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Sammandrag  
När IFRS 2 infördes i Sverige år 2005 blev det obligatoriskt för företag noterade på 

NASDAQ OMX att ta upp aktierelaterad ersättning, belöningen i incitamentsprogram, som en 

kostnad i sina finansiella rapporter. Denna studie syftar till att utreda om det finns en skillnad 

i lönsamhet mellan de företag som tillämpar aktierelaterad ersättning och de företag som inte 

gör det. Studien tar avstamp i agentteori samt tidigare forskning som visar på resultat som 

både styrker och avfärdar incitamentsprogrammens funktion, att öka företagets lönsamhet. 

Studien presenterar sedan en kvantitativ totalundersökning på företagen noterade på Large 

Cap-listan på NASDAQ OMX Stockholm. Mätperioden sträcker sig från 2005 till 2010 och 

genom att undersöka ROA och Tobins Q finner studien en högre lönsamhet hos företagen 

som tillämpar aktierelaterad ersättning, trots det obligatoriska kravet på kostnadsföring. Detta 

indikerar att incitamentsprogrammen uppfyller sitt syfte, att öka lönsamheten för företagen 

genom att motverka den intressekonflikt som ofta råder mellan bolagsledning och aktieägare.  
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1. Inledning  

Under slutet av 90-talet erhöll Apples VD Steve Jobs endast 1 USD i lön per år. Detta var 

emellertid inte företagsledarens enda inkomstkälla. Han hade nämligen ett av de mest 

generösa kompensationspaketen någonsin. Jobs erhöll, förutom sin lön på 1 USD per år, även 

aktierelaterad ersättning i form av optioner värderade till 400 miljoner USD (Menn, 2000). 

Att företag använder sig av stora mängder aktierelaterad ersättning istället för kontantlön till 

sina anställda kan förklaras av de incitament som förväntas uppstå, och genom att erbjuda 

anställda aktierelaterad ersättning kopplas deras ersättning till företagets prestation. 

Förhoppningen är att de anställda ska arbeta effektivare för att göra företaget lönsammare, 

eftersom en högre lönsamhet även gynnar dem själva som ägare av optioner (Nyberg et al., 

2010). Aktierelaterad ersättning är således en variant av personalkompensation, och innebär 

liksom all annan ersättning till anställda en kostnad för företaget. Debatten kring 

kostnadsföringen av aktierelaterad ersättning har varit kontroversiell och bottnar i huruvida 

det är rimligt att kostnadsföra en ersättning som eventuellt kommer att realiseras i framtiden. 

Eftersom detta skapar en osäkerhet kring kostnaden har argumentet emot en direkt 

kostnadsföring varit att den aktierelaterade ersättningen ofta har en löptid på flertal år och att 

kostnaden då borde hänföras till den tidpunkt då ersättningen löses in (Kaplan & Palepu 

2003). När Steve Jobs erhöll sina 400 miljoner USD i optioner var det dock frivilligt att 

kostnadsföra aktierelaterad ersättning. Majoriteten av alla företag i USA valde då att placera 

den aktierelaterade ersättningen i de finansiella rapporternas noter, och kunde således 

presentera ett bättre resultat (Bodie et al., 2003). 

Dock var de frivilliga reglerna under förändring både internationellt genom IASB, och i USA 

genom den amerikanska normgivaren FASB. År 2004 utkom IFRS 2 följt av FAS 123R som 

innebar obligatorisk kostnadsföring av aktierelaterad ersättning för alla företag som följde 

standarder utgivna av IASB och FASB (Alves, 2010). I Sverige och övriga länder i EU 

implementerades IFRS 2 från och med den första januari 2005 (Chiapello & Medjad, 2009). I 

och med IFRS 2 tvingades svenska företag som använde sig av aktierelaterad ersättning att 

göra ett aktivt val att behålla incitamentsprogrammen och följaktligen redovisa en kostnad, 

eller avskaffa programmen och undvika den negativa resultatpåverkan. En förklaring till att 

företag väljer att behålla incitamentsprogram är att resultatet även förväntas påverkas positivt 

av dem. De positiva effekterna uppkommer då företaget förhoppningsvis presterar bättre med 

incitamentsprogram än utan eftersom de anställda blir mer motiverade och får en starkare 
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koppling till företaget (Jensen & Meckling, 1976). Att skapa incitament för de anställda att 

prestera bättre och på så sätt förbättra företagets lönsamhet är enligt Shleifer och Vishny 

(1997) ett sätt att lösa agentproblem. Agentproblem uppstår när det råder intressekonflikt 

mellan anställda och ägare i ett företag, och denna konflikt kan medföra att de anställda inte 

prioriterar att maximera företagets lönsamhet (Jensen & Meckling, 1976). Beträffande 

incitamentsprogrammens verkan ger tidigare forskning blandade resultat. En del studier visar 

att incitamentsprogrammen fungerar väl då det påvisats ett positivt samband mellan 

incitamentsprogram och företags lönsamhet (Aboody et al. 2010, Larcker et al. 2007). 

Emellertid visar andra studier att om kompensationen blir för generös kan detta leda till ett 

försämrat resultat, exempelvis tenderar individerna i ledningen som omfattas av programmen 

att ta allt större risker vilket skapar agentproblem (Core et al. 1999, Cheng & Farber 2008). 

Aktierelaterad ersättning innebär en osäkerhet gällande hur stora kostnaderna slutligen blir, 

eftersom ersättningen är kopplad till underliggande tillgångar vars värde ofta bestäms av 

faktorer som inte alltid är inom företagets kontroll. Ersättningen kan således variera beroende 

på företagets aktiekurs (Smitt, 2002). Det är därför intressant att undersöka hur företags 

lönsamhet påverkas beroende på om de använder sig av aktierelaterad ersättning eller ej efter 

införandet av IFRS 2. Eftersom en majoritet av alla börsnoterade företag i Europa, och 

därmed Sverige, ska redovisa enligt IFRS från och med 2005, skapar det en hög grad av 

jämförbarhet mellan företagen. Sverige är även ett land som kännetecknas av hög transparens 

på företagens finansiella rapporter (Gernandt, 2015), och så vitt vi vet är utbudet av studier på 

aktierelaterad ersättning, i relation till lönsamhet i svenska företag efter införandet av IFRS 2 

sparsam1. Det ger goda förutsättningar för en undersökning på svenska företag.  

Syftet med denna uppsats är att utreda om det finns en skillnad i lönsamhet mellan företag 

som använder sig av aktierelaterad ersättning och företag som inte gör det. Därmed klargörs 

om aktierelaterad ersättning motverkar den intressekonflikt som uppkommer i en 

principalagent-konstellation. Detta undersöks genom en jämförande studie av nyckeltal hos 

företag på NASDAQ OMX Stockholm Large Cap efter införandet av IFRS 2.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!I en magisteruppsats från 2009 vid Uppsala Universitet vid namn Långsiktiga incitamentsprogram - ökar de 
företagens lönsamhet? undersökte Andreas Gerde och Andreas Propst incitamentsprograms påverkan på företags 
lönsamhet. 
!
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Forskningsfrågan kan därför formuleras enligt följande: Är lönsamhetsmåtten ROA och 

Tobins Q högre för företag som använder sig av aktierelaterad ersättning i jämförelse med 

företag som inte använder aktierelaterad ersättning under perioden år 2005 till 2010? 

2. Bakgrund  
För att skapa förståelse för företagens val att använda aktierelaterad ersättning följer här en 

genomgång av ersättningens utformning, samt en historisk tillbakablick på de standarder som 

har berört ersättningen. 

2.1 Aktierelaterad ersättning      
Aktierelaterad ersättning är den kompensation som de anställda erhåller vid uppfyllande av 

mål inom incitamentsprogram. Det är en transaktion som medför att företag erhåller varor 

eller tjänster i utbyte mot egetkapitalinstrument. Egetkapitalinstrument är värdepapper som 

värderas utifrån den ekonomiska utvecklingen i företaget. När ersättningen tilldelas en 

anställd anses den anställdes arbetsinsats vara en tjänst som företaget erhållit (IFRS 2, punkt 

2). Det finns ett flertal varianter av aktierelaterad ersättning till anställda, bland annat 

vinstdelning, optionsprogram, tilldelning av aktier och bonus. Samtliga varianter av 

aktierelaterad ersättning ämnar förena de anställda och kapitalägarnas intressen. En variant av 

aktierelaterad ersättning som är vanligt förekommande är optioner som tilldelas de anställda. 

