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Förord 
 
 

 

Denna studie är en avslutande del för vår fyraåriga civilekonomutbildning här vid 

Högskolan i Borås. Efter cirka tjugo veckors slit och hårt arbete är vi äntligen klara med 

vår uppsats. Att skriva denna uppsats var både intressant och rolig, men allt har inte gått 

friktionsfritt. Vi vill tacka vår handledare Håkan Javefors som väglett oss in i ämnet samt 

Hossein Pashang som har bidragit oss med respons. Sist men inte minst vill vi tacka våra 

opponenter som under skrivandets gång gett oss konstruktiv kritik och respons.  

 

 

 
 
 

 
 
 
 

                     Karin Lee                                                                Lin Lieu  
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Abstract 
 

Background / Problem: Variable salary has in the last quarter represented an 

increasingly significant portion of senior executive remuneration in the western world. In 

Sweden, the variable pay also has become more common. Variable salary or 

compensation may include bonuses, stock-or option-based compensation. A typical 

reward system for managers typically consists of base salary, benefits, variable pay, long 

term incentives and a pension settlement. The composition of the senior executives' total 

compensation has often been discussed in which, amongst other, the compensation levels 

for executives should be legitimate and meet understanding among stakeholders of the 

company. Several companies have introduced some form of reward system, but there is 

no optimal reward system, a company must choose a reward system that is customized to 

its specific situation. The implementation of reward systems can lead to effects. A well-

designed reward system can lead to positive effects for the company. 

 

Purpose: The purpose of this study is to analyze how the use of incentive schemes for 

senior executives affects AMF, Ericsson, SEB and AB Volvo. Our intention is to gain an 

understanding of the effects that may arise from the use of incentive systems for senior 

executives. We would also want to gain an understanding of how these companies and 

their stakeholders' perception of reward systems for senior executives are. 

 

Method: We applied an indirect inductive approach where we have oscillated back and 

forth between theory and empiricism. We have primarily used a qualitative research 

approach in the study. The literature review consists of literature and scientific articles on 

rewards, agency theory and motivation. The empirical material consists of newspaper 

articles in which our studied company's reward system has received attention in the 

media. 

 
Conclusion: We have found that the reward system mainly has affected the studied 

companies in a negative way, because these companies’ didn´t take certain factors into 

consideration. We have identified that the design of a reward system is a trigger that has 

affected AMF, Ericsson, SEB and AB Volvo. We then found that the amount and 

performance are triggers of how the stakeholders perceive the reward programs, 
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particularly shareholders. While other stakeholders see the firm moral acts as central. 

These companies should then take the stakeholders interest in consideration when 

designing a reward program because they dependent on their stakeholders in one way or 

another such as labor and capital. If not taken into account it can lead to the studied 

companies' legitimacy being affected. Companies use the reward system as a competitive 

tool to keep employees. 

 

This essay is further written in Swedish. 

 

Keywords: reward system, reward, senior executive, stakeholder,  
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Sammanfattning 
 

 

Bakgrund/Problem: Rörlig lön har under det senaste kvartalet utgjort en alltmer 

betydande del av ledande befattningshavares lön i hela västvärlden. I Sverige har rörlig 

lön även blivit vanligare. Rörlig lön eller ersättning kan till exempel vara bonus, aktie- 

eller optionsbaserad ersättning. Ett typiskt belöningssystem till chefer består vanligtvis av 

baslön, förmåner, rörlig lön, långsiktig incitament och en pensionslösning. 

Sammansättningen av en ledande befattningshavares totala ersättning har ofta diskuterats 

där bland annat ersättningsnivåerna till chefer bör vara legitima och möta förståelse bland 

företagets intressenter. Flera företag har infört någon form av belöningssystem men det 

finns inga optimala belöningssystem utan ett företag måste välja ett belöningssystem som 

är anpassad för företagets specifika situation. Vid implementering av belöningssystem i 

företag kan belöningssystemet medföra effekter. Ett väl utformad belöningssystem kan 

leda till positiva effekter för företaget. 

 

Syfte: Syftet med studien är att analysera hur användning av belöningssystem till 

ledande befattningshavare påverkar AMF, Ericsson, SEB och AB Volvo. Vår avsikt är att 

få en förståelse om vilka effekter som kan uppstå från att använda belöningssystem till 

ledande befattningshavare. Vi vill även få en förståelse för hur dessa företag och deras 

intressenters uppfattning om belöningssystem till ledande befattningshavare är. 

 

Metod: Vi har tillämpat en indirekt induktivt ansats där vi har pendlat fram och tillbaka 

mellan teori och empiri. Vi har främst använt en kvalitativ forskningsstrategi i studien. 

Litteraturgenomgången består av litteratur och vetenskapliga artiklar som berör 

belöningar, agentteorin och motivation. Empirin består av tidningsartiklar där våra 

studerade företags belöningssystem har uppmärksammats i massmedia.  

 

Slutsats: Vi har kommit fram till att belöningssystemet huvudsakligen har påverkat de 

studerade företagen på ett negativ sätt, på grund av att de inte har beaktat vissa faktorer. 

Vi har identifierat att utformningen av belöningssystem är en utlösande faktor som har 

påverkat AMF, Ericsson, SEB och AB Volvo. Vi har då funnit att belopp och prestation 

är utlösande faktorer till hur intressenter, särskilt aktieägare uppfattar programmet. 

Medan andra intressenter ser företagets moraliska handlingar som central. Dessa företag 

bör då ta hänsyn till sina intressenter vid utformning av belöningsprogram för de är 

beroende av sina intressenter på ett eller annat sätt som arbetskraft och kapital. Om inte 

hänsyn tas kan det leda till att de studerade företagens legitimitet påverkas. Företag 

använder belöningssystemet som ett konkurrensmedel för att behålla medarbetarna.  

 

 

 

 
 
 

 
Nyckelord: belöningssystem, belöning, ledande befattningshavare, intressenter 
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Begreppslista  
 

BHPS            Den brittiska hushållsundersökning studie är en multifunktionell studie vars        

unika värde ligger i det faktum att: Den följer samma representativa urval 

av individer under en period. Den är hushållsbaserad och intervjuar varje 

vuxen medlem i hushållet ur urvalet. Den innehåller tillräckligt fall för 

meningsfull analys av vissa grupper som äldre eller ensamstående 

föräldrar
1
.  

 
PRP                Bonus vinst eller lönenivåer är baserade på en bedömning av arbetstagares        

                        (eller lagets) resultat i förhållande till mål som tidigare fastställts, vanligen  

                      en del av ett performance management system
2
. 
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1 Inledning 
 

I detta kapitel beskriver vi vad studien avser att undersöka. Redogörelsen sker genom 

bakgrund, problemdiskussion, problemformulering, syfte och avgränsningar. 
 

 

1.1 Bakgrund 

Flera företag har idag infört någon form av belöningssystem (Luthans & Stajkovic, 1999). 

Bland annat har fler än hälften av bolagen på Stockholmsbörsen ett eller flera aktiva 

program baserade på aktier, konvertibla skuldebrev eller optioner (Smith et al, 2002). 

Kunskapen om den historiska utvecklingen av rörliga löner till ledande befattningshavare 

är begränsade. Det finns ingen direkt information om hur omfattande dessa ersättningar är 

eftersom inga uppgifter inom detta område har samlats in på ett systematiskt sätt (Bång & 

Waldenström, 2009). I en ordbok från 1891 kan man hitta ordet tantiem där förklaringen 

för ordet är: 

 
en andel i vinsten, å ett affärsföretags nettovinst utgående inkomst, hvilken tillfaller en 

eller annan person, som medverkar vid företaget. Tantiémer plägas tillerkännas affärs- 

och fabriksdisponenter, godsförvaltare o.s.v. i syfte att sporra deras intresse för högsta 

möjliga nettovinst åstadkommande
3. 

 

Vilket tyder på att rörlig lön ändå har funnits sedan slutet av 1800-talet. Rörlig lön eller 

ersättning kan till exempel vara bonus, aktie- eller optionsbaserad ersättning (Bång & 

Waldenström, 2009). Ett typiskt belöningssystem till chefer består vanligtvis av baslön, 

förmåner, rörlig lön, långsiktig incitament och en pensionslösning (Smitt et al, 2004). 

 

Rörlig lön har under det senaste kvartalet utgjort en alltmer betydande del av ledande 

befattningshavares lön i hela västvärlden. För amerikanska storföretagsledningar utgör 

rörlig lön cirka 90 procent av deras totala lön. Rörlig lön har även blivit vanligare i 

Sverige (ibid.). Ersättningsfrågor till ledande befattningshavare är ett populärt och 

omdiskuterat ämne. Några av de frågor som har diskuterats ofta är hur strukturen på 

ersättningen till ledande befattningshavare ska se ut. Även hur ersättningens 

sammansättning påverkar chefernas inställning mot risktagande och företagets resultat 

(Martellini, 2005). Utvecklingen av ledande befattningshavares totala inkomster har växt 

snabbare än den genomsnittlige löntagarens. En sådan ökning kan tyckas vara 

oroväckande. Både nivån och sammansättningen av ledande befattningshavares ersättning 

har ifrågasatts (Bång & Waldenström, 2009). 

