@2015 11,638 4,217 ,133 2,760 ,006 

@2016 -8,766 4,255 -,100 -2,060 ,040 

@2017 29,384 4,183 ,336 7,024 ,000 

TK ,197 ,045 ,167 4,371 ,000 

P/E ,038 ,017 ,084 2,155 ,032 

Ramsey RESET test för regressionsanalys 2 (sig värdet är det väsentliga) 
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Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 25,186 2,384   10,564 ,000 

Långsiktigt 2,311 5,742 ,016 ,402 ,688 

Bransch 1 -6,166 3,615 -,077 -1,705 ,089 

Bransch 2 -,308 3,316 -,004 -,093 ,926 

TK ,135 ,048 ,115 2,813 ,005 

P/E ,056 ,018 ,125 3,066 ,002 

a. Dependent Variable: TRI 

Ramsey RESET test för regressionsanalys 3 (sig värdet är det väsentliga) 

 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 27,840 3,097   8,991 ,000 

Mixad -3,756 2,928 -,054 -1,283 ,200 

Bransch 1 -6,539 3,623 -,081 -1,805 ,072 

Bransch 2 -1,028 3,364 -,014 -,305 ,760 

TK ,128 ,048 ,109 2,654 ,008 

P/E ,055 ,018 ,122 3,006 ,003 

a. Dependent Variable: TRI 

Ramsey RESET test för regressionsanalys 4 (sig värdet är det väsentliga) 
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Bilaga 5: Jarque-Beras test för regressionsanalys 1-4 

 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 12,754 24,718   ,516 ,606 

Kortsiktigt 14,314 24,666 ,103 ,580 ,562 

Långsiktigt 16,123 25,175 ,225 ,640 ,522 

Mixat -18,778 25,339 -,267 -,741 ,459 

Bransch 1 -6,470 3,638 -,081 -1,778 ,076 

Bransch 2 -,856 3,398 -,012 -,252 ,801 

TK ,131 ,048 ,111 2,705 ,007 

P/E ,053 ,019 ,118 2,873 ,004 

a. Dependent Variable: TRI 

Jarque-Beras test för regressionsanalys 1 (sig värdet är de väsentliga) 

 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 13,439 3,618   3,715 ,000 

Kortsiktigt 3,140 2,739 ,044 1,146 ,252 

Bransch 1 -6,604 3,336 -,082 -1,980 ,048 

Bransch 2 -1,080 3,080 -,015 -,351 ,726 

@2014 20,813 4,155 ,238 5,009 ,000 

@2015 11,638 4,217 ,133 2,760 ,006 

@2016 -8,766 4,255 -,100 -2,060 ,040 

@2017 29,384 4,183 ,336 7,024 ,000 

TK ,197 ,045 ,167 4,371 ,000 

P/E ,038 ,017 ,084 2,155 ,032 

a. Dependent Variable: TRI 

Jarque-Beras test för regressionsanalys 2 (sig värdet är de väsentliga) 
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Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 25,186 2,384   10,564 ,000 

Långsiktigt 2,311 5,742 ,016 ,402 ,688 

Bransch 1 -6,166 3,615 -,077 -1,705 ,089 

Bransch 2 -,308 3,316 -,004 -,093 ,926 

TK ,135 ,048 ,115 2,813 ,005 

P/E ,056 ,018 ,125 3,066 ,002 

a. Dependent Variable: TRI 

Jarque-Beras test för regressionsanalys 3 (sig värdet är de väsentliga) 

 

 

 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 27,840 3,097   8,991 ,000 

Mixad -3,756 2,928 -,054 -1,283 ,200 

Bransch 1 -6,539 3,623 -,081 -1,805 ,072 

Bransch 2 -1,028 3,364 -,014 -,305 ,760 

TK ,128 ,048 ,109 2,654 ,008 

P/E ,055 ,018 ,122 3,006 ,003 

a. Dependent Variable: TRI 

Jarque-Beras test för regressionsanalys 4 (sig värdet är de väsentliga) 
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Bilaga 6: White-test för regressionsanalys 1-4 