Optionsprogram till anställda skapar ett starkt incitament för de anställda att öka företagets 

lönsamhet, och på så sätt positivt påverka aktiekursen (Generaldirektoratet för näringsliv, 

2003). En option är ett avtal mellan två parter, innehavaren och utfärdaren. Utfärdaren av 

optionen förpliktar sig att lämna över en tillgång till innehavaren. Det sker ofta mot någon typ 

av ersättning eller premie. Det är endast innehavaren av optionen som kan besluta om hen vill 

lösa in optionen, och använda sin rätt eller ej (Smitt, 2002). Värdet på optioner varierar ofta 

under löptiden, och det baseras på den underliggande tillgången som optionen är kopplad till 

(ibid). 
 

Det finns en rad olika typer av optioner. I Sverige är det främst tre varianter som används. 

Aktieoptioner ger, som namnet avslöjar, innehavaren rätt att sälja eller köpa aktier. En annan 

variant är aktieindexoptioner som baseras på aktieindex och ger innehavaren av optionen rätt 

till kontant ersättning. Den sista varianten är ränteoptioner, där innehavaren har rätt att sälja 

eller köpa skuldebrev (Smitt, 2002). De olika typerna av optioner delas vidare in i 
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köpoptioner eller säljoptioner. Innehavaren av en köpoption önskar att tillgången har ett högre 

värde vid lösendatum så att hen kan göra ett förmånligt köp, och således en vinst på 

köpoptionen (ibid). Den som köper en säljoption hoppas istället att den underliggande 

tillgången har sjunkit i värde så att hen kan sälja till ett pris över marknadsvärdet (ibid). 

Optionsprogram till anställda skiljer sig till viss del från övrig optionshandel (Smitt, 2002). 

De används för att skapa incitament för de anställda att prestera bättre, och knyta de anställda 

till företaget under en längre tid. Den underliggande tillgången i den här typen av optioner är 

ofta aktier i det företag som en anställde arbetar på, därmed kopplas ersättning till den 

anställda ihop med företagets lönsamhet (Smitt, 2002). Det som utmärker optionsprogram till 

anställda är att arbetsgivaren, utfärdaren, inte har som mål att göra en vinst på själva optionen 

samt att den premie som innehavaren av andra typer av optioner betalar är subventionerad av 

utställaren (Smitt, 2002). I regel utformas optionsprogram individuellt för olika arbetsgrupper, 

till exempel är det vanligt förekommande att nyckelpersoner i företag erhåller mer optioner än 

övriga anställda. Ytterligare en utmärkande faktor är att de ofta har en längre löptid än andra 

typer av optioner, löptid definieras som tiden från utgivande av en option fram till den 

tidpunkt då rätten att utnyttja optionen upphör (PwC, 2014). Fem år är inte ovanligt för 

optioner till anställda, medan två år anses vara lång löptid för andra typer av optioner. Det är 

vanligt att optionsprogram till anställda följer ett schema för inlösen, och det kan ske i olika 

omgångar under löptiden. Både tidsspannet och regler för inlösen ämnar koppla den anställda 

till företaget över en längre tid (Elayan et al., 2005).   

2.2  Från Opinion 25 till Svensk Kod för Bolagsstyrning 
Diskussionen om huruvida aktierelaterad ersättning till anställda ska kostnadsföras eller ej har 

engagerat akademiker, företagsledare, journalister och politiker i årtionden (Elayan et al., 

2005). I USA publicerade APB Opinion 25; Accounting for Stock Issued to Employees redan 

år 1972. Opinion 25 var den första standarden som hanterade aktierelaterad ersättning, och 

den tillkom för att det inte fanns en enhetlig metod för beräkning och redovisning (Bodie et 

al., 2003).  Opinion 25 skapade ett undantag till den normala modellen för finansiell 

rapportering. Den normala modellen krävde att alla kostnader som ett företag har ska 

redovisas i resultaträkningen. Kritiker till kostnadsföringen argumenterade för att kostnaden 

för den aktierelaterade ersättningen inte var definitiv, eftersom det inte var säkert att 

ersättningen skulle tas i anspråk. Det rådde även en viss osäkerhet till vilket värde 

ersättningen skulle kostnadsföras, eftersom aktiekursen kunde förändras under löptiden. 

Dessa två osäkerhetsmoment skapade motstånd till kostnadsföringen (Kaplan & Papelu, 
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2003). Undantaget som Opinion 25 reglerade innebar att en viss typ av aktierelaterad 

ersättning skulle undantas helt från kostnadsföring, och andra typer värderades till skillnaden 

mellan marknadsvärdet på aktien och lösenpriset på optionen. Det medförde att den 

aktierelaterade ersättningen inte kostnadsfördes så länge lösenpriset på optionen var 

detsamma som marknadsvärdet på aktien (Bodie et al., 2003). 
 

År 1995 gjorde standardsättarna ett nytt försök att reglera kostnadsföringen av aktierelaterad 

ersättning genom att publicera FAS 123. FAS 123 rekommenderade företag att rapportera 

kostnaden för optionsprogram i resultaträkningen och värdera dem till verkligt värde enligt de 

modeller för optionsvärdering som fanns vid tidpunkten (Elayan et al., 2005). Eftersom det 

enbart var en rekommendation valde många företag dock att ignorera förslaget och fortsatte 

rapportera ersättningen i de finansiella rapporternas noter (ibid). Under åren som följde 

införandet av FAS 123 var det endast ett fåtal företag som kostnadsförde de aktierelaterade 

ersättningarna, och det var samtidigt inget som bekymrade majoriteten av investerare och 

andra intressenter (ibid). Dock förändrades läget under år 2001 då flera stora amerikanska 

företag gick i konkurs. Osäkerheten på marknaden bidrog till att intressenter ifrågasatte 

företagens transparens och metod att redovisa aktierelaterad ersättning. Det här var 

startskottet för flera företag på den amerikanska marknaden att förändra sina 

redovisningsmetoder, och flertalet valde att tillämpa FAS 123 och frivilligt kostnadsföra 

aktierelaterad ersättning (ibid). 
 

Diskussionen om kostnadsföringen av aktierelaterad ersättning och redovisningsstandarder i 

USA spred sig även globalt, och 2002 införde EU en strikt reglering för börsnoterade bolag 

som innebar att redovisningsstandarder utgivna av IASB blev obligatoriska för 

medlemsländerna (Chiapello & Medjad, 2009). Fram till 2002 hade EU:s medlemsstater haft 

stor bestämmanderätt vad gäller redovisningsstandarder i det egna landet. I Sverige fanns 

ingen standard för hantering av aktierelaterad ersättning fram till 1 januari 2004 då RR 29 

publicerades. I RR 29 punkt 145 angavs inte några krav, men däremot rekommendationer, 

beträffande redovisning och beräkning av aktierelaterad ersättning. Syftet med RR 29 var att 

förmedla vilka upplysningar om aktierelaterad ersättning som borde finnas med i finansiella 

rapporter. Dessa upplysningar gav investerare och intressenter möjlighet att bedöma vilken 

inverkan aktierelaterade ersättningar har på företagets finansiella ställning.   
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Ett år efter införandet av RR 29, närmare bestämt den 1 januari 2005, implementerades 

standarden IFRS 2 i Sverige. IFRS 2 medför obligatorisk kostnadsföring av aktierelaterad 

ersättning för börsnoterade bolag. Syftet med standarden är att ange hur finansiella rapporter 

ska utformas med inriktning på företags aktierelaterade ersättningar. Den viktigaste punkten i 

den nya standarden är att aktierelaterad ersättning ska uppvisas i resultaträkningen. IFRS 2 

kräver att ett företag tar upp aktierelaterad ersättning, till exempel optionsupplägg till 

anställda, som en kostnad i sina finansiella rapporter. Skillnaden i förhållande till RR 29 är 

därmed att det inte är upp till företaget att välja var i rapporterna optionsprogrammen ska 

placeras (FAR, 2005). Aktierelaterad ersättning som regleras med egetkapitalinstrument 

värderas till verkligt värde för de tjänster som är erhållna i utbyte. Om det inte går att värdera 