 

Enligt Smitt et al. (2004) har utvecklingen av system som rörliga ersättningsdelar och 

bonussystem ökat kraftigt sedan 90-talet. Vilket har lett till att massmedia har 

uppmärksammat utfallen av bonusersättningar och skapat debatt. Styrelser och 

företagsledningar har fått kritik för bonusersättningar och det har medfört till att 
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dessa ersättningar har setts över (ibid.). Under 2000- talet har medierna rapporterat om 

flera ersättningsskandaler. Det har lett till att utredningar tillsatts och lagar stiftats. Vad 

som har varit nytt är att belöningarna och ersättningar kunnat bli så omfattande att de har 

utgjort ett hot mot ett företags finansiella överlevnad (Olve & Samuelson, 2008). Ett 

exempel är Skandiaaffären som uppmärksammades i dagspressen år 2003 där Skandias 

bonussystem hade betalat ut cirka 2 miljarder kronor till chefer under 3 år. Efter 

börskraschen blev ägarna tveksamma till bonusprogrammen och tillsatte en 

utredningsgrupp. Utredningsgruppen fann att ledningen hade tagit ut mer bonus än vad 

styrelsen hade tillåtit och att summan istället närmade sig 3,5 miljarder kronor
4,5

.  

 

De organisationer som har reagerat på ersättningsfrågorna till ledande befattningshavare 

och som har gett ut rekommendationer och vägledningar om ämnet är bland annat Svenskt 

Näringsliv, Kollegiet för svensk bolagsstyrning och regeringen.  Svenskt Näringsliv gav 

ut en vägledning för ersättningar till ledande befattningshavare i bolag år 2004
6. 

Kollegiet 

för svensk bolagsstyrning införde år 2005 en kod för bolagsstyrning. Bolagsstyrning avser 

att säkerställa att ägarnas intressen tas tillvara i de företag där ägarna själva inte driver 

bolaget. Syftet med koden är att förbättra bolagsstyrning i börsnoterade bolag
7
. 

Regeringen införde år 2009 nya riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i 

företag med statligt ägande. I riktlinjerna står det att rörlig lön inte ska ges till ledande 

befattningshavare
8
. 

 

1.2 Problemdiskussion  

Under de senaste åren har det präglats av djup lågkonjunktur och oroligheter på 

finansmarknaden, frågan gällande ersättningar till börsbolagens chefer och ledningar har 

också blivit hetare
9
. Den allmänna debatten handlar inte bara om belöningar ska finnas, 

utan också hur de ska vara utformade. Beroende på programmens karaktär medförs olika 

finansiella effekter. Det finns en mängd olika typer av belöningssystem att belöna 

medarbetarna. Man brukar främst tala om bonus och väderpappersbaserade 

incitamentsprogram när det gäller belöningar till vd och ledning (Samuelson, 2004).  

 

Man känner till relativt litet om effekterna av belöningssystem, detta område förefaller 

ganska outforskat framför allt när det gäller empiriska studier. Däremot finns det i rikt 

mått teoretiska studier om hur belöningssystem bör utformas samt hur anställdas beteende 

kan förändras. Ibland påstås det i debatten att det inte går att belägga något samband 

mellan olika ersättningar, särskilt för ledande befattningshavare, och företagets resultat 

(Olve & Samuelson, 2008).   
 

Enligt Samuelson (2004) finns det inga optimala belöningssystem utan ett företag måste 

välja ett belöningssystem som är anpassad för företagets specifika situation. Man bör 

                                                   
4
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5
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6
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befattningsh_4908.html 2011-02-05 
7
 http://www.bolagsstyrning.se/bolagsstyrning/bolagsstyrningens-utveckling 2011-02-25 

8
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därför diskutera belöningssystem med utgångspunkt i en helhetssyn där flera synsätt ges 

plats. Det finns fyra betydelsefulla dimensioner som man kan urskilja; syften, former, 

grunder och mottagare. Olve & Samuelson (2008) menar att man bör reflektera över vad 

motivet är med att ha belöningar. Det finns olika former av belöningar såsom monetära, 

icke-monetära belöningar och ägarandelar, vilka ska man tillämpa?  Man bör även ta 

hänsyn till grunderna för belöningar när man ska anpassa belöningssystemet för ett 

företag. Det finns olika grunder såsom uppsättning av finansiella mål, styrmått och 

prestationsmättning. Andra grunder som bör diskusteras är; ska belöningar relateras till 

individ- grupp- eller företagsprestationer? Den sista dimensionen som man ska ta hänsyn 

till är; vilka är mottagare av belöningar? Även om debatten till stor del handlar om 

ersättningar till vd och övriga resultatansvariga chefer, omfattas övriga chefer och 

medarbetare av belöningssystemet. Flera än ledningen kan ju påverka de prestationer som 

belönas.  

 

Smith et al. (2002) anser att införandet av ett belöningssystem i företag är ett strategiskt 

beslut. Uppfattas ett belöningssystem som felaktigt eller orättvist kan det motverka sitt 

syfte vilket företag ska ha i åtanken vid införande av belöningssystem. Svensson (2001) 

säger att om ett belöningssystem är dålig konstruerad kan det påverka ledande 

befattningshavare som omfattas av systemet på ett negativt sätt vilket som i sin tur 

påverkar företaget. Däremot leder ett väl utformad belöningssystem till positiva effekter 

för både ledande befattningshavare och företaget. Svenskt Näringsliv skrev i sin 

reviderade vägledning som de gav ut 2006 att styrelsen i bolag bör ta hänsyn till 

omvärldens bedömning angående ersättningar till ledande befattningshavare. Vidare 

skriver Svenskt Näringsliv att företags avtal och ersättningsnivåer till chefer bör vara 

legitima och möta förståelse bland företagets intressenter men även i omvärlden då det 

kan påverka ett företags rykte. Dock har det förekommit att denna förståelse hos företag 

inte alltid uppnåtts, vilket kan ses olika i debatter angående ersättning till ledande 

befattningshavare. Därför bör intressenter och omvärldens reaktion tas med i 

beaktningen
10

.  

 

AMF, Ericsson, SEB och AB Volvo har alla belöningssystem till sina ledande 

befattningshavare. Det framgår av att deras belöningssystem har uppmärksammats i 

massmedia. Vid införande av belöningssystem i ett företag finns det många aspekter att 

tänka på.  

 

1.3 Problemformulering 

Utifrån ovanstående problemdiskussionen har vi kommit fram till följande frågeställning:  

 

Hur har belöningar till ledande befattningshavare påverkat AMF, Ericsson, SEB och AB 

Volvo?  
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Huvudfrågan besvaras genom delfrågor: 

 

- Vilka faktorer bör företagen beakta vid användning av belöningssystem? 

- Vad är belöningssystemets syfte till ledande befattningshavare?  

- Skiljer sig intressenternas syn från företagens syn angående belöningssystem till 

ledande befattningshavare? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att analysera hur belöningssystem till ledande 

befattningshavare har påverkat AMF, Ericsson, SEB, och AB Volvo genom massmedia 

där dessa företags belöningssystem till ledande befattningshavare har uppmärksammats. 

Vi vill även få en förståelse för hur dessa företag och deras intressenters uppfattning om 

belöningssystem till ledande befattningshavare är.    

 

1.5 Avgränsning 

Vår studie avgränsas till att analysera hur intressenterna och cheferna/styrelsen i våra 

studerade företag har uttalat sig i massmedia samt information som berör 

belöningssystemen. Med belöningssystem menas alla former av belöningar, till exempel 

omfattas bonus, optioner och aktier i belöningsprogrammen. Med intressenter menas de 

personer och organisationer som har uttalat sig i samband med företagsfallen i vår 

empiriska del. Vi har avgränsat oss till fyra företagsfall som har uppmärksammats i 

massmedia gällande belöningssystem. Tidningsartiklarna har avgränsats framförallt till tre 

dagstidningar (DN, SvD och DI) som skriver om ekonomiska nyheter. Det förekommer 

även enstaka artiklar från Veckans affärer och E24 som vi har tagit med.  

 

1.6 Studiens disposition  

Denna studie är indelad i åtta kapitel. Den fortsatta framställningen indelas på följande 

sätt. I avsnitt två redogör vi valet av vår metod för studien. Det tredje kapitlet redovisar vi 

en litteraturgenomgång där vi behandlar tidigare forskning och litteratur som är relevanta 

för vår studie. I studiens fjärde kapitel omfattar vår empiri som utgörs av tidningsartiklar. 

Det femte kapitlet består av en analys där vi gör en koppling av det material vi har 

kommit fram till i vår empiri med litteraturgenomgången. I det sjätte avsnittet för vi en 

diskussion där vi presenterar våra egna tankar och funderingar. I det sjunde kapitlet 

presenterar vi de slutsatser som vi kunnat dra utifrån analysen och diskussionen. Studien 

avslutas med kapitlet avslutande kommentarer.  
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2  Metod  
 

I denna del av studien redogör vi vår metod. Vi kommer genomgående redogöra vilka 

metoder vi har använt och motivera de metodval vi har tillämpat. Vi har endast valt att 

förklara de metoder som är relevant för vår studie.  