 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 25401,426 7 3628,775 3,032 ,004b 

Residual 694165,817 580 1196,838     

Total 719567,243 587      

White-test för regressionsanalys 1 (sig värdet är det väsentliga) 

 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 133903,566 9 14878,174 14,711 ,000b 

Residual 586606,090 580 1011,390     

Total 720509,657 589       

White-test för regressionsanalys 2 (sig värdet är det väsentliga) 

 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 24659,671 5 4931,934 4,139 ,001b 

Residual 695849,986 584 1191,524     

Total 720509,657 589      

White-test för regressionsanalys 3 (sig värdet är det väsentliga) 

 

 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 26422,266 5 5284,453 4,446 ,001b 

Residual 694087,391 584 1188,506     

Total 720509,657 589      

White-test för regressionsanalys 4 (sig värdet är det väsentliga) 
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Bilaga 7: Durbin-Watson värde för regressionsanalyser 1-4 

 

Model R 
R 

Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
Durbin-

Watson 

1 ,188a ,035 ,024 34,59534% 2,220 

Durbin-Watson värdet för regressionsanalys 1 (Durbin-Watson är det väsentliga) 

 

 

Model R 
R 

Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
Durbin-

Watson 

1 ,431a ,186 ,173 31,80236% 2,027 

Durbin-Watson värdet för regressionsanalys 2 (Durbin-Watson är det väsentliga) 

 

Model R 
R 

Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
Durbin-

Watson 

1 ,185a ,034 ,026 34,51846% 2,219 

Durbin-Watson värdet för regressionsanalys 3 (Durbin-Watson är det väsentliga) 

 

 

Model R 
R 

Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
Durbin-

Watson 

1 ,191a ,037 ,028 34,47471% 2,220 

Durbin-Watson värdet för regressionsanalys 4 (Durbin-Watson är det väsentliga) 
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Bilaga 8: VIF värde för regressionsanalys 1-4 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 

Coefficients 

t 
Sig

. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta 
Toleranc

e VIF 

1 (Constan

t) 
12,754 24,718   ,516 ,60

6     

Kortsiktig

t 14,314 24,666 ,103 ,580 ,56

2 ,053 18,95

1 

Långsikti

gt 16,123 25,175 ,225 ,640 ,52

2 ,013 74,26

7 

Mixat 
-18,778 25,339 -,267 -,741 ,45

9 ,013 78,29

0 

Bransch 

1 -6,470 3,638 -,081 -

1,778 
,07

6 ,809 1,236 

Bransch 

2 -,856 3,398 -,012 -,252 ,80

1 ,778 1,285 

TK 
,131 ,048 ,111 2,705 ,00

7 ,981 1,019 

P/E 
,053 ,019 ,118 2,873 ,00

4 
,990 1,010 

VIF värdet för regressionsanalys 1 (VIF är det väsentliga) 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta 
Toleranc

e VIF 

1 (Constan

t) 
13,439 3,618   3,715 ,00

0     

Kortsiktig

t 3,140 2,739 ,044 1,146 ,25

2 ,962 1,039 

Bransch 

1 -6,604 3,336 -,082 -

1,980 
,04

8 ,812 1,231 
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Bransch 

2 
-1,080 3,080 -,015 -,351 ,72

6 
,797 1,254 

@2014 
20,813 4,155 ,238 5,009 ,00

0 
,621 1,611 

@2015 
11,638 4,217 ,133 2,760 ,00

6 
,602 1,660 

@2016 
-8,766 4,255 -,100 -

2,060 
,04

0 
,592 1,690 

@2017 
29,384 4,183 ,336 7,024 ,00

0 
,612 1,633 

TK 
,197 ,045 ,167 4,371 ,00

0 
,960 1,042 

P/E 
,038 ,017 ,084 2,155 ,03

2 
,920 1,087 

VIF värdet för regressionsanalys 2 (VIF är det väsentliga) 