tillförlitligt, något som till exempel är svårt när det gäller optioner till anställda, ska värdet 

beräknas genom hänvisning till de tilldelade egetkapitalinstrumentens verkliga värde (IFRS 2, 

punkt 16-17). Värderingen av optionsprogrammet till verkligt värde ska ske samtidigt som 

programmet implementeras. Det är den värderingen som ligger till grund för vad som ska 

kostnadsföras (Ernst & Young, 2009). Själva kostnaden redovisas när den anställde har utfört 

sin del av avtalet. Det kan till exempel vara bestämt att arbetstagaren ska behålla sin 

anställning i företaget i fem år innan hen kan lösa in optionerna. Perioden på fem år kallas 

förvärvsperiod, och det är under den perioden som kostnadsföringen sker. För varje år 

kostnadsförs då en femtedel av det verkliga värdet på optionsprogrammet. När den anställde 

har stannat på företaget i fem år följer en period som heter lösenperiod, då kan den anställde 

lösa in optionerna i utbyte mot egetkapitalinstrument. Förvärvsperioden och lösenperioden 

utgör tillsammans löptiden för den aktierelaterade ersättningen. Om det inte finns några 

speciella villkor för förvärvsperiod ska hela optionsprogrammet kostnadsföras direkt vid 

utfärdandet (ibid).  

 

Förutom IFRS 2 finns även ett regelverk som måste följas av samtliga företag som är noterade 

på den svenska börsen och som påverkar den aktierelaterade ersättningen inom de bolagen. 

Regelverket har fått namnet Svensk Kod för Bolagsstyrning och syftar till att stärka 

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

bolagsstyrningen i de noterade bolagen på den svenska börsen (Svensk Kod för 

Bolagsstyrning, 2010). Detta märks i regelverkets nionde kapitel om ersättningar till ledande 

befattningshavare, där det föreskrivs att bolagsstämman beslutar om aktierelaterad ersättning 

till bolagsledningen. Det föreskrivs även att incitamentsprogram ska utformas med syfte att 

uppnå ökad intressegemenskap mellan den deltagande befattningshavaren och bolagets 
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aktieägare. I samma kapitel föreskrivs även att rörliga ersättningar ska vara kopplade till 

förutbestämda och mätbara kriterier. Följaktligen är aktierelaterad ersättning en form av 

bolagsstyrning. Koden uppställer dessutom riktlinjen att incitamentsprogrammen ska främja 

eget aktieinnehav i bolaget, och förvärvsperioden för ersättningen måste vara minst tre år, 

vilket motverkar kortsiktigt beteende (Svensk Kod för Bolagsstyrning, 2010). Det ska 

tilläggas att koden är kodifierad sedvana på den svenska börsen och inte har samma rättsliga 

status som lagstiftning. Den är snarare till för att komplettera befintlig lagstiftning och andra 

regler genom att ange en norm för god bolagsstyrning. Normen är dock inte tvingande, men 

vid avvikelse måste bolaget motivera avvikelsen. Detta innebär att avvikelser från sedvänja 

uppmärksammas och det blir enklare att upptäcka tveksamheter i bolagens finansiella 

rapporter (Svensk Kod för Bolagsstyrning, 2010).  
      

3. Teori, tidigare forskning och hypotesutveckling  
För att nå en bättre förståelse för syftet med aktierelaterad ersättning och hur ersättningen 

påverkar företags lönsamhet följer nedan en redogörelse för teori och tidigare forskning som 

mynnar ut i en hypotesutveckling.  

 

Att företag använder sig av aktierelaterad ersättning kan förklaras med agentteorin. Teorin 

utvecklades bland annat av Jensen och Meckling (1976) och Fama och Jensen (1983).  Den 

syftar till att beskriva det kontrakt som finns mellan agenten, till exempel ledningen i ett 

företag, och principalen, till exempel aktieägare. I merparten av alla aktiebolag är det inte 

optimalt att ägarna ska sköta det operativa arbetet själva, vilket kan bero på att tiden inte 

räcker till eller att kompetensen saknas. En lösning är att ägarna tillsätter en verkställande 

direktör och ledningsgrupp som driver företaget. Det kontrakt som uppstår innebär att 

principalen delegerar ansvar och förpliktelser till agenten som hen ska utföra för principalens 

räkning. En risk i ett sådant förhållande är att parternas intressen skiljer sig åt, och det medför 

att agenten inte alltid tar beslut som är i bästa intresse för principalen (Jensen & Meckling, 

1976). Eftersom agenten står närmare verksamheten än principalen kan det medföra att 

agenten får en hög grad av kontroll. Om deras intressen skiljer sig åt, kan sedan agenten 

handla på ett sätt som är fördelaktigt för sig själv och mindre fördelaktigt för principalen 

(Shleifer & Vishny, 1997). Agenten kan exempelvis ägna sig åt opportunistiskt, kortsiktigt 

beteende såsom risktagande medan principalen anser att målet med verksamheten är 

långsiktig lönsamhet (Cheng et al., 2015). 
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En lösning på problemet är att principalen skapar incitament för agenten att ta beslut i linje 

med det för principalen önskvärda. Enligt Nyberg et al. (2010) kan sådana incitament skapas 

genom två olika metoder. Den ena metoden är att på olika sätt övervaka agenten. Det andra 

alternativet, som är mer relevant när det kommer till denna studie, är incitament genom 

finansiell ersättning. Det innebär att en ersättning, som samvarierar med den ersättning som 

principalen uppbär på grund av sitt aktieinnehav, tilldelas agenten. Ersättningen kan till 

exempel bestå av aktier eller optioner i företaget (Nyberg et al., 2010). I praktiken är det 

många företag som använder sig av den här typen av kompensation, och redan på 1930-talet 

presenterades forskning på ämnet. Enligt Nyberg et al. (2010) konstaterade Berle och Means 

(1932) att personer i ledande ställning ägde för lite av företaget de var verksamma i för att de 

skulle prioritera att maximera vinsten. När de anställdas ersättning kopplas ihop med 

företagets resultat skapar det enligt agentteorin incitament för de anställda att maximera 

företagets resultat (Nyberg et al., 2010). 

 

Det råder sedan lång tid tillbaka en oenighet kring frågan om kompensation till personal 

motverkar agentproblem och därmed förbättrar företags lönsamhet (Li et al., 2015). Flertalet 

studier har genomförts för att undersöka sambandet mellan lönsamhet och 

incitamentsprogram, och resultaten skiljer sig åt. Core et al. (1999) finner ett negativt 

samband mellan aktierelaterad ersättning och företags lönsamhet. Studien, som genomfördes 

på amerikanska börsnoterade bolag, visar att företag med incitamentsprogram som innefattar 

höga nivåer av ersättning har större agentproblem än företag med lägre ersättningsnivåer. 

Författarna undersöker nyckeltalen ROA och aktieavkastning, och slutsatsen som dras är att 

företag med större agentproblem också har större relativ andel aktierelaterad ersättning och 

redovisar en försämrad lönsamhet. Orsaken till detta är en bolagsstyrning som är ineffektiv, 

ett exempel på det som diskuteras i studien av Core et al. (1999) är när posterna VD och 

styrelseordföranden innehas av samma person. Liknande omständigheter där personer i 

ledande befattningar agerar tvivelaktigt undersöks av Brick et al. (2006), som utreder 

sambandet mellan överflödig kompensation för VD och styrelse samt hur detta får negativ 

effekt på lönsamhet. Studien visar alltså på ett samband mellan incitamentsprogram och svag 

lönsamhet, men det är kopplat till nepotism, det vill säga att styrelsen och VD samarbetar för 

att öka sin aktierelaterade ersättning på bekostnad av aktieägarintresset. På den svenska 

börsen har det uppställts hinder mot dessa metoder i form av regelverket Svensk Kod för 

Bolagsstyrning. I koden föreskrivs att styrelsen får bestå av högst en person som även arbetar 
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i ledningen för bolaget, men det är vanligt att det i styrelsen inte finns någon representant 

ifrån bolagsledningen. Styrelsen består till stor del av externa ledamöter, och koden kräver 

även att en majoritet av styrelsens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och 

bolagsledningen (Svensk Kod för Bolagsstyrning, 2010). 