 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt  

Positivismen och det tolkande paradigmet är de två övergripande förhållningssätten som 

kan sägas utgöra grunden för hur man metodiskt utför sin undersökning. Dessa paradigm 

är varandras motsatser. Hermeneutiken utgör en central analysmetod inom det tolkande 

paradigmet (Alvesson & Sköldberg, 2008). Vi har angripit vår studie utifrån ett 

hermeneutiskt förhållningssätt.  

  

Hermeneutik är ett paradigm som från början utformades för tolkning eller förståelse. 

Hermeneutikens centrala idé baseras på den forskare som analyserar en text och ska 

försöka få fram textens mening utifrån det perspektiv som dess upphovsman haft. Det 

innefattar en fokus på det historiska och sociala sammanhang i vilken texten 

producerades. Olika uppfattningar på textanalys, exempelvis kvalitativ dataanalys, kan 

vara av hermeneutisk art genom att de är sensitiva för den kontext i vilken texterna 

producerades (Bryman, 2002). Hermeneutiken förknippas starkt med kvalitativa metoder 

(Olsson & Sörensen, 2001).  

 

Vår studie grundar sig på ett hermeneutiskt förhållningssätt eftersom denna synsätt är 

förankrad till den kvalitativa metoden som vi tillämpade vid insamling av data. 

Insamlingen av data skedde i form av tidningsartiklar och pressmeddelanden från några 

dagstidningar där intressenterna och cheferna från de företagen har kommenterat i 

samband med händelser angående belöningssystem. För att vi ska få en fördjupad 

kunskap i det vi undersöker är tolkning samt förståelse av artiklarna och 

pressmeddelandena det vill säga empirin nödvändig i vår studie och det skedde genom en 

tolkningsprocess, vilken utgörs av den så kallad hermeneutiska cirkeln eller spiralen. 

Denna cirkel eller spiral avser att tolkningen växer fram i en cirkulär eller spiral rörelse 

som pendlar mellan del och helhet (Andersen, 1998).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Den hermeneutiska spiralen (källa: 

Andersen 1998) 
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Den hermeneutiska spiralen kan sägas känneteckna vår arbetsprocess. Vi har tolkat vår 

empiri i förhållande till den litteraturgenomgången med förförståelse som grund. Med 

avsikten att skapa förståelse om verkligheten, vi har sedan pendlat mellan dess del och 

helhet. Förståelsen har genom detta hela tiden utvecklats.  

  

2.2 Vetenskapliga forskningsstrategier  

Det finns två vetenskapliga angreppssätt som kan användas, det kvantitativa och det 

kvalitativa. Kvantitativ och kvalitativ forskning skiljer sig åt när det gäller den 

kunskapsteoretiska grundvalen och flera andra frågeställningar enligt många författare 

och forskare (Bryman, 2002).  

 

I vår studie har vi i huvudsak använt oss utav en kvalitativ forskningsstrategi. Den 

kvalitativa forskningen lägger till skillnad från den kvantitativa tonvikten vid ord under 

insamling av data. I huvudsak läggs tyngden på att skapa nya teorier det vill säga ett 

induktivt synsätt på sambandet mellan teori och forskning. Denna forskningsstrategi 

betonar även hur individerna uppfattar och tolkar sin sociala verklighet (Bryman, 2002). 

Valet av en kvalitativ metod grundas på att det är en textstudie som utgörs av artiklar där 

kommentarer och information om företagsfallen har uppmärksammats i pressen som vi 

ska studera, vilket innebär att vi kommer skapa förståelse genom att analysera texter.  

 

2.3 Undersökningsdesign  

Forskningsmetoderna är förknippade med olika former av undersökningsdesign. En 

design består av en struktur som styr och vägleder dels hur man konkret använder sig av 

en viss metod, dels hur man analyserar de data eller den information som framkommer. 

Val av forskningsdesign beror på de ståndpunkter som forskaren gjort med hänsyn till 

vilken vikt denne ska lägga på studien angående; kausala samband, generalisering, 

förståelse av olika beteenden, samt en bedömning över tid av olika sociala företeelser och 

de samband som kan finnas mellan dem (Bryman, 2002).  

 

2.3.1 Val av undersökningsdesign  

Vi har använt oss av en tvärsnittsdesign, eftersom denna design passar bäst i vår studie. 

Bryman (2002) menar att en tvärsnittsdesign betyder att man insamlar data från mer än ett 

enda fall. De forskare som använder sig av tvärsnittsdesign är intresserade av variation, 

som exempelvis kan vara individer, familjer, organisationer och nationer. För att 

undersöka variation behöver forskaren studera mer än ett fall. Sannolikheten för variation 

av alla intressanta variabler ökar ju fler fall man har och detta leder till att man kan göra 

flera exakta skillnader mellan olika fall.  

 

Anledningen till att vi har tillämpat en tvärsnittsdesign beror på att vår studie omfattar 

fyra olika händelser där media har uppmärksammats deras belöningssystem under de 

senaste åren. Vi är även intresserade av att se variation därför har vi bestämt oss för fyra 

olika typer av företag: AMF, Ericsson, SEB och Volvo. För att se om skillnader finns. 
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Vid en tvärsnittsdesign ska en forskare samla in datamaterialen vid en tidpunkt. Ett 

exempel är enkätstudier som kan samlas in vid ett tillfälle (Bryman, 2002). Varav vårt 

empiriska material bygger på olika tidningsartiklar som behandlar fyra olika händelser 

kan det ta längre tid att få fram materialet som vi önskar vilket innebär att de inte kan 

samlas in vid ett och samma tillfälle. Eftersom tidningsartiklarna är redan skrivna för ett 

tag sedan tror vi inte att tidspunkten påverkar vår studie.  Våra empiriska dokument rör en 

tidsperiod mellan 2004 - 2011. 

 

2.4 Teori och praxis 

Bryman (2002) framhäver att en beskrivning av samband mellan teori och praktik inte är 

enkelt. Det är flera frågeställningar som aktualiseras men det finns två som är särskilt 

viktiga. Den första frågan handlar om vilken teori som ämnas och den andra rör om vilka 

data som ska samlas in för att testa eller skapa olika teorier. Den ena ansatsen kallas för 

induktion, upptäcktens väg, det vill säga teorin genereras utifrån praktiken (Andersen, 

1998). Den induktiva strategin när det gäller kopplingen mellan teori och data brukar 

förknippas med ett kvalitativt synsätt (Bryman, 2002). 

 

Den andra ansatsen är deduktion, bevisföringens väg, det vill säga prövning av teorier 

(Andersen, 1998). Inom den samhällsvetenskapliga forskningen respresenterar den 

deduktiva teorin den vanligaste uppfattningen om förhållandet mellan teori och praktik. 

Forskaren härleder och deducerar en eller flera hypoteser som ska utsätta för en empirisk 

granskning utifrån det man vet inom ett visst område och de teoretiska överväganden som 

rör detta område. Samhällsforskaren måste vara duktig på att deducera en hypotes och 

sedan översätta den till operationella termer (Bryman, 2002).  

 

Vi har tillämpat en kvalitativ forskning under vår studieprocess och denna har ett indirekt 

induktivt synsätt på förhållandet mellan teori och praktik. Med indirekt menar Bryman 

(2002) att den induktiva processen även innehåller ett inslag utav deduktion. I vår studie 

är förhållandet mellan teori och praktik iterativ då den innefattar en rörelse som går fram 

och tillbaka. Vi pendlade fram och tillbaka mellan teori och empiri då vi inspirerades av 

en viss förförståelse. Vi genomförde en empirisk explorativ förundersökning om vilka 

händelser som uppmärksammades i media och om det fanns tillräckligt material om 

debatter och på så sätt skapade en teoretisk referensram. Sedan skapade vi ytterligare 

empiri, som en grund för modifiering av vår referensram.  

 

2.5 Datainsamlingsmetod  

I vår studie baseras datainsamlingen både den teoretiska och empiriska delen av 

sekundärdata. Sekundärdata är data som insamlats av andra personer, forskare, 

institutioner etcetera. Det är viktigt att forskaren säkerställer sekundärdatakällornas 

tillförlitlighet genom att kritisk granska dessa för att öka trovärdigheten i resultatet. 