 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 

Coefficients 

t 
Sig

. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta 
Toleranc

e VIF 

1 (Constan

t) 25,186 2,384   
10,56

4 
,00

0     

Långsikti

gt 
2,311 5,742 ,016 ,402 ,68

8 
,992 1,008 

Bransch 

1 
-6,166 3,615 -,077 -

1,705 
,08

9 
,815 1,227 

Bransch 

2 -,308 3,316 -,004 -,093 
,92

6 ,810 1,234 

TK 
,135 ,048 ,115 2,813 

,00

5 ,992 1,008 

P/E 
,056 ,018 ,125 3,066 

,00

2 ,995 1,005 

VIF värdet för regressionsanalys 3 (VIF är det väsentliga) 
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Model 

Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta 
Toleranc

e VIF 

1 (Constan

t) 27,840 3,097   8,991 ,00

0     

Mixad 
-3,756 2,928 -,054 

-

1,283 
,20

0 ,946 1,057 

Bransch 

1 -6,539 3,623 -,081 
-

1,805 
,07

2 ,809 1,236 

Bransch 

2 -1,028 3,364 -,014 -,305 
,76

0 ,785 1,273 

TK 
,128 ,048 ,109 2,654 ,00

8 ,979 1,022 

P/E 
,055 ,018 ,122 3,006 ,00

3 ,994 1,006 

VIF värdet för regressionsanalys 4 (VIF är det väsentliga 

Bilaga 9: Korrelationsmatriser för regressionsanalys 1-4 

 

  
Kortsi

ktigt 
Långsi

ktigt 
Mix

at 
Brans

ch 1 
Brans

ch 2 
Brans

ch 3 
TR

I TK P/E 
 

Kortsik

tigt 
Pearson 

Correlation 1 -,190** 
,29

3** ,003 -,086* ,082* 
-,0

17 
-,03

8 
,03

7 
 

Sig. (2-tailed) 
  ,000 

,00

0 ,944 ,036 ,047 
,67

8 
,35

9 
,36

7 
 

N 
590 590 589 589 590 590 

59

0 590 
59

0 
 

Långsi

ktigt 
Pearson 

Correlation -,190** 1 
,87

6** ,001 -,153** ,147** 
-,0

46 
-,10

3* 
-,0

53 
 

Sig. (2-tailed) 
,000   

,00

0 ,987 ,000 ,000 
,26

8 
,01

2 
,19

5 
 

N 
590 590 589 589 590 590 

59

0 590 
59

0 
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Mixat Pearson 

Correlation 
,293** ,876** 1 -,003 -,183** ,179** -,0

55 
-,12

1** 
-,0

33 
 

Sig. (2-tailed) 
,000 ,000   ,943 ,000 ,000 ,18

4 
,00

3 
,42

3 
 

N 
589 589 589 588 589 589 58

9 
589 58

9 
 

Bransc

h 1 
Pearson 

Correlation 
,003 ,001 -,00

3 
1 -,427** -,475** -,0

81* 
-,01

3 
-,0

40 
 

Sig. (2-tailed) 
,944 ,987 ,94

3   ,000 ,000 ,04

9 
,76

0 
,32

7 
 

N 
589 589 588 589 589 589 58

9 
589 58

9 
 

Bransc

h 2 
Pearson 

Correlation 
-,086* -,153** -,18

3** 
-,427** 1 -,594** ,03

7 
,06

4 
,00

1 
 

Sig. (2-tailed) 
,036 ,000 ,00

0 
,000   ,000 ,36

9 
,11

8 
,99

0 
 

N 
590 590 589 589 590 590 59

0 
590 59

0 
 

Bransc

h 3 
Pearson 

Correlation 
,082* ,147** ,17

9** 
-,475** -,594** 1 ,03

6 
-,05

1 
,03

6 
 

Sig. (2-tailed) 
,047 ,000 ,00

0 
,000 ,000   

,37

9 
,21

5 
,38

8 
 

N 
590 590 589 589 590 590 

59

0 590 
59

0 
 

TRI Pearson 

Correlation -,017 -,046 
-,05

5 -,081* ,037 ,036 1 
,11

0** 
,12

2** 
 

Sig. (2-tailed) 
,678 ,268 

,18

4 ,049 ,369 ,379   
,00

7 
,00

3 
 

N 
590 590 589 589 590 590 

59

0 590 
59

0 
 

TK Pearson 

Correlation -,038 -,103* 
-,12

1** -,013 ,064 -,051 
,11

0** 1 
-,0

49 
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Sig. (2-tailed) 
,359 ,012 ,00