 

Cheng och Farber (2008) visar också på ett negativt samband mellan incitamentsprogram och 

företags lönsamhet under vissa omständigheter. Genom en minskning i kompensation, 

minskar risktagande hos de individer som omfattas av programmen. Risktagande är en faktor 

som kan påverka agentproblematiken och ju större risker ledningen tar, desto större 

agentproblem kan uppstå. En minskning i risktagande kan således medföra att agentproblemet 

minskar, vilket påvisas som en bidragande faktor till att företagets lönsamhet ökar. Även i 

denna studie undersöker författarna företagens lönsamhet med nyckeltalet ROA. 

Sammantaget kan sägas att de ovan nämnda studierna påvisar att det finns ett negativt 

samband mellan alltför generösa kompensationer och lönsamhet hos företagen. Det är viktigt 

att understryka att den angivna forskningen inte utesluter att det kan finnas ett samband 

mellan incitamentsprogram och god lönsamhet, utan endast att alltför generös aktierelaterad 

ersättning har ett negativt samband med lönsamhet. 

 

Dessutom har flertalet studier presenterat resultat som är i linje med resonemanget att 

aktierelaterad ersättning leder till en ökad lönsamhet för företagen. Aboody et al. (2010) visar 

i sin studie att det föreligger ett positivt samband mellan aktierelaterad ersättning till personal 

i beslutsfattande ställning och en ökning av lönsamhet för företaget. Studien lägger fokus på 

effekterna på rörelseresultatet vid justering av optionspriset, så kallad ”repricing”. Detta görs 

när aktiekursen har sjunkit under lösenpriset, vilket gör att optionen för tillfället är värdelös. 

Det leder i sin tur till att incitamentet kan förlora sitt syfte eftersom optionsplanen i grunden 

syftar till ekonomisk vinning för innehavaren. Effekten av prisjusteringen kan jämföras med 

att starta ett nytt optionsprogram varför studien är relevant för ämnet. Optionsprogrammens 

påverkan på personal i ledande ställning som omfattas av programmen, är så pass stor att den 

är märkbar i företagets lönsamhet. Likväl Kim (2010) påvisar i sin studie att aktierelaterad 

ersättning ökar lönsamheten hos företag. Studien undersöker företag där det råder hög 

informationsasymmetri mellan principalen och agenten. Företag som antas ha en hög 

asymmetri är nystartade bolag och bolag vars aktiekurs är volatil. Den aktierelaterade 

ersättningen är även i högre grad proportionell mot lönsamheten i dessa företag (s.k. pay-

performance sensitivity).  
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Larcker et al. (2007) finner även ett positivt samband mellan lönsamhet och aktierelaterad 

ersättning. Studien undersöker variablerna industri-justerad ROA, ROA och onormal 

avkastning på aktie i förhållande till framtida lönsamhet. Studien utvecklar 14 variabler 

utifrån 39 indikatorer för bolagsstyrning och mäter dessa mot ovan nämnda prestationsmått. 

Författarna förväntar sig ett samband mellan en ökning av aktierelaterad ersättning och 

försämrad lönsamhet. Detta, eftersom författarna menar att incitamentsprogram som använder 

prestationsmått från de finansiella rapporterna ofta uppmuntrar kortsiktigt beteende hos 

ledningen. Dessutom har andra hävdat, till exempel Peng och Röell (2008) att optionsprogram 

uppmuntrar att fatta beslut till fördel för ledningen inom företaget. Larcker et al. (2007) 

påvisar dock, genom ett urval av 2106 amerikanska företag, att aktierelaterad ersättning 

påverkar ROA positivt och har ett signifikant samband med framtida positivt lönsamhet. 

Utifrån dessa studier i kombination med agentteorin kan vi därför formulera följande hypotes: 

 

H1: Företag som använder incitamentsprogram har i jämförelse med företag som inte 

använder incitamentsprogram en högre ROA. 

 

Matolcsy (2000) undersöker incitamentsprogrammens påverkan på lönsamhet under 

ekonomiska cykler. Den ekonomiska cykeln består av fyra faser, varav tre representerar olika 

former av ekonomisk nedgång och en representerar högkonjunktur. Studien visar att det inte 

finns ett positivt samband vid ekonomisk nedgång som exempelvis recession, medan det finns 

ett positivt samband vid högkonjunktur. Aggarwal och Samwick (2006) hävdar med stöd av 

sin studie att incitamentsprogram förbättrar företags lönsamhet. Författarna undersöker 

sambandet mellan investeringar, kompensation och incitamentsprogram. Det 

anmärkningsvärda är att studien väljer att undersöka investeringar, vars förekomst indikerar 

att ledningen har ett långsiktigt perspektiv för företaget, där intressena hos ledning och 

aktieägare är i linje med varandra (Cheng et al., 2015). Det som särskiljer studien från 

exempelvis Cheng och Farber (2008) är att den visar på att incitamentsprogrammen förbättrar 

företagets lönsamhet, oberoende av nivån på kompensationen. Det vill säga, när ett 

incitamentsprogram ökar sin kompensation, förbättras också företagets lönsamhet. 

Agentproblemen blir med andra ord inte större trots en ökning av kompensation, som tidigare 

nämnd forskning visar. Utöver ROA använder sig studien av Tobins Q för att mäta företagens 

lönsamhet. Andra studier, till exempel Frye (2004), har även kombinerat ROA och Tobins Q 
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för att få en mer heltäckande bild av företagets lönsamhet. Mot bakgrund av detta och 

agentteori kan således konstateras: 
 

H2: Företag som använder incitamentsprogram har i jämförelse med företag som inte 

använder incitamentsprogram en högre Tobins Q. 

4. Metod   
Nedan presenteras hur studien genomförs för att göra det möjligt att replikera studien. 

Fördelar och nackdelar med de val vi står inför diskuteras för att på så sätt styrka studiens 

resultat. 

4.1 Val av metod 
Då vår undersökning baseras på en stor mängd data från årsredovisningar är en kvantitativ 

metod att föredra. En kvantitativ studie ger en mer övergripande bild än vad en kvalitativ 

studie med ett fåtal intervjuer gör (Saunders et al., 2012). Dock kan en kvalitativ studie skapa 

djupare förståelse för faktorer som kan påverka företags val att ha aktierelaterad ersättning 

och dess påverkan på lönsamhet. Syftet med denna studie är emellertid att utreda eventuella 

skillnader i lönsamhet, varför en kvantitativ studie baserad på data från årsredovisningar 

lämpar sig bättre.  Vidare tar studien en deduktiv ansats då vi med utgångspunkt i teori ämnar 

undersöka en frågeställning (Befring, 1994). Eftersom vi undersöker lönsamhet hos företag 

som har, respektive inte har, aktierelaterad ersättning delas företagen in i två grupper, och en 

jämförande studie genomförs. Den grupp av företag som använde aktierelaterad ersättning till 

anställda 2005 benämns Grupp 1, och den grupp av företag som inte använde aktierelaterad 

ersättning till anställda 2005 benämns Grupp 2. Vi vill även se vilken förändring det finns 

över tid hos de två grupperna varför vi genomför en longitudinell studie. Styrkan i en 

longitudinell studie är dess kapacitet att undersöka förändring och utveckling av de studerade 

variablerna (Saunders et al., 2012). 

4.2 Urval 
Vi har valt att undersöka svenska företag noterade på NASDAQ OMX Stockholm Large Cap 

i vår studie, dessa företag har ett börsvärde som överstiger en miljard euro. Företag listade på 

Large Cap tillämpar aktierelaterad ersättning i högre grad än företag noterade på de andra 

listorna på NASDAQ OMX Stockholm, varför just dessa företag är intressanta att studera 
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(PwC, 2009). Vår population består således av samtliga företag listade på Large Cap, vilket 

innebär att vi utför en totalundersökning. När den population man vill undersöka inte är för 

stor är en totalundersökning att föredra. Fördelarna med en totalundersökning är att man inte 

behöver tillämpa statistisk analys för att undersöka med vilken säkerhet resultatet även är 

representativt för en hel population. Med en totalundersökning vet man istället med säkerhet 

hur det förhåller sig i populationen, då det är den som undersöks (Saunders et al., 2012).  

Valet av bolag motiveras vidare med att det är börsnoterade bolag som berörs av IFRS 2 då de 

har krav på sig att implementera standarden och därmed den obligatoriska kostnadsföringen. 