Fördelen med sekundärdata är att forskaren har möjligheten att söka upp ett stort antal 

olika källor till sitt forskningsproblem. Dock förekommer det svårigheter att hitta den data 

som forskaren behöver eller i den form man önskar (Christensen et al, 1998).  
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Vår teoretiska referensram utgörs av sekundärdata och de består framförallt av litteratur, 

tidigare forskningar och vetenskapliga artiklar. De vetenskapliga artiklarna samlades in 

via tillgängliga databaser vid högskolan i Borås. Litteraturen och de vetenskapliga 

artiklarna som använts i studien har inhämtats framförallt utifrån relevansen i förhållande 

till det valda ämnet. Vår empiriska studie är baserad på tidningsartiklar och 

pressmeddelanden. Tidningsartiklarna har hämtats ur dagstidningar och främst från SvD, 

DN och DI. Enstaka artiklar har även inhämtats från VA och E24. Pressmeddelandena är 

hämtade från intressenternas hemsida. Tidningsartiklar är hämtade från databasen 

mediearkivet. Tidningarna som har använts tillhör Sveriges stora dagstidningar som 

innehar ekonomiska delar. Vi har bedömt att dessa väger tyngre än andra tidningar 

gällande den ekonomiska informationen.  

 

Vår empiriska del består främst utav tidningsartiklar. Vårt beslut att använda artiklar som 

empirisk material grundar sig på att det finns ett stort textmaterial tillgängligt genom den 

offentliga debatten, som vi omedelbart hade access till. Vi kunde därmed undvika de 

tvetydigheter som förekommer när forskaren själv producerar det empiriska 

grundmaterialet. På så sätt kan forskningen bli mer transparent. Läsaren ges också chans 

att ta del av ett fullständigt och otolkat grundmaterial. Det blir uppenbart när vi som 

forskare låter undergå det våra tolkningar. Med otolkad betyder här inte att det var ”rena” 

eller tolkningsfria data som återberättas, det finns knappast sådana, ett empiriskt material 

framträder inte som meningsfullt utan någon form av tolkning. Utan man har strävat att 

skildra situationen utan ambition att peka på de icke-uppenbara aspekterna eller att ange 

en viss riktning i förståelse (Alvesson, 1991).  

 

2.6 Studiens trovärdighet  

I en kvantitativ forskning är reliabilitet och validitet viktiga kriterier. Man har införlivat 

begreppen i den kvalitativa forskningen med utgångspunkt utan att i grunden ändra 

begreppens betydelse men däremot lägga mindre vikt vid frågor som rör mätning. Det 

finns en extern och intern reliabilitet. Det är svårt i de flesta fall att uppfylla en extern 

reliabilitet i en kvalitativ forskning. Intern reliabilitet innebär att medlemmarna i ett 

forskarlag kommer överens om hur de ska tolka det de ser och hör. Vi har försökt att 

uppnå en hög intern reliabilitet genom att granska det empiriska resultatet både 

individuellt och tillsammans för att säkerställa att vi är överens om vi har tolkat samma. 

Dock är det svårt att säga att denna studie har en hög reliabilitet med det kvalitativa 

angreppssättet i åtanken.   

 

Validitet i en kvalitativ forskning är uppdelad i extern och intern validitet. Intern validitet 

innebär att det ska finnas en god överensstämmelse mellan forskarens observationer och 

de teoretiska idéer som denna utvecklar. För att kunna uppnå en hög intern validitet som 

möjligt kommer vi att göra litteratururval och utgå från teorier som är relevanta för 

forskningsproblemet. Den externa validiteten rör om frågan huruvida resultaten från en 

undersökning kan generaliseras till andra sociala miljöer och situationer (Bryman, 2002). 

Vår yttre validitet blir svår att uppfylla då vår studie bara omfattar fyra händelser. Det är 

svårt att generalisera de resultaten till andra situationer och grupper än dem som varit 

aktuella i vår studie. Vi skulle behöva genomföra en mer omfattande studie för att kunna 



 

- 9 - 

generalisera resultatet och på grund av tidsbrist kan vi bara begränsa oss till de fallen vi 

har studerat.  

 

Bryman (2002) framhäver två andra alternativa kriterier som ett alternativ till reliabilitet 

och validitet: trovärdighet och äkthet. Trovärdigheten består av fyra delkriterier som alla 

har en motsvarighet i kvantitativ forskning. Den första är trovärdighet som svarar mot 

intern validitet. Överförbarhet som motsvarar den externa validiteten. Pålitlighet som är 

jämförbar med reliabilitet. Den sista är en möjlighet att styrka och konfirmera som är 

jämförlig med objektivitet. Eftersom vår empiri består av sekundärdata som är insamlad 

från tidningar innebär det att någon har bearbetat materialet så kan man tycka att det inte 

är lika trovärdigt som primärdata. Vi har försökt öka trovärdigheten genom att kolla på 

mer trovärdiga tidningar med ekonomiska delar och jämföra med olika tidningar, där 

samma personer har uttalat om händelsen så att inte artikelförfattaren har förvridit 

kommentarerna och informationen. 

 

2.7 Urvalsmetod 

När vi valde vilka företag vi skulle undersöka använde vi oss av ett bekvämlighetsurval. 

Enligt Bryman (2002) är bekvämlighetsurval ett icke- sannolikhetsurval och betyder att 

forskaren väljer de personer som för tillfället råkar finnas tillgängliga för forskaren. Vi 

tillämpade ett bekvämlighetsurval på så sätt att vi valde ut några stora företag i Sverige 

utifrån olika branscher, eftersom vi på förhand hade läst om dessa fyra företags 

belöningssystem som hade uppmärksammats i pressen.  

 

2.7.1 Val av media 

Bryman (2002) framhäver att det finns olika typer av massmedia såsom tidningar, 

tidskrifter, radio och TV. Hur ska man göra urvalen av dessa typer av massmedia? Om 

man väljer tidningar ska det vara dagstidningar eller kvällspress? Enligt Bryman (2002) är 

det vanligaste att man väljer en eller möjligtvis två slags media och gör ett urval inom 

ramen för dessa typer av media.  

 

Vi har valt att inrikta oss på främst tre dagstidningar som Dagens Nyheter, Svenska 

Dagbladet och Dagens industri då vi ansåg att de ekonomiska delarna från dessa tidningar 

är mer trovärdiga än kvällstidningarna som till exempel Aftonbladet. Vi har även använt 

enstaka artiklar från Veckans Affärer och E24 då vi fann att informationen var av nytta 

för oss. Dessutom gjorde vi förundersökningar och fann att dessa tidningar gav mer 

information som vi var intresserad av.  

 

2.7.2 Val av tidsperiod  

Ibland är beslutet om vilken tidsperiod som ska omfattas av analysen i ganska stor 

utsträckning styrt av när i tiden en viss händelse inträffar (Bryman, 2002). För att få en 

bild av hur media rapporterade om AMF, Ericsson, SEB och Volvos belöningsprogram, 

började vi förstås med den dagen då media rapporterade om de specifika händelserna som 

har uppmärksammats mest. I AMF och Volvos fall har vi tidsbegränsat oss då händelsen 
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inträffade till det slutade. I Ericsson och SEB:s fall har vi valt att fokusera mellan åren 

2007-2011 respektive 2004-2008 då det förekom mest skriverier i media om dessa 

företags belöningssystem.  

 

2.8 Metodkritik 

Enligt Bryman (2002) finns det kritik mot att använda sig av en kvalitativ 

forskningsmetod. Kvalitativa undersökningar kritiseras ibland för att vara för subjektiva, 

att det är för svårt att replikera, problem med att generalisera och brist på transparens. 

Med subjektiv menar kritikerna att resultatet oftast baseras på forskarens uppfattningar 

om vad som är viktigt och betydelsefullt och på grund av bland annat subjektiviteten finns 

det även svårigheter med att replikera en kvalitativ undersökning eftersom forskare kan ha 

olika uppfattningar. Vidare finns det problem med att göra en generalisering av kvalitativa 

forskningsresultat då undersökningen oftast gäller en liten grupp eller ett fall. Det blir då 

svårt att generalisera. Transparensen är också ett problem eftersom det ibland kan vara 

svårt att se vad forskaren faktiskt har gjort och hur forskaren har gjort.  

 

Eftersom vi har tillämpat en kvalitativ metod är vi medvetna om det är svårt att 

generalisera resultatet, vilket vi inte avser att göra i denna studie. Vårt syfte är att belysa 

hur belöningssystemet har påverkat just AMF, Ericsson, SEB och Volvo.  

 

2.9 Källkritik 

Att vara kritisk mot de källor som vi har använt oss utav är viktigt. Vår 

litteraturgenomgång består av vetenskapliga artiklar och litteratur inom vårt berörda 

ämne. Vi har utgått från material som vi ansett varit relevant för att 

litteraturgenomgången, empirin, analys och resultatet ska vara sammanhängande.  

 

Vi har noggrant granskat och utvärderat de källor vi har tillämpat samt deras ursprung. Vi 

använde Högskolan i Borås biblioteks databaser för att söka efter vetenskapliga artiklar. 

Vi anser att dessa databaser som säkra då den tillhandahåller oss främst dessa artiklar.  