3 
,760 ,118 ,215 ,00

7   
,23

4 
 

N 
590 590 589 589 590 590 59

0 
590 59

0 
 

P/E Pearson 

Correlation 
,037 -,053 -,03

3 
-,040 ,001 ,036 ,12

2** 
-,04

9 
1  

Sig. (2-tailed) 
,367 ,195 ,42

3 
,327 ,990 ,388 ,00

3 
,23

4    

N 
590 590 589 589 590 590 59

0 
590 59

0 
 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).  

Korrelationsmatris för regressionsanalys 1 

 

 

  

Kort

sikti

gt 

Bran

sch 

1 

Bran

sch 

2 

Bran

sch 

3 

@

20

13 

@

20

14 

@

20

15 

@

20

16 

@

20

17 
T

RI 
T

K 
P/

E 

 

Kort

sikti

gt 

Pearson 

Correlation 
1 ,006 ,135

** 
-,13

6** 
,01

9 
,01

9 
-,0

07 
-,0

07 
-,0

24 
,0

61 

,1

1

3*

* 

,0

50 

 

Sig. (2-

tailed)   ,880 ,001 ,001 ,64

3 
,64

3 
,86

6 
,86

6 
,55

5 
,1

42 

,0

0

6 

,2

22 

 

N 
590 590 590 590 59

0 
59

0 
59

0 
59

0 
59

0 
59

0 

5

9

0 

59

0 

 

Bran

sch 

1 

Pearson 

Correlation 
,006 1 -,42

6** 
-,47

5** 
,00

0 
,00

0 
,00

0 
,00

0 
,00

0 

-,0

81
* 

-,

0

1

3 

-,0

41 

 

Sig. (2-

tailed) ,880   ,000 ,000 1,0

00 
1,0

00 
1,0

00 
1,0

00 
1,0

00 
,0

48 

,7

5

5 

,3

25 
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N 
590 590 590 590 

59

0 
59

0 
59

0 
59

0 
59

0 
59

0 

5

9

0 

59

0 

 

Bran

sch 

2 

Pearson 

Correlation ,135
** 

-,42

6** 
1 -,59

4** 
,00

0 
,00

0 
,00

0 
,00

0 
,00

0 
,0

37 

,0

6

4 

,0

01 

 

Sig. (2-

tailed) ,001 ,000   ,000 1,0

00 
1,0

00 
1,0

00 
1,0

00 
1,0

00 
,3

69 

,1

1

8 

,9

90 

 

N 
590 590 590 590 

59

0 
59

0 
59

0 
59

0 
59

0 
59

0 

5

9

0 

59

0 

 

Bran

sch 

3 

Pearson 

Correlation -,13

6** 
-,47

5** 
-,59

4** 1 
,00

0 
,00

0 
,00

0 
,00

0 
,00

0 
,0

36 

-,

0

5

1 

,0

36 

 

Sig. (2-

tailed) ,001 ,000 ,000   
1,0

00 
1,0

00 
1,0

00 
1,0

00 
1,0

00 
,3

79 

,2

1

5 

,3

88 

 

N 
590 590 590 590 59

0 
59

0 
59

0 
59

0 
59

0 
59

0 

5

9

0 

59

0 

 

@20

13 
Pearson 

Correlation ,019 ,000 ,000 ,000 1 
-,2

50*

* 

-,2

50*

* 

-,2

50*

* 

-,2

50*

* 

-,1

25
** 

,0

7

2 

,1

62
** 

 

Sig. (2-

tailed) ,643 1,00

0 
1,00

0 
1,00

0   
,00

0 
,00

0 
,00

0 
,00

0 
,0

02 

,0

7

9 

,0

00 

 

N 
590 590 590 590 

59

0 
59

0 
59

0 
59

0 
59

0 
59

0 

5

9

0 

59

0 

 