Börsnoterade bolag har överlag mer krav på sig att presentera information och en högre grad 

av transparens än icke börsnoterade företag. Samtliga bolag som är börsnoterade har 

dessutom revisionsplikt, vilket innebär att de finansiella rapporterna i dessa företag blir 

granskade av en extern part. Att genomföra en totalundersökning av Large Cap innebär att de 

företag som studeras kommer från en blandning av olika branscher. Det medför att vi inte tar 

hänsyn till branschspecifika faktorer som kan snedvrida resultatet, och de nyckeltal vi 

använder kan möjligtvis lämpa sig bättre för företag i vissa branscher än andra. Dock är 

blandningen av branscher relativt likvärdig i de båda grupperna vi jämför, varför eventuell 

snedvridning på grund av branschspecifika faktorer förmodas vara likartad i de båda 

grupperna.  

Då undersökningsperioden sträcker sig från 2005 till 2010 väljer vi ut de företag som var 

börsnoterade under hela perioden. Detta gör vi genom att undersöka vilka företag som var 

listade på Large Cap den 31/12 2010, vilket var totalt 56 företag. Vi väljer sedan ut de företag 

som även var börsnoterade 2005, totalt 51 företag. När det urvalet är genomfört granskar vi 

samtliga företags årsredovisningar för att ta reda på vilka som följde IFRS, då de företagen 

redovisar aktierelaterad ersättning på samma sätt. Det medför att ytterligare två företag väljs 

bort, då dessa redovisar enligt GAAP, och vårt slutliga urval består av 49 företag.  

4.3 Tidsperiod 
Då implementeringen av IFRS 2 utgör utgångspunkten för vår studie väljer vi att inleda 

granskningen från och med år 2005, det år då standarden infördes. Eftersom 

incitamentsprogram ofta har en relativt lång förvärvsperiod, i Sverige vanligtvis tre till fem år 

(PwC, 2009), har vi valt att undersöka skillnader under fem år efter införandet av IFRS 2. Vår 

tidsperiod sträcker sig således från år 2005 till 2010 och lönsamheten mäts för år 2005, 2008 
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samt 2010. På grund av tidsbegränsning valde vi att granska tre år istället för samtliga år 

under år 2005 till 2010. Dock förväntas de valda åren skapa en representativ bild av 

tidsperioden då mätningar utförs i början, mitten och slutet av perioden. En annan aspekt att ta 

i beaktning gällande vald tidsperiod är att den globala ekonomin upplevde en av de största 

finanskriserna i modern tid år 2008, vilket sannolikt kommer påverka studiens resultat (Dong, 

2014).  

4.4 Val av nyckeltal 

För att undersöka vilken påverkan aktierelaterad ersättning har haft på lönsamheten för 

svenska bolag noterade på Large Cap tillämpas nyckeltal för lönsamhet. Enligt Smith (2002) 

är nyckeltal lämpligt att använda om man vill studera ett företags ställning under en viss 

period vilket lämpar sig för denna studie. Nyckeltal används mer specifikt för att göra 

jämförelser mellan företag och för att undersöka företags prestation över tid (Smith, 

2002).  Om en specifik bransch ska undersökas är det lämpligt att anpassa nyckeltalen så att 

de skapar en rättvisande bild av företagen i den branschen. Om det, som i vårt fall, är en 

blandning av företag från olika branscher som ska studeras är det lämpligt att undersöka 

nyckeltal som är mer allmänt användbara. I en studie sammanfattar Li et al. (2015) den mest 

centrala forskningen inom aktierelaterad ersättning till personal.  Det mest förekommande 

måttet på lönsamhet i de olika studierna är ROA, fem av tio artiklar använder måttet. På dessa 

grunder är det första nyckeltal vi har valt att undersöka ROA. Eftersom ROA innefattar allt 

kapital och nästan samtliga aktiviteter i resultaträkningen ger det en övergripande bild av 

företagets lönsamhet (Svensk Redovisning, 2013). Ett positivt värde på ROA innebär att 

företaget ger avkastning på det investerade kapitalet, vilket är en indikation på lönsamhet. 

Dock kan kravet på hur hög avkastningen ska vara för att ses som lönsam variera mellan olika 

företag då det är många faktorer som definierar den önskvärda nivån (Bjuvberg, 2013). Med 

det sagt indikerar en hög ROA alltid en högre grad av lönsamhet än en låg ROA, varför 

nyckeltalet i en jämförande studie som denna fyller sin funktion utan att en viss nivå på 

avkastning konstateras. ROA för respektive företag och år är hämtat från bokslut i databasen 

Retriever business, och har där beräknats med följande formel: 

Ekvation 1: ROA  
! !ROA = (( Rörelseresultat + Ränteintäkter + Övriga finansiella intäkter) 

                / Totala tillgångar) * 100   
 



! 17!

Det andra nyckeltalet som används i uppsatsen är Tobins Q, vilket är ett mått som används för 

att mäta resultat och lönsamhet hos företag (Aggarwal & Samwick, 2006). Det har även 

använts tidigare inom forskningen för att mäta företags lönsamhet i kombination med 

incitamentsprogram (Morck et al., 1988, McConnell & Servaes, 1990, Himmelberg et al., 

1999). Beräkningen av Tobins Q hämtas från Aggarwal och Samwick (2006) och de tillämpar 

följande formel:  

Ekvation 2: Tobins Q 
! !Tobins Q = ((Marknadsvärde på eget kapital + Bokfört värde på skulder) 

                      / Bokfört värde på totala tillgångar)  
 

Måttet används ofta för att mäta ett företags immateriella tillgångar såsom framtida 

tillväxtmöjligheter, monopolistisk konkurrenskraft, goodwill, och kvalité på ledning och 

övriga chefer (Frye, 2004).  Måttet används också för att mäta ett företags incitament för att 

investera (Tobin, 1969). Ett värde på Tobins Q som överstiger 1 indikerar att företaget har 

tagit investeringsbeslut som påverkar lönsamheten positivt (Lee & Lee, 2013).  De två måtten 

på lönsamhet utgör ett bra komplement till varandra då ROA enbart beräknas med bokförda 

värden medan Tobins Q även tar med marknadsvärdet. Att komplettera mått baserade på 

finansiella rapporter med mått baserade på marknadens värdering ger enligt Elzahar (2015) en 

mer övergripande bild av lönsamhet.  

4.5 Insamlat datamaterial  

Genom databasen Retriever Business, hemsidan för NASDAQ OMX Stockholm samt 

företagens hemsidor har vi tillgång till samtliga årsredovisningar och relevant data. Data vi 

samlar in är sekundärdata då den inte är framtagen av oss. Att använda sekundärdata i en 

studie har flertalet fördelar. Bland annat är det tidseffektivt och ger ofta tillgång till större 

mängd data än primär datainsamling (Saunders et al., 2012). Ytterligare en fördel med 

sekundärdata är att den är permanent, och därmed lätt att stämma av och kontrollera för andra. 

Då vi använder oss av information från årsredovisningar är data insamlad i anslutning till det 

aktuella räkenskapsåret, och det kräver således inte att ett intervjuobjekt tvingas gå tillbaka i 

minnet för att svara på frågor om den aktuella tidpunkten. Enligt Saunders et al. (2012) kan 

data från stora organisationer ses som tillförlitlig då det är av stor vikt för deras fortlevnad och 

rykte att de publicerar korrekt data. Data som används i studien kommer från några av de 

största organisationerna i Sverige, och vi kan således göra antagandet att den är tillförlitlig.  
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Med hjälp av sekundärdata kan vi genomföra en jämförande studie över lång tid, och då även 

inhämta data flera år bakåt i tiden. Det är dock viktigt att försäkra sig om att de data man 

använder är uppskattad med samma metod (Saunders et al., 2012). Vi har därför valt att 

enbart samla in data från företag som följer IFRS, och därmed upprättar sina finansiella 

rapporter på samma sätt. Efter att urvalet av företag är fastställt studerar vi vilka företag som 

hade en kostnad respektive inte hade en kostnad för aktierelaterad ersättning till anställda 

2005. Denna information går att finna i de finansiella rapporternas noter om anställda, 

alternativt en egen not för aktierelaterad ersättning.  Grupp 1 består av 21 företag som 

använde och kostnadsförde aktierelaterad ersättning till anställda 2005, och Grupp 2 består av 

28 företag som inte använde och således inte kostnadsförde aktierelaterad ersättning 2005 (se 

bilaga 2).  