 

Vi har använt oss utav tidningsartiklar. Vi är medvetna om att artiklarna är skrivna av 

journalister som kan vara subjektiva när de skriver i syfte att skapa rubriker och sälja. Vi 

tror att det skulle vara svårt att helt skydda sig mot journalisternas subjektivitet. Vi har 

jämfört artiklarna, och artiklarna är också skrivna av olika journalister. Vi tror att det kan 

minska på problemet något. Annan information som pressmeddelanden och företagsfakta 

har tagits från respektive företags hemsida. Vi anser då att informationen bör vara 

trovärdigt.  
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3 Litteraturgenomgång 
 

I detta avsnitt har vi som syfte att redogöra för den litteraturgenomgång vilken avses som 

relevant för vår studie. Litteraturgenomgången har som avsikt att ge en bredare 

förståelse för läsaren om de olika områdena vår studie berör.  

 

3.1 Belöning   

Bruzelius och Skärvad (2004) anser att det krävs belöningar för att anställda i företag ska 

göra ett bra arbete. Belöning ges framförallt för att de anställda ska få incitament att 

arbeta mer effektivt. Belöning är således det som ges utöver grundlönen. Paul och Alm 

(1991) definierar belöningar som:  

 
ett begrepp som i princip kan omfatta alla positiva konsekvenser som inträffar till följd 

av ett väl utfört arbete (Paul & Alm, s. 20, 1991). 

 

Samuelson (2004) definierar incitament som en förväntad belöning. Företag kan använda 

belöningssystem till att styra medarbetarna mot företagets mål. Belöningar kan delas upp i 

monetära belöningar och icke-monetära belöningar. Monetära belöningar är av finansiell 

art medan icke - monetära innebär inre belöningar såsom ansvar, erkännande och 

arbetsuppgifter (Samuelsson, 2004). Belöningarna innefattar alla typer av belöningar för 

den anställde i företaget bland annat; lön, tantiem (lönetillägg), bonuslön, gratifikationer, 

pension, vinstandelsstiftelser, aktier, konvertibla skuldebrev och optioner (Olve & 

Samuelson, 2008). Ett typiskt belöningssystem till chefer består vanligtvis av baslön, 

förmåner, rörlig lön, långsiktig incitament och en pensionslösning (Smitt et al, 2004).  

 

3.2 Olika belöningsformer 

I detta avsnitt behandlas huvudsakligen kategorierna: bonus, optioner och aktier som 

utgör de mest relevanta belöningsformerna för vår studie.  

 

3.2.1 Bonus  

Bonus innebär generellt gottgörelser och belöningar, tillägg, återbäringar eller rabatter och 

det kan förekomma i olika former
11

. I belöningssystemsammanhang används ordet som 

benämning på bland annat temporärt höjd utdelning till ledande befattningshavare och 

som en extra tilldelning/lönetillägg för ett bra utfört arbete. Normalt sett används 

bonuslön för att motivera och ge medarbetarna en morot och det brukar kopplas till 

kortsiktiga resultatmål. Oftast beräknas företagsledningens bonus med utgångspunkt i 

föregående års resultat, däremot beräknas en försäljares bonus med utgångspunkt i dennes 

försäljningsprestation. Variationen kan vara stor vad gäller utformningen av bonuslön. 

Bonuslön kan delas in i två huvudgrupper: individuell bonuslön samt kollektiv bonuslön. 

Individuell bonuslön grundas på den enskilde personalens insats. För till exempel 

                                                   
11

 http://www.ne.se/bonus sökord: bonus 2011-02-27 
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försäljare har denna typ av belöning utgjort den största delen av den totala ersättningen. 

Här spelar även branschpraxis en viktig roll. Den positiva effekten med bonuslön är att 

den kan vara lätt att beräkna och ger direkt ett kvitto på en enskild prestation. Dock 

saknas det långsiktiga ägarperspektivet. Kollektiv bonuslön bygger på en grupps 

gemensamma arbete. Arbetsuppgifterna är mer projektbetonade i typiska tillväxtföretag 

och kollegorna är således mer beroende av varandra. Fördelen med kollektiv bonus är att 

ansvarskännandet och lojaliteten i gruppen ökas. Dock bör den enskilde medarbetaren ha 

någon form av kontroll över att medarbetarna i gruppen på allvar bidrar till det 

gemensamma resultatet (Olve & Samuelson, 2008). 

 

3.2.2 Optionsprogram  

Ett företag kan införa optionsprogram som belöningssystem. Företag som har 

optionsprogram till sina anställda avser normalt inte att göra vinst på utfärdandet av 

optionerna (Smith et al, 2002). För den anställda innebär optionsprogram att de blir 

erbjudna att vid en viss tidpunkt teckna ett visst antal aktier i företaget. Aktiernas framtida 

pris fastställs under den tidpunkten (Samuelsson, 2004). Enligt Smith et al. (2002) är en 

option ett civilrättsligt avtal som sluts mellan två personer (fysiska eller juridiska). 

Avtalets innebörd är att den person som har utfärdat optionen förpliktar sig att överlåta en 

tillgång till innehavaren.  Det sker normalt mot en viss ersättning. Sedan är det upp till 

innehavaren av option om denne vill nyttja optionen eller ej. Smith et al. (2002) anser att 

värdet på optionerna vanligen utgörs av den underliggande tillgången av aktier i företaget. 

Det finns olika sorters optioner. De vanligaste optionstyperna till anställda är köpoptioner, 

teckningsoptioner, syntetiska optioner och personaloptioner (ibid.). Köpoptioner innebär 

rätten att förvärva utgivna aktier i företaget i framtiden. Teckningsoptioner består av ett 

skuldebrev förenat med en optionsrätt till framtida nyteckning av aktier i företaget. 

Skuldebrevet är ett bevis på lån från den anställde till företaget. Kort sammanfattat 

återbetalas skuldebrevet efter en tid. Vid lösen av optionerna kommer nyemitterade aktier 

att tecknas vilket innebär en utspädning av befintliga aktieägares del (Samuelson, 2004). 

Personaloptioner innebär att optionerna delas ut till en reducerad kostnad eller gratis till 

anställda (Jäghult, 2005). Personaloptioner räknas som löneförmån och kan vara av vilken 

typ av option som helst men är vanligtvis teckningsoptioner (Samuelson, 2004).  

Syntetiska optioner innebär att den anställda inte köper någon aktie på lösendagen. 

Syntetiska optioner är som en köpoption men skillnaden är att ingen aktie förvärvas 

istället ger optionen den anställde rätt till mellanskillnaden mellan aktiekurs och lösenpris 

vid en bestämd framtida tidpunkt (Smith et al, 2002; Jäghult, 2005). 

 

3.2.3 Aktieprogram  

Aktiebaserade incitamentsprogram innebär att anställda som omfattas av programmet får 

vederlagsfritt aktier som incitament i företaget genom en överlåtelse från företaget 
12

. I 

och med att detta system medför skattegynnande effekter samt att ledningen och 
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aktieägarnas intresse sammanfaller, har aktietilldelning blivit populärt i syfte att motivera 

medarbetarna främst vd och ledning (Arvidsson, 2005). Ett aktiespararprogram kan 

införas i syfte att få så många medarbetare som möjligt att äga aktier i ett företag.  Detta 

innebär att de anställda ges en möjlighet att investera i företaget genom att en viss del av 

deras bruttolön avsätts för aktieköp i bolaget. Genom detta program får fler anställda 

möjlighet att bli aktieägare jämfört med andra program. Den anställde som innehar aktier 

tar också risk som aktieägare, men å andra sidan vet denne att han/hon får ett flertal 

gratisaktier senare
13

.  

 

3.3 Syften med belöningssystem  

Arvidsson (2005) menar att man kan urskilja tre syften med belöningssystem; styra mot 

verksamhetens mål, motivera till önskvärda prestationer samt rekrytera och behålla 

kompetens. Själva måluppfyllelsen är viktig för verksamhetsstyrning som till exempel 

styra mot ökad produktivitet, kvalitet och effektivitet. Motivationssyftet handlar om att 

motivera till önskvärda prestationer och få individ och organisation att dra åt samma håll. 

Rekrytera och behålla medarbetare innebär en marknadssyn på belöningssystem. Dessa 

syften kan överlappa varandra i praktiken. Smith et al. (2002) anser att företag motiverar 

sina anställda till att utföra sina uppgifter bättre på grund av att företagen vill bli mer 

konkurrenskraftiga och det görs genom att belöna sina medarbetare. 

 

3.4 Agentteorin  

Godfrey et al. (2006) beskriver att agentteorin har utvecklats för att förklara och förutsäga 

agentens och principalens handlande. Denna teori förutsätter att det finns ett kontrakt 

mellan principalen och agenten.  En agentrelation uppstår när det finns ett avtal enligt 

vilket den ena parten (principalen eller huvudmannen) anlitar en annan part (agenten) för 

att utföra en uppgift för principalens räkning. Enligt avtalet delegeras viss beslutanderätt 

till agenten från principalen (ibid.). Ett exempel på principal-agent relation är ägar-chefer 

förhållanden. Enligt Garen (1994) och Conyon (2006) är ersättning till ledande 

befattningshavare ett klassikt exempel på ett principal-agent problem. Problemet handlar 

om ett förtydligande av ”separation av ägande och kontroll av företaget” (Garen, s 1176, 

1994). I grunden handlar frågan om att motivera den verkställande direktören (agenten) 

till att handla i principalens (ägarnas) bästa intresse. Ett sätt att hantera problemet är att ge 

lämpliga incitament och ersättning till den verkställande direktören.  