@20

14 
Pearson 

Correlation 
,019 ,000 ,000 ,000 

-,2

50*

* 
1 

-,2

50*

* 

-,2

50*

* 

-,2

50*

* 

,1

49
** 

-,

0

5

2 

,1

27
** 
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Sig. (2-

tailed) ,643 
1,00

0 
1,00

0 
1,00

0 
,00

0   
,00

0 
,00

0 
,00

0 
,0

00 

,2

1

0 

,0

02 

 

N 
590 590 590 590 59

0 
59

0 
59

0 
59

0 
59

0 
59

0 

5

9

0 

59

0 

 

@20

15 
Pearson 

Correlation -,00

7 
,000 ,000 ,000 

-,2

50*

* 

-,2

50*

* 
1 

-,2

50*

* 

-,2

50*

* 

-,0

02 

-,

0

4

4 

-,1

05
* 

 

Sig. (2-

tailed) ,866 1,00

0 
1,00

0 
1,00

0 
,00

0 
,00

0   
,00

0 
,00

0 
,9

65 

,2

8

9 

,0

11 

 

N 
590 590 590 590 59

0 
59

0 
59

0 
59

0 
59

0 
59

0 

5

9

0 

59

0 

 

@20

16 
Pearson 

Correlation -,00

7 ,000 ,000 ,000 
-,2

50*

* 

-,2

50*

* 

-,2

50*

* 
1 

-,2

50*

* 

-,2

76
** 

,1

0

9*

* 

-,1

97
** 

 

Sig. (2-

tailed) ,866 1,00

0 
1,00

0 
1,00

0 
,00

0 
,00

0 
,00

0   
,00

0 
,0

00 

,0

0

8 

,0

00 

 

N 
590 590 590 590 59

0 
59

0 
59

0 
59

0 
59

0 
59

0 

5

9

0 

59

0 

 

@20

17 
Pearson 

Correlation -,02

4 ,000 ,000 ,000 
-,2

50*

* 

-,2

50*

* 

-,2

50*

* 

-,2

50*

* 
1 

,2

54
** 

-,

0

8

6* 

,0

13 

 

Sig. (2-

tailed) ,555 1,00

0 
1,00

0 
1,00

0 
,00

0 
,00

0 
,00

0 
,00

0   
,0

00 

,0

3

6 

,7

53 

 

N 
590 590 590 590 

59

0 
59

0 
59

0 
59

0 
59

0 
59

0 

5

9

0 

59

0 
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TRI Pearson 

Correlation 
,061 -,08

1* ,037 ,036 
-,1

25*

* 

,14

9** 
-,0

02 

-,2

76*

* 

,25

4** 1 

,1

1

0*

* 

,1

22
** 

 

Sig. (2-

tailed) ,142 ,048 ,369 ,379 ,00

2 
,00

0 
,96

5 
,00

0 
,00

0   
,0

0

7 

,0

03 

 

N 
590 590 590 590 

59

0 
59

0 
59

0 
59

0 
59

0 
59

0 

5

9

0 

59

0 

 

TK Pearson 

Correlation ,113
** 

-,01

3 
,064 -,05

1 
,07

2 
-,0

52 
-,0

44 
,10

9** 
-,0

86* 

,1

10
** 

1 -,0

49 

 

Sig. (2-

tailed) ,006 ,755 ,118 ,215 
,07

9 
,21

0 
,28

9 
,00

8 
,03

6 
,0

07   
,2

34 
 

N 
590 590 590 590 59

0 
59

0 
59

0 
59

0 
59

0 
59

0 

5

9

0 

59

0 

 

P/E Pearson 

Correlation 
,050 -,04

1 ,001 ,036 ,16

2** 
,12

7** 
-,1

05* 

-,1

97*

* 

,01

3 

,1

22
** 

-,

0

4

9 

1 

 

Sig. (2-

tailed) ,222 ,325 ,990 ,388 ,00

0 
,00

2 
,01

1 
,00

0 
,75

3 
,0

03 

,2

3

4 
  

 

N 
590 590 590 590 59

0 
59

0 
59

0 
59

0 
59

0 
59

0 

5

9

0 

59

0 

 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).  