4.6 Genomförande  

Deskriptiv statistik tillämpas för att jämföra de båda gruppernas lönsamhet. Enligt Befring 

(1994) skapar deskriptiv statistik förutsättningar för att jämföra, utvärdera och tillämpa data. 

Vi analyserar primärt det aritmetiska medelvärdet för de båda grupperna under tidsperioden, 

samt standardavvikelsen och medianen. Minimum- och maximumvärden för observationerna 

presenteras även för att ange vilket intervall observationerna rör sig inom. Det aritmetiska 

medelvärdet är den mest förekommande definitionen på genomsnitt. Beräkningen utförs 

genom att summera alla mätvärden och sedan dividera på antalet mätvärden. Medianen är 

också ett mått på genomsnitt, och är det mittersta värdet av alla observationer. Medelvärde 

och median är mått som har stor statistisk relevans när frekvensfördelningar ska utredas. 

Genom att tolka frekvensfördelningen av en variabel i två grupper kan relevanta jämförelser 

göras (Befring, 1994). Standardavvikelsen är det mått på variation som har störst relevans vid 

undersökningar av datamaterial. Standardavvikelsen påvisar hur stor spridning det är på 

mätvärden kring medelvärdet. Två grupper kan uppvisa snarlika genomsnittsvärden, men ha 

standardavvikelser som skiljer sig markant. Det innebär att observationerna inom grupperna 

är mer eller mindre heterogena respektive homogena. Det är relevant att analysera såväl 

genomsnitt som variation för att få en större förståelse av materialet i undersökningen 

(Befring, 1994).  
 

För att presentera en rättvisande bild av undersökningen kan vissa justeringar av rådata vara 

lämpliga. Genom att kartlägga data i ett boxplot skapas möjlighet att upptäcka eventuella 

extremvärden. Mätvärden klassificeras som extremvärden om de befinner sig mer än 1,5 
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gånger avståndet mellan de yttre kvartilerna från boxplotet (Agresti & Finlay, 2009). De 

skiljer sig markant från resterande mätvärden, och kan således snedvrida resultatet (Blaikie, 

2003). Det är viktigt att granska eventuella extremvärden för att utesluta att de tillkommit på 

grund av fel i beräkningar eller inhämtning av data. Med anledning av det Agresti och Finlay 

(2009) samt Blaikie (2003) rekommenderar gällande extremvärden har vi granskat och räknat 

om samtliga extremvärden. Vi kan därefter konstatera att samtliga extremvärden i studien är 

korrekt framtagna. I Grupp 1 skiljer sig dock Investor AB och AB Industrivärden från 

mängden på så sätt att företagen har extremt negativ ROA år 2008 (se bilaga 1). Dessa värden 

är så pass låga att vid exkludering får studien ett annat resultat. Efter en närmare granskning 

av företagens årsredovisningar framkommer att de två företagen redovisar värdeförändringar 

på ett sätt som påverkar rörelseresultatet. Då dessa företag har stor ägarandel i andra 

börsnoterade bolag upplevde de en ovanligt negativ värdeförändring under 2008, vilket 

resulterar i extremvärden. Enligt Agresti och Finlay (2009) är det lämpligt att utesluta 

extremvärden och genomföra tester igen om enstaka mätvärden har stor påverkan på 

resultatet. Efter noga övervägande finner vi det rimligt att exkludera dessa två företag från 

undersökningen på ROA. I Grupp 2 uppvisar Hennes & Mauritz ett extremvärde på ROA 

2008 (se bilaga 1), dock ett positivt sådant. Efter granskning av företaget konstateras dock att 

extremvärdet inte beror på hur de presenterar sina finansiella rapporter, och det är därmed inte 

motiverat att exkludera företaget.  

Minitab och Excel tillämpas för att beräkna deskriptiv statistik och framställa relevanta 

diagram. Enligt Blaikie (2003) är linjediagram ett bra verktyg för att åskådliggöra 

utvecklingen för två grupper över tid, och vidare kan de två gruppernas medelvärden jämföras 

vid flera mätpunkter. För att konstatera en skillnad mellan de två grupperna ska medelvärdet 

på lönsamhetsmåtten för den grupp som använde aktierelaterad ersättning 2005 minus 

medelvärdet för den grupp som inte använde aktierelaterad ersättning 2005 vara större än noll.  
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5. Resultat och analys 
Nedan presenteras studiens resultat med nyckeltal för samtliga år, följt av besvarande av 

studiens hypoteser med tillhörande analys.  

5.1 År 2005 

Tabell 1: ROA 2005 
! ! ! ! !2 0 0 5 Medelvärde Median St.avvikelse Min. Max. 

ROA   
% 

Grupp 1 10,752 11,48 6,899 0,59 26,6 
Grupp 2 10,736 9,37 9,333 0,94 40,86 
Differens 0,016 2,11 -2,434 -0,35 -14,26 

 

Minimumvärdet på ROA för början av den undersökta mätperioden är 0,59 procent för Grupp 

1, och 0,94 procent för Grupp 2. Således redovisar samtliga företag i undersökningen ROA 

som överstiger noll. Maximumvärdet för Grupp 1 är 26,6 procent och 40,86 procent för 

Grupp 2. Grupp 1 uppvisar ett medelvärde på ROA på 10,752 procent, samma mått för Grupp 

2 är 10,736 procent. Det är således marginellt högre för Grupp 1. Det andra måttet på 

genomsnitt som beräknas, medianen, är 11,48 procent för Grupp 1 och 9,37 procent för Grupp 

2. För Grupp 1 är standardavvikelsen 6,899 procent, och för Grupp 2 är den 9,333 procent. 

Spridningen kring medelvärdet är således något större i Grupp 2. Sammanfattningsvis har 

Grupp 1 en genomsnittligt marginellt högre ROA än Grupp 2 år 2005.  

Tabell 2: Tobins Q 2005 
! ! ! ! !2 0 0 5 Medelvärde Median St.avvikelse Min. Max. 

Tobins 
Q 

Grupp 1 1,58 1,364 0,96 0,624 4,308 
Grupp 2  1,426 1,157 1,019 0,298 6,138 
Differens 0,154 0,207 -0,059 0,326 -1,83 

 

För Tobins Q rör sig observationerna för Grupp 1 inom ett intervall där 

minimumobservationen är 0,624 och maximum är 4,308. För Grupp 2 är Tobins Q för 

motsvarande intervall 0,298 för minimum och 6,138 för maximum.  Medelvärdet för Grupp 1 

är 1,58 och 1,426 för Grupp 2. Detta innebär att trots att intervallet är större inom Grupp 2 har 

Grupp 1 totalt sett fler observationer som uppvisar ett högt Tobins Q. Detta påstående styrks 

även av att medianen för Grupp 1 är 1,364 och för Grupp 2 är den motsvarande 1,157. Vad 

gäller standardavvikelsen är denna 0,96 för Grupp 1 och 1,019 för Grupp 2. Således är 



! 21!

spridningen likartad inom grupperna. Sammanfattningsvis kan konstateras att Grupp 1 i 

genomsnitt uppvisar högre Tobins Q än Grupp 2 under år 2005.  

5.2 År 2008 

Tabell 3: ROA 2008 
! ! ! ! !2 0 0 8 Medelvärde Median St.avvikelse Min. Max. 

ROA 
% 

Grupp 1 9,017 7,71 7,214 -3,02 21,93 
Grupp 2 7,923 6,005 6,005 -4,41 41,37 
Differens 1,094 1,705 1,209 1,39 -19,44 

 

Tre år efter inledningen av mätperioden har minimumvärdet på ROA reducerats för de båda 

grupperna. Från 0,59 procent år 2005 till -3,02 procent år 2008. För Grupp 2 är 

minimumvärdet -4,41, vilket även det är lägre än för år 2005. I båda grupperna uppvisas 

därmed negativa värden på ROA under år 2008, vilket innebär att det finns företag som inte är 

lönsamma. Maximumvärdena för de båda grupperna är mer likvärdiga de som presenterades 

år 2005, för Grupp 1 och Grupp 2 är maximumvärdet 21,93 procent respektive 41,37 procent. 