 

Conyon (2006) anser att målet med en ordentligt utformad kompensationspaket till 

ledandande befattningshavare är att attrahera, behålla och motivera verkställande 

direktörer och ledande befattningshavare. En hög ersättning kan spegla marknadslönen 

och behöver inte betyda att ett ineffektivt kontrakt har slutits. Ägarna bestämmer hur stor 

ersättningen ska vara i agentteorin men i verkligheten är det ersättningskommittén i 

styrelsen som bestämmer kompensationen till företagsledningen åt ägarna. Smitt et al. 

(2004) säger att aktieägarna oftast äger aktier i flera olika bolag. Det är ett sätt för dem att 
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sprida sina risker. Ägarna vill att varje företag, där de innehar aktier, tar risk för att 

maximera avkastningen. Vd:n är däremot anställd och har hela sin inkomst från samma 

företag. Det kan leda till att vd:n undviker att ta risker eftersom vd:n har mer att förlora än 

ägarna. Leder riskerna till stora förluster kan vd:n bli av med sitt jobb och därför jobbar 

vd:n hellre för att uppnå ett acceptabelt resultat än att ta risker som kan maximera ägarens 

förmögenhet. Det är ett av skälen till att ägarna, som Conyon (2006) anser, motiverar den 

verkställande direktören till att maximera företagets värde genom att använda sig av 

optionsprogram, bundna aktier och långtidskontrakt. Med andra ord försöker ägarna 

utforma optimala ersättningspaket att ge den verkställande direktören och på så sätt ge 

incitament till denne att handla i båda ägarnas och dennes intressen. Genom att erbjuda 

ledande befattningshavare incitament kan det bidra till att ägarnas förmögenhet ökar. 

Conyon (2006) får medhåll från Olve och Samuelsson (2008) som ger exempel på att när 

man använder optioner som incitament till de anställda, då personalen har optioner vars 

värde är relaterat till aktiens kurs, skulle de därmed bli mer intresserade av aktiekursens 

utveckling.  Ägaren är även intresserad av en så hög aktiekurs som möjligt. En högre 

aktiekurs innebär för båda parter en ökning av förmögenheten. Enligt agentteorin kommer 

de anställda i denna situation välja de handlingar för att maximera sin egennytta det vill 

säga öka aktiens kurs. 

 

3.4.1 Asymmetrisk information och Moral hazard 

Enligt Jensen och Meckling (1976) finns det goda skäl till att anta att agenten inte alltid 

agerar i principalens intressen om både principalen och agenten är nyttomaximerare. 

Petersen (1993) anser att det finns olika typer av agenter. Kuntz och Pfaff (2002) refererar 

till Holmstrom som säger att agenten innehar privat information som till exempel hans 

egen prestationsförmåga, hur agenten är som person som principalen inte har information 

om (ibid.). En agent kan styra sitt agerande och sin prestation och kan även i vissa 

händelser se vilka slumpmässiga faktorer som finns och agera därefter. Det innebär oftast 

att principalen inte känner till agentens hantering av olika händelser. Principalen kan i 

viss mån se hur agenten har agerat men då till en kostnad. Detta kallas asymmetrisk 

information. På grund av detta kan principalen inte veta om agenten alltid agerar i 

principalens intresse (Petersen, 1993). Genom att ge lämpliga incitament till agenten och 

ta på sig övervakningskostnader kan principalen begränsa agentens avvikande handlingar 

(Jensen & Meckling, 1976). En agent kan istället för att arbeta i principalens intresse välja 

att agera efter sitt bästa intresse. Det kallas då ”moral hazard”. Det innebär att agenten 

väljer handlingar som gagnar agentens eget intresse istället för de handlingar som 

principalen hade önskat att agenten hade valt. Moral hazard kan bland annat förklara 

varför kontroll och övervakning av anställda används och varför belöningssystem införs 

(Petersen, 1993). Dessa olika kostnader som uppstår på grund av agenten kallar Jensen 

och Meckling (1976) för agentkostnader. De definierar agentkostnader som summan av: 

övervakningskostnader av principalen (som inkluderar incitament och andra regler och 

restriktioner till att kontrollera agenten), omkostnader (att säkerställa att agenten inte 

agerar på ett sätt som kan skada principalen) och residual förlust. 

 

Två problem som principalen måste främst tänka på vid val av agent är för det första att 

välja rätt typ av agent och det andra att förmå agenten till att välja rätt handling.  Efter att 
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ha valt en agent måste principalen se till att ersättningen som ges för uppgiften läggs upp 

på ett sätt som kan förmå agenten att utföra sitt arbete väl. För att få agenten till att välja 

rätt handling kan principalen antingen koppla agentens ersättning till uppgiftens resultat 

eller övervaka agentens handlingar (Petersen, 1993).  

 

3.4.2 Kritik mot agentteorin 

Anthony och Govindarajan (2003) hävdar att agentteorin inte har någon märkbar praktisk 

betydelse för ledningen att kontrollera processen att det inte skett någon verklig utdelning. 

Många chefer är inte ens medvetna om agentteorin. Några som har studerat agentteorin 

bevisar att modellerna inte är mer än förklaringar av uppenbara fakta uttryckt i 

matematiska symboler. Andra hävdar att modellen kraftigt förenklar den verkliga 

relationen mellan överordnade och underordnade. Modellerna innehåller endast fåtal 

delar. De bortser andra faktorer som påverkar detta förhållande, såsom personligheter av 

deltagarna, agenter som inte är riskobenägna, icke-finansiella motiv, huvudmannens 

förtroende för agenten, agentens förmåga på det nuvarande uppdraget och kapacitet för 

framtida uppdrag. Olve och Samuelsson (2008) är tveksamt till när det gäller om det finns 

empiriskt stöd för agentteorin och att optionsprogram som riktar sig till personalen skulle 

ge starka drivkrafter. Detta beror kanske på att agentteorin inte tillräckligt befattar sig med 

motivationsbegreppet. Alla individer är dock inte nyttomaximerare. 

 

3.5 Att införa belöningssystem  

Att initiera rätt belöningssystem är en komplicerad uppgift. Det måste vara välplanerat 

innan man inför ett belöningssystem. Rätt belöningssystem har stor inverkan för hur 

företaget styr mot sina mål och det påverkar även det långsiktiga relation mellan företaget 

och de anställda. Avgörandet är förmågan hos styrelsen och ledningen att utforma ett 

effektivt belöningssystem där prestationer kopplas till företagets mål. Ett belöningssystem 

är misslyckat om de inte lyckas påverka de anställdas beteende och engagemang. Detta 

leder till att företagets kostnader ökar utan att något presteras i gengäld. Belöningssystem 

är krångliga och kräver pedagogisk förmåga. I likhet med andra omfattande 

förändringsprocesser gäller det att ta uppgiften på allvar och inte bara distribuera ett 

budskap från ledningen. Man måste kommunicera; lyssna, förklara och övertyga (Smith et 

al, 2002). Conyon (2006) anser att styrelsen måste utforma ersättningskontrakt som 

anpassar aktieägarnas intressen med chefernas intressen. Genom att utvärdera den 

ekonomiska prestationen kan man se om ägarstyrning som då inkluderar ersättning till 

chefer hos företaget har fungerat. Att ge den verkställande direktören en lämplig 

ersättning och incitament är önskvärt för en hälsosam ekonomi. Dock är det viktigt att se 

till att kontraktsprocessen inte är bristfällig vilket är ett viktigt mål för ägarstyrning. 

Luthans och Stajkovic (1999) poängterar att ersättning kan öka ens prestation men pengar 

är inte det enda och behöver nödvändigtvis inte heller vara det bästa sättet för att öka 

prestationen. Bruzelius och Skärvad (2004) refererar till Thompson och Strickland som 

säger att ett väl fungerande belöningssystem kännetecknas av flera punkter. Det är viktigt 

att medarbetaren ska kunna påverka resultatet som är kopplade till belöningen. Ett 

belöningssystem är ineffektivt om medarbetaren belönas för vad någon annan har gjort. 

Prestationsmål som företaget anser är viktiga ska vara kopplad till belöningen. 
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Prestationsmålet får inte vara för svårt eller för lätt för då utgör det inget extra incitament 

till gott arbete. För att belöningen ska kunna verka som incitament måste belöningen 

utgöra en väsentlig del av den anställdas totala lön. 