Korrelationsmatris för regressionsanalys 2 
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Långsikti

gt 
Bransch 

1 
Bransch 

2 
Bransch 

3 TRI TK P/E 
 

Långsikti

gt 
Pearson 

Correlation 
1 ,017 ,064 -,077 ,015 ,034 -,02

7 
 

Sig. (2-tailed)   ,680 ,122 ,061 ,710 ,408 ,509  

N 590 590 590 590 590 590 590  

Bransch 

1 
Pearson 

Correlation ,017 1 -,426** -,475** -,08

1* 
-,01

3 
-,04

1 
 

Sig. (2-tailed) ,680   ,000 ,000 ,048 ,755 ,325  

N 590 590 590 590 590 590 590  

Bransch 

2 
Pearson 

Correlation ,064 -,426** 1 -,594** ,037 ,064 ,001  

Sig. (2-tailed) ,122 ,000   ,000 ,369 ,118 ,990  

N 590 590 590 590 590 590 590  

Bransch 

3 
Pearson 

Correlation -,077 -,475** -,594** 1 ,036 
-,05

1 ,036  

Sig. (2-tailed) ,061 ,000 ,000   ,379 ,215 ,388  

N 590 590 590 590 590 590 590  

TRI Pearson 

Correlation ,015 -,081* ,037 ,036 1 
,110

** 
,122*

* 
 

Sig. (2-tailed) ,710 ,048 ,369 ,379   ,007 ,003  

N 590 590 590 590 590 590 590  

TK Pearson 

Correlation 
,034 -,013 ,064 -,051 ,110

** 
1 -,04

9 
 

Sig. (2-tailed) ,408 ,755 ,118 ,215 ,007   ,234  

N 590 590 590 590 590 590 590  

P/E Pearson 

Correlation 
-,027 -,041 ,001 ,036 ,122

** 
-,04

9 
1  
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Sig. (2-tailed) ,509 ,325 ,990 ,388 ,003 ,234    

N 590 590 590 590 590 590 590  

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).  

Korrelationsmatris för regressionsanalys 3 

 

  
Mixa

d 
Bransch 

1 
Bransch 

2 
Bransch 

3 TRI TK P/E 
 

Mixad Pearson 

Correlation 
1 -,011 -,173** ,178** -,068 -,129*

* 
-,030  

Sig. (2-tailed)   ,797 ,000 ,000 ,099 ,002 ,464  

N 590 590 590 590 590 590 590  

Bransch 

1 
Pearson 

Correlation 
-,011 1 -,426** -,475** -,081

* 
-,013 -,041  

Sig. (2-tailed) ,797   ,000 ,000 ,048 ,755 ,325  

N 590 590 590 590 590 590 590  

Bransch 

2 
Pearson 

Correlation 
-,173*

* 
-,426** 1 -,594** ,037 ,064 ,001  

Sig. (2-tailed) ,000 ,000   ,000 ,369 ,118 ,990  

N 590 590 590 590 590 590 590  

Bransch 

3 
Pearson 

Correlation ,178** -,475** -,594** 1 ,036 -,051 ,036  

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000   ,379 ,215 ,388  

N 590 590 590 590 590 590 590  

TRI Pearson 

Correlation -,068 -,081* ,037 ,036 1 ,110** ,122*

* 
 

Sig. (2-tailed) ,099 ,048 ,369 ,379   ,007 ,003  
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N 590 590 590 590 590 590 590  

TK Pearson 

Correlation 
-,129*

* -,013 ,064 -,051 ,110*

* 1 -,049  

Sig. (2-tailed) ,002 ,755 ,118 ,215 ,007   ,234  

N 590 590 590 590 590 590 590  

P/E Pearson 

Correlation -,030 -,041 ,001 ,036 ,122*

* -,049 1  

Sig. (2-tailed) ,464 ,325 ,990 ,388 ,003 ,234    

N 590 590 590 590 590 590 590  

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).  

Korrelationsmatris för regressionsanalys 4 

 

 

 

 