Medelvärdet för Grupp 1 har försämrats från 10,752 procent till 9,017 procent. För Grupp 2 är 

medelvärdet 7,923 procent, vilket även det är en försämring sedan år 2005. Även medianen är 

bättre för Grupp 1 än Grupp 2. Grupp 1 har en median på 7,71 procent och Grupp 2 har en 

median på 6,005 procent. Vidare är spridningen fortsatt något större för Grupp 

2.  Standardavvikelsen för Grupp 1 är 7,214 procent medan samma mått för Grupp 2 är 9,486 

procent. Sammanfattningsvis kan sägas att sett till medelvärde och median uppvisar Grupp 1 

en bättre ROA år 2008.  

Tabell 4: Tobins Q 2008  
! ! ! ! !2 0 0 8 Medelvärde Median St.avvikelse Min. Max. 

Tobins 
Q 

Grupp 1 1,124 0,935 0,546 0,568 2,779 
Grupp 2  1,119 1 0,776 0,405 4,586 
Differens 0,005 -0,065 -0,23 0,163 -1,807 

 

För år 2008 har Tobins Q förändrats för de två grupperna. Vad gäller minimum- och 

maximumvärden för Grupp 1 är intervallet mellan 0,568 och 2,779. I jämförelse med värdena 

på Tobins Q för år 2005 har intervallet minskat, mestadels i maximumvärdet. För Grupp 2 är 

motsvarande värden 0,405 och 4,586, och mot bakgrund av värdena för år 2005 har intervallet 

minskat.   



! 22!

Medelvärde på Tobins Q för Grupp 1 har sjunkit till 1,124, likaså för Grupp 2 där Tobins Q 

sjunkit till 1,119. År 2008 är det en mindre skillnad i medelvärde grupperna emellan än vid år 

2005. Medianen är 0,935 för Grupp 1 och för Grupp 2 har den sjunkit till 1. Följaktligen 

uppvisar Grupp 2 ett positivare genomsnittsmått än Grupp 1, något som inte förekommit 

tidigare. Standardavvikelsen är 0,546 för Grupp 1 och 0,776 för Grupp 2, därmed är flertalet 

observationer i Grupp 1 närmare medelvärdet än i Grupp 2.  

Sammantaget har såväl medelvärde som median sjunkit för båda grupperna från år 2005. I 

jämförelse av grupperna så uppvisar Grupp 1 ett marginellt starkare medelvärde medan Grupp 

2 har ett högre Tobins Q vad gäller median. 

5.3 År 2010 

Tabell 5: ROA 2010  
! ! ! ! !2 0 1 0 Medelvärde Median St.avvikelse Min. Max. 

ROA 
% 

Grupp 1 11,284 10,72 7,456 -3,3 28,56 
Grupp 2 10,508 8,11 8,613 0,58 42,27 
Differens 0,776 2,61 -1,157 -3,88 -13,71 

 

Den tredje mätningen visar på en uppgång i ROA för både Grupp 1 och Grupp 2. Intervallet 

för Grupp 1 är mellan ett minimumvärde på -3,3 procent och ett maximumvärde på 28,56 

procent. För Grupp 2 är intervallet mellan 0,58 procent och 42,27 procent. År 2010 är 

medelvärdet på ROA 11,284 procent för Grupp 1, och 10,508 procent för Grupp 2. Det är en 

ökning från 2008 för de båda grupperna, och ökningen återspeglas även i de andra måtten. 

Medianen är 10,72 procent för Grupp 1 och 8,11 procent för Grupp 2. Standardavvikelsen 

följer samma mönster genom hela mätperioden, och uppvisar en större spridning för Grupp 

2.  Den är 7,456 procent för Grupp 1 och 8,613 procent för Grupp 2. Resultatet för 2010 

överensstämmer med tidigare år, och även detta år har Grupp 1 en högre genomsnittlig ROA 

än Grupp 2.  

Tabell 6: Tobins Q 2010!!
! ! ! ! !2 0 1 0 Medelvärde Median St.avvikelse Min. Max. 

Tobins 
Q 

Grupp 1 1,699 1,469 1,109 0,106 3,934 
Grupp 2  1,452 1,227 1 0,265 5,763 
Differens 0,247 0,242 0,109 -0,159 -1,829 
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I förhållande till 2008 har intervallet vidgats i båda riktningar. Detta har även skett i Grupp 2, 

där motsvarande intervall för Tobins Q löper från 0,265 till 5,763. Grupp 1 uppvisar ett 

medelvärde om 1,699 medan Grupp 2 uppvisar ett värde om 1,452. Medelvärden för båda 

grupperna har i förhållande till värdena år 2008 ökat kraftigt, från 1,124 till 1,699 respektive 

1,119 till 1,452. Medianen för Grupp 1 är 1,469 och för Grupp 2 är den 1,227. Beträffande 

standardavvikelsen för Grupp 1 är den 1,109, medan Grupp 2 presenterar ett värde om 1, 

spridningen är därmed likartad i grupperna. 

Grupp 1 och Grupp 2 uppvisar sammantaget ett högre Tobins Q än 2008. Grupp 1 presenterar 

också ett högre Tobins Q i förhållande till Grupp 2 och intervallet för Grupp 2 är större. Detta 

innebär att Grupp 1 består av flertalet observationer med högre värden. 

5.4 Aktierelaterad ersättning och lönsamhet 
Nedan presenteras ett översiktligt resultat för hela mätperioden och hypoteserna besvaras, 

därefter följer analys med koppling till teori och tidigare forskning. 

 Diagram 1: ROA 2005-2010  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Under tidsperioden uppvisar Grupp 1 bättre genomsnittsvärde på ROA jämfört med Grupp 2, 

om än marginellt för år 2005, följaktligen kan hypotes 1 besvaras jakande. Det bör dock 

påpekas att för år 2005 är skillnaden marginell, och styrkan i påståendet är svagare i denna 

del.  
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 Diagram 2: Tobins Q 2005-2010  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Medelvärde för Tobins Q är högre för Grupp 1 än Grupp 2 över mätperioden. Med fokus på 

mätpunkterna 2005 och 2010 kan sägas att utvecklingen har varit försiktigt positiv. Att båda 

grupperna upplever en kraftig nedgång i lönsamhet 2008 är tydligt, men återhämtningen är 

likväl den tydlig. Hypotes två kan därför besvaras jakande eftersom Grupp 1 under samtliga 

tre år har ett högre medelvärde för Tobins Q än Grupp 2.  

Eftersom såväl hypotes 1 som 2 kan besvaras jakande innebär det att företag på Large Cap 

som tillämpar aktierelaterad ersättning har en högre lönsamhet än företag som inte gör det. 

Att båda nyckeltalen försämras för grupperna under år 2008 beror sannolikt på den globala 

finanskrisen, dock är inte nivån på lönsamhetsmåtten fokus i denna studie utan skillnaden 

grupperna emellan. Vid undersökningen av ROA uppmärksammas en mindre skillnad år 2005 

än vid övriga mättillfällen. Tobins Q har även en mätpunkt där grupperna inte skiljer sig långt 

ifrån varandra vid 2008. Vad detta beror på är svårt att säga. Slutsatserna som kan dras av 

studiens resultat är dock tydligare. 

Utifrån presenterade mätningar kan konstateras att aktierelaterad ersättning bidragit till en 

bättre lönsamhet hos svenska företag på Large Cap. Enligt agentteorin innebär det att den 

intressekonflikt som råder mellan ledning och aktieägare är mindre i dessa företag. Det 

innebär vidare att ledningen och aktieägarnas intressen är mer i linje med varandra och 

parternas mål med verksamheten är troligen gemensamt, att öka den långsiktiga lönsamheten 

för företaget.  
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Den forskning som har presenterats gällande aktierelaterad ersättnings negativa inverkan på 

företags lönsamhet (Core et al. 1999 och Brick et al. 2006) grundar sig i att vissa delar av 

bolagsstyrningen är ineffektiv, exempelvis på grund av nepotism och intressekonflikter inom 

bolagsledningen. De resultat som uppsatsen presenterar indikerar med andra ord att de 

svenska bolag på Large Cap som använder aktierelaterad ersättning har en så pass effektiv 

bolagsstyrning, att det inte är möjligt att missbruka den aktierelaterade ersättningen på det sätt 

som angivits i tidigare forskning. Detta kan mycket väl bero på Svensk Kod för 

Bolagsstyrning som bland annat avser att minska klyftan mellan agenten och principalens 

intressen. Att exempelvis koden föreskriver att endast en person i styrelsen tillåts delta i 

företagets dagliga verksamhet medför att resultat likt Core et al. (1999) och Brick et al. 