 

3.5.1 Företagets kultur och opinionsmässig hänsyn  

Enligt Smith et al. (2002) kan företagets kultur påverkas när ett belöningssystem skickar 

tydliga signaler om vad som kommer att belönas. Syftet är att skapa ett gemensamt mål, 

företagets utveckling och framgång på marknaden.  De anställda får ett uttalat intresse att 

identifiera sig med och tänka på vad som är bra för företaget. Det är inte enbart företagets 

önskemål om de anställdas prestationer som påverkar kulturen. Utfallet påverkar kulturen 

lika mycket. Företagskulturen blir bättre om belöningen står i rimlig proportion till den 

särskildes prestationer. Ett system som uppfattas som felaktigt eller orättvist motverkar 

däremot sitt syfte. Belöningssystemet fungerar som ett viktigt instrument för att skapa 

eller förstärka en vi - anda i företaget. Systemet måste vara en del av kulturen i företaget. 

 

Smith et al (2002) anser att det fordrar att ledningen i förväg tänkt igenom svaren på de 

frågor som kommer att ställas vid införandet av ett belöningssystem. Detta gäller även då 

”alla andra i branschen” infört belöningssystem och även att ledningen känner sig tvungen 

att göra det för att kunna behålla sina anställda och rekrytera nya. Hållbarheten av ett 

belöningssystem över tiden är också väsentligt som man bör se över. Fungerar det system 

som har valts i olika konjunkturer? Vissa belöningssystem kan bli extremt fördelaktiga i 

goda börstider och då åstadkomma opinionsmässiga problem. Å andra sidan kan 

belöningarna helt utebli vid börsnedgång eller dåliga resultat, trots mycket goda 

arbetsinsatser, eller på annat sätt bli kontraproduktiva.   

 

Några av de viktigare affärsmässiga och kommunikativa avvägningarna som styrelsen bör 

se över är hur belöningssystem kommer att uppfattas av omvärlden. Om aktieägarna, 

medarbetarna, medierna eller opinionsbildare anser att belöningarna till de högre 

befattningshavarna är orimliga slår detta tillbaka på företaget och styrelsen. 

Belöningssystem som efterhand uppfattas som felaktiga, har lett till en opinionsmässig 

kris för företaget. Särskilt i de fall då företaget inte varit öppet i sin redovisning kan 

förtroendekrisen bli mycket svår att hantera (ibid.).   

 

3.5.2 Utformning av incitamentsprogram 

Bång och Waldenström (2009) har i sin forskning kommit fram till hur 

incitamentsprogram bör utformas efter att ha tagit del av de problem som 

incitamentsprogram kan ge upphov till. De anser att fast lön är en central 

motivationskälla, och menar att det är grunden i en vd ersättningen. Den fasta lönen kan 

inte ”manipuleras” som andra ersättningar. Vid utformning av incitamentsprogram bör 

företag anpassa programmet specifikt för företaget eftersom alla företag är olika. 

Incitamentsprogrammet bör också innehålla långsiktighet och inte baseras på kortsiktiga 

resultat där man endast fokuserar från år till år. Exempelvis kan bonusutbetalningar delas 

upp i flera år och om det går dåligt frysa utbetalningen tills det går bättre för företaget. 

Incitamentsprogram bör inte kopplas till faktorer som chefer inte kan påverka, som 
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konjunktursvängningar och växelkursutbetalningar. Vidare bör man undvika 

bokföringsmässiga mål eftersom dessa är lätta att manipulera men också för att de inte har 

långa framtidsvärden. För att underlätta för ägarna att fatta rätt beslut om 

incitamentsprogram bör det finnas en hög transparens om programmet. 

 

3.5.3 Återkoppling av belöningssystemet 

Det är viktigt med en återkoppling av belöningssystemet över tiden annars kan 

engagemanget avta under det ibland långa tidsspannet mellan det att systemet 

introduceras och att belöningen kommer de anställda till del. Man måste upprepa och 

förankra motiven för belöningen och vad företaget vill ha för motprestationer. Det är 

betydelsefullt att få de anställda att förstå kopplingen mellan den egna prestationen och 

företagets resultat samt sambandet till marknadens och aktieägarnas förtroende för 

företaget. Vanligtvis är belöningssystem mest effektiva om de har en förbindelse till den 

enskildes prestationer och sätt att arbeta och inte bara till ett större kollektiv. Det bör 

sättas mål för varje anställd i en dialog mellan chef och närmaste medarbetare så långt 

som möjligt. Det är chefens uppdrag att helhetsbedöma hur varje anställds prestation 

bidrar till att de uppsatta målen nås (Smith et al, 2002). 

 

3.5.4 Kritik mot belöningssystem 

Chen, Ford och Farris (1999) refererar till Kahn som säger att det finns kritik mot att 

användning av belöningssystem enbart medför fördelar, vilket är den allmänna 

uppfattningen. Kahn anser att det finns en risk att den anställdas ansträngning, för att nå 

målgränsen för belöning, kan leda till en bekostnad av avdelningens eller företagets 

prestationer. Vidare refererar författarna till Deci som säger att det finns skillnad i 

belöningsformerna gällande potential till att motivera anställda och gagna företaget. Deci 

ger exempel på att kontrollerande belöningar kan leda till att den anställde mister 

motivationen till att utföra sitt arbete. Chen, Ford och Farris (1999) anser att ett problem 

med att bestämma nyttan av en belöning beror på vilken person som ska bedöma det 

eftersom personen ofta baserar det utifrån sitt perspektiv, värdering och erfarenhet.  

Författarna understryker att det är viktigt att företag försöker förstå sina anställdas syn på 

olika belöningsformer, för det kan ge chefer information till att förstå vilka 

belöningssystem som är mer framgångsrika än andra.  

 

Bång och Waldenström (2009) anser att det kan föreligga problem vid rörlig ersättning till 

ledningen eftersom det är styrelsen som fastställer lönen till ledningen. Då styrelsen 

endast får fast arvode finns det risk för agentproblem mellan styrelsen och ägarna. 

Problemet ligger i styrelsens ansträngning att argumentera och ge motförslag till 

ledningen om inte de godkänner ledningens ersättningsbegäran. Arbetar inte styrelsen i 

ägarnas intresse finns det risk att de ger den lön som ledningen begär. Ett annat problem 

med incitamentsprogram är att de kan dölja ersättningsvärdet beroende på hur den är 

uppbyggt. Ju mer komplicerad programmet är och ju mindre upplysningar som lämnas i 

årsredovisningen desto lättare är det att dölja ersättningen för ägarna, anställda och 

massmedia. Bång och Waldenström (2009) refererar till Oreland som hävdar att vd har en 
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direkt inflytande över sin egen kompensation eftersom styrelsens förslag till vd-ersättning 

först godkänts av ledningsgruppen. 

 

3.6 Effekterna av bonusintensitet på arbetstillfredsställelse  

Pouliakas (2010) har i en studie undersökt effekten av intensiteten på ekonomiska 

incitament (det vill säga andelen av arbetarnas lön som är bunden till bonusar) på 

arbetstillfredsställelse.  I studien utgör agentteorin en central förklaring för förståelsen av 

de ersättningsstrategier som används av företag (Mirlees; Holmström se Pouliakas, 2010). 

Enligt standardmodellen för agentteorin är införandet av ekonomiska incitament en del av 

agentens ersättningspaket (Pouliakas, 2010).  

 

Poulikas (2010) hävdar att fel monetära incitament kan leda till dysfunktionella beteenden 

hos de anställda eller ha en skadlig effekt på anställdas moral och trygghet om orättvisa 

och riskfyllda betalningsutdelningar ges.  

 

Under de närmare tio åren (1998-2007) användes British Household Panel Survey 

(BPHS) för att undersöka sambandet mellan effekten av bonus och nyttan som härrör från 

arbete. Man behåller förekomsten av enskilda baserade PRP (Performance related pay) 

och andra viktiga bestämningsfaktorer konstant. Efter en undersökning av individuella 

fasta effekter (såsom förmåga eller motivation) som kan snedvrida inflytande av 

betalningssystem på arbetstillfredsställelse, fann man att arbetstillfredsställelse ökade bara 

på ”stora” bonusar. Det finns även bevis på att när man avskaffar en bonus från ett år till 

nästa år kommer det sannolikt att ha en skadlig effekt på medarbetarnas nytta. Över tid 

tenderar arbetstillfredsställelsen att minska och de anställda kommer anpassa sin kapacitet 

till betalning av bonusar. De empiriska bevisen på denna studie är förenligt med en 

tidigare forskning utförd av Gneezy och Rustichini’s som visar att arbetsgivare som vill 

motivera sin personal faktiskt bör ”betala tillräckligt eller inte betala alls” (ibid.).  

 

Resultaten av Poulikas (2010) undersökning ger stöd till att monetära incitament kan ha 

en positiv inverkan på anställdas nytta och prestation så länge incitamenten är tillräckligt 

stora.  En högre intensitet av belöningar har observerats att nyttan ökas när arbetarna 

finner nöje i deras jobb. Trots detta tyder det betydande negativa sambandet mellan ”små” 

bonus och arbetstillfredsställelse för arbetstagarna att försiktighet bör utövas av 

arbetsgivare i deras beslut om att införa ”små” monetära incitament.  