(2006), där VD och styrelse samarbetar för att styra bolaget för att det ska resultera i egen 

ekonomisk vinning, i större utsträckning undviks. Dessutom föreskrivs i kapitel 9 att rörliga 

ersättningar ska vara kopplade till förutbestämda och mätbara kriterier. Rimligen bör detta 

bidra till att börsnoterade bolag upprättar effektiva mått för att mäta ledningens prestationer. 

Utöver det föreskriver koden att bolagsstämman beslutar om upprättandet av nya program och 

de väsentliga villkoren för dessa. Således minskas ytterligare möjligheten för ledningen att 

missbruka sitt mandat.  
 

Kontentan av den forskning som presenterar ett negativt samband (Core et al. 1999, Brick et 

al. 2006, Cheng & Farber 2008) mellan kompensation och god lönsamhet är att om 

kompensationen är alltför generös kommer detta påvisa sämre lönsamhet. Cheng och Farber 

(2008) förklarar detta som att en för hög kompensation medför ett ökat risktagande som kan 

leda till försämrad lönsamhet. En möjlig analys utifrån resultaten i denna studie är att 

kompensationerna bland Large Cap-bolagen inte är för generösa. Risktagandet är följaktligen 

på en rimlig nivå som i slutändan genererar god lönsamhet för företagen som använder 

aktierelaterad ersättning. Dock krävs vidare forskning för att dra slutsatser om dessa 

påståenden.  

Aggarwal och Samwick (2006) motsätter sig dock dessa resultat eftersom de påvisar att 

incitamentsprogrammen fungerar, oavsett hur hög den aktierelaterade ersättningen inom 

programmet är. Detta blir motsägelsefullt vid jämförelse av ovan nämnda källor. Det bör 

påpekas att Aggarwal och Samwick (2006) undersöker sambandet mellan 

incitamentsprogram, lönsamhet och investeringar. Investeringar är ofta något som uppmuntrar 

långsiktigt beteende och det kan därför vara denna variabel som gör att studien finner ett 
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positivt samband i jämförelse med övriga artiklar. Detta ger indikationer på att den 

aktierelaterade ersättningen inom företagen som är noterade på Large Cap är utformade för att 

uppmuntra långsiktighet, vilket påvisas är en viktig egenskap av Aggarwal och Samwick 

(2006). Att aktierelaterad ersättning skapar ett långsiktigt förhållningssätt till lönsamhet gör 

att aktieägarnas och bolagsledningens intressen i högre grad sammanfaller. 

Att lönsamheten är högre för Grupp 1 än Grupp 2 är även i linje med resultaten som Larcker 

et al. (2007) uppvisar, där författarna finner att aktierelaterad ersättning påverkar företagens 

lönsamhet positivt. Förväntningen i den studien är tvärtom och grundar sig bland annat i att 

incitamentsprogrammen uppmuntrar kortsiktigt beslutsfattande. På dessa grunder kan 

resultaten i denna studie indikera att företagen i Grupp 1 har upprättat incitamentsprogram 

som strävar efter att bolagsledning ska se företagens lönsamhet över längre tid.  

Utifrån Aboody et al. (2010) som undersöker repricing kan argumenteras för att den 

aktierelaterade ersättningen, som ryms inom incitamentsprogrammen hos företag noterade på 

Large Cap, inte har förlorat sitt värde och därmed sin funktion. Det indikerar att företagen är 

medvetna om att om en option ställs ut till ett visst pris, är incitamentet en ekonomisk 

vinning. Det är därför viktigt att löpande utvärdera den aktierelaterade ersättningen inom 

incitamentsprogrammen. Detta lyckas företagen väl med, av att döma av resultatet över 

tidsperioden.  

6. Konklusion 
Syftet med denna studie är att utreda huruvida det finns en skillnad i lönsamhet mellan företag 

som använder sig av aktierelaterad ersättning och företag som inte gör det. Därmed klargörs 

om aktierelaterad ersättning motverkar den intressekonflikt som uppkommer i en 

principalagent-konstellation. Skillnaden i lönsamhet undersöks genom att studera om 

lönsamhetsmåtten ROA och Tobins Q är högre för den grupp som använder aktierelaterad 

ersättning. Våra empiriska studier påvisar i enlighet med våra hypoteser att företag noterade 

på NASDAQ OMX Stockholm Large Cap som använder sig av aktierelaterad ersättning har 

en högre lönsamhet än företag som inte använder sig av aktierelaterad ersättning. Vidare tyder 

studiens resultat på att aktierelaterad ersättning kan motverka agentproblem då företag som 

använder aktierelaterad ersättning uppvisar högre lönsamhet än företag som inte gör det under 

mätperioden. Det innebär att ledningen och aktieägarnas intressen är mer i linje med varandra 
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och parternas mål med verksamheten är troligen gemensamt, att öka den långsiktiga 

lönsamheten för företaget.  

Mot bakgrund av tidigare forskning kan en möjlig anledning till studiens resultat vara att den 

aktierelaterade ersättningen fungerar så pass väl som incitament i bolagen att agentproblemet 

är obetydande eller ringa. En bidragande faktor till detta kan vara att bolagsstyrningen i övrigt 

är utformad på ett effektivt sätt, vilket säkerställs genom Svensk Kod för Bolagsstyrning.  

Begränsningar i studien är att den enbart studerar Large Cap, det går därmed inte att dra 

slutsatser som spänner över andra listor på NASDAQ OMX Stockholm som Mid och Small 

Cap. Samtidigt gör en studie över en börsmarknad med företag från olika branscher att det 

inte är möjligt att dra slutsatser för specifika branscher. Tidsperioden som studien undersökte 

är också diskutabel eftersom finansmarknaden upplevde den största krisen sedan 1930-talet. 

Det går följaktligen inte att utesluta att andra faktorer påverkade studiens resultat.  Det ovan 

nämnda utgör en god grund för att diskutera vidare forskning inom ämnet. En liknande studie 

som omfattar samtliga listor på den svenska börsen skulle ge ökad kunskap inom ämnet. Det 

vore också intressant att undersöka en specifik bransch istället eftersom förekomsten och 

uppläggen av incitamentsprogram kan variera beroende på bransch. Det skulle då vara möjligt 

att beräkna andra typer av nyckeltal som är mer branschspecifika. Vidare vore det relevant att 

studera aktievärdet på företag ytterligare, och på sätt jämföra lönsamheten mellan de olika 

grupperna.  
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8. Bilagor 
8.1 Bilaga 1 – Boxplot 2008  
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8.2 Bilaga 2 – Grupper  

Grupp 1: Aktierelaterad ersättning 2005 Grupp 2: Ej aktierelaterad ersättning 2005 
AstraZeneca PLC Alfa Laval AB 
Atlas Copco AB ASSA ABLOY AB 
Electrolux Axfood AB 
Elekta Boliden AB 
Ericsson Castellum AB 
Getinge AB  Fabege AB 
Hakon Invest AB Hennes & Mauritz AB 
Hexagon AB  Holmen AB 
Industrivärden Hufvudstaden AB  
Investor AB  Kinnevik, Investment AB 
Lundin Petroleum AB Latour 
Millicom International Lundbergföretagen AB 
Modern Times Group MTG AB Lundin Mining Corporation SDB 
Oriflame Cosmetics S.A, SDB Meda AB  
Sandvik AB NCC AB 
Skandinaviska Enskilda Banken  Nordea Bank AB 
Skanska AB Ratos AB 
SKF AB  SAAB AB 
Stora Enso SCANIA AB 
Swedish Match AB Seco Tools AB  
Volvo, AB Securitas AB 
Totalt: 21 företag SSAB AB  

 
Svenska Cellulosa AB 

 
Svenska Handelsbanken 

 
Swedbank AB  

 
Tele2 AB  

 
TeliaSonera AB 

 
Trelleborg AB 

 
Totalt: 28 företag 
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