 

3.7 Motivation och belöning  

Många forskare visar sig vara överens om att motivationen framför allt kan observeras i 

följande beteendemönster: initiativkraft, förmåga att arbeta i en bestämd riktning, 

uthållighet, intensitet och arbetsprestation. Intresset för motivationsforskning började 

genom de klassiska Hawthornesstudierna. Kortfattat betyder den så kallade 

Hawthorneeffekten att medarbetarna uppskattar att företagsledningen intresserar sig för 

dem och deras arbetssituation. Engagemanget stimulerar ansvarstagandet och ökar 

trivseln och bidrar till att det påverkar produktiviteten positivt.  Individens beteende är 

utgångspunkten för behovsteorierna. Det kan förklaras utifrån behoven i en förutbestämd 



 

- 19 - 

situation (Olve & Samuelson, 2008). Svensson (2001) beskriver ett samband mellan 

motivation och begreppen arbetstillfredsställelse och effektivitet. Om en individ känner 

att tillfredsställelsen är stor i sitt arbete, så ökar även motivationen och 

arbetstillfredsställelsen. Belöningar kan fungera som en katalysator vid detta samband för 

en ökad känsla av motivation, effektivitet och arbetstillfredsställelse. Givetvis leder ett väl 

utformad belöningssystem till ett positivt samband och ett missanpassat belöningssystem 

till negativt samband. För att de anställda ska arbeta så effektivt som möjligt anser 

Morgan (1997) att det behövs någon form av belöning för att de anställda ska bli 

motiverad till det. Belöningar ska ges baserad på vad den anställde blir motiverad av och 

det kan variera beroende på individ och vad de anser tillfredsställer deras personliga 

behov.   

 

3.7.1 Maslows behovshierarki 

Maslows behovshierarki klassificerar de mänskliga motiven i en behovshierarki eller 

behovstrappa; fysiologiska behov, säkerhets- eller trygghetsbehov, kontaktbehov, 

uppskattnings- och statusbehov samt behov av självförverkligande (Udechukwu, 

Ikwukananne I., 2009). Självförverkligande går ut på att individen är sann mot sin egen 

natur men också om viljan att uppnå och förverkliga sin potential (Olve & Samuelson, 

2008; Bruzelius & Skärvad, 2004). Dock varierar det mellan individer vad som leder till 

självförverkligande. Alla människor har de behov som hittas i behovstrappan dock är det 

bara otillfredsställda behov som framkallar energi och handling, med andra ord är 

motiverade. Om man inte tillfredställer behoven kan det påverka resultatet negativt. Då 

behoven på lägre nivå är tillgodosedda rör sig en individ uppför behovstrappan. Överfört  

till företaget är det uppskattnings- och statusbehovet samt behovet av självförverkligande 

i behovshierarkin som påverkas av belöningssystemet (Olve & Samuelson, 2008). 

Morgan (1997) menar att företag kan motivera de anställda genom att fokusera på de 

behov som Maslows behovstrappa består av istället för just lönen som enligt Maslows 

teori är ett fysiologiskt behov. Genom att försöka tillfredställa de anställdas övriga behov 

kan det leda till ökat engagemang och ansvar utan att betala en högre lön.  

 

3.7.2 Herzbergs arbetsmotivationsteori 

Till skillnad från Maslows teori hävdar Herzbergs motivation - hygien teori att 

arbetstillfredsställelse och jobbmissnöje beror på olika saker. Enligt Herzberg beror 

tillfredsställelse på motivationsfaktorer medan missnöje är ett resultat av hygienfaktorer. 

Herzberg definierar motivation som inre faktorer till jobbet och hygienfaktorer som de 

yttre faktorerna till jobbet. Motivationsfaktorer behandlar olika aspekter av själva arbetet 

och inkluderar uppgifter, karriär, prestation, ansvar och erkännande. Hygienfaktorer 

återspeglar sammanhang då själva arbetet utfördes, arbetsvillkor, relationer mellan 

människor, företag, styrelseform och lön, och övervakning (Udechukwu, Ikwukananne I., 

2009).  Trots att teorierna fortfarande citeras flitigt i olika kontexter finns det kritik som 

riktas mot Maslows behovsteori och Herzbergs tvåfaktorteori för att vara dåligt empiriskt 

baserade (Olve & Samuelson, 2008). 
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3.8 Intressentteorin 

Termen ”intressent” (stakeholder) började dyka upp under 60-talet som en avsiktlig 

ordlek på ordet ”aktieägare” (stockholder) för att visa att det fanns andra grupper som har 

intressen i bolagen förutom aktieägarna (Goodpaster, 1991).  En av de tidigare 

definitionerna av termen intressenter är Stanford Research Institute´s (SRI) definition. 

SRI definierar intressenter som de grupper som ett företag är beroende av för att överleva 

(Freeman, 2010). Flera andra definitioner på intressenter har gjorts av olika forskare 

under åren (Mitchell, Agle & Wood, 1997) men en annan definition som har blivit mest 

accepterad är Freemans definition (Fassin, 2008). Freeman (2010) anser att intressenter är 

en grupp eller individ som kan påverka eller påverkas av en organisations förverkligande 

av målet. Intressenter kan vara aktieägare, anställda, leverantörer, kunder, staten och 

konkurrenter (Goodpaster, 1991). 

 

Enligt Mitchell, Agle och Wood (1997) finns det tre utmärkande egenskaper som 

intressenter har som ett företag bör beakta i en intressent-företags relation.  Dessa tre 

egenskaper är makt, legitimitet och urgency. Med makt menas att en enhet kan påtvinga 

sin vilja på andra enheter. Legitimitet innebär en  

 
allmän uppfattning eller antagande om att en enhets agerande är önskevärda, korrekt 

eller lämpliga inom vissa socialt konstruerade system av normer, värderingar, 

övertygelser och definitioner (ibid., s. 869, 1997).  

 

Den sista egenskapen urgency definieras som ” den grad som intressenter fordrar 

omedelbar uppmärksamhet” (ibid., s 869, 1997). Brådska baseras på tidskänslighet – till 

den grad då ledningen försenar eller dröjer med att sköta om en fordran eller relation som 

är oacceptabelt av intressenten och kritisk – vikten av en intressents fordran eller relation 

(ibid.). 

 

Mitchell, Agle och Wood. (1997) tror att en ledning ger prioritet till en intressents fordran 

utifrån deras egenskaper. Prioriteten baseras på hur många egenskaper som intressenterna 

innehar. Om intressenten endast innehar en egenskap är prioriteten låg, finns det två 

egenskaper är prioriteten måttlig och innehas alla tre egenskaper ges högsta prioritet av 

ledningen. Om en ledning anser att en intressent inte innehar någon av egenskaperna 

makt, legitimitet eller urgency så kommer intressenten inte att ses som en intressent för 

företaget och ingen uppmärksamhet ges till denne. Det är viktigt att en ledning känner till 

vilka intressenter i sin omgivning som har makt och som har avsikt att tvinga på sin vilja 

på företaget. En ledning måste även uppmärksamma legitimitet och urgency om de ska 

tjäna den legala och moraliska intressen av legitima intressenter (ibid.). Vidare har 

Mitchell, Agle och Wood (1997) delat upp intressenter i olika intressenttyper utifrån 

kombinationer av egenskaperna. Genom att kunna identifiera olika intressenttyper kan 

chefer reagera effektivt på de olika organisationerna som då kanske har eller inte har 

legitima krav. Organisationerna kan påverka eller påverkas av företaget men även påverka 

de intressenter som har legitima krav. Donald och Preston (1995) anser att intressentteorin 

är i grunden normativ. Innebörden av intressentteorin är att företagsledare bör 

uppmärksamma olika intressenters intressen och bör försöka svara inom ett ömsesidigt 

ramverk för det är ett moraliskt krav för ledningens legitimitet. 
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4 Empiri  

I detta kapitel redogör vi fallen som omfattar AMF, Ericsson, SEB och AB Volvo om 

deras belöningssystem samt vad intressenterna och företagen har uttalat sig i olika 

ekonomiska tidningar och pressmeddelanden. Vi återberättar händelserna som en story i 

en kronologisk tidsföljd där vi påbörjar med hur händelserna inträffades.  
 

 

4.1 AMF  

AMF anser sig vara ett av Sveriges ledande pensionsbolag med enkla och trygga 

tjänstepensionslösningar med hög avkastning och låg kostnad. De är en av de största 

ägarna på Stockholmsbörsen. AMF ägs till lika stora delar av LO och Svenskt Näringsliv. 

Bolaget drivs enligt ömsesidiga principer, vilket innebär att AMF:s vinster i sin helhet 

tillfaller spararna. AMF arbetar med fokus på tjänstepensioner på både individ- och 

företagsmarknaden arbetar
14

.  

 

4.2 Bonusskandal på AMF - en överblick över händelsen 

Den 14:e mars år 2009 avslöjades att drygt två miljoner kunder hos fackens och 

arbetsgivarnas pensionsbolag AMF fick sänkta pensioner och återtag det vill säga skriva 

ned pensionsspararnas kapital på totalt 17 miljarder kronor. Det gör att 350 000 

pensionärer får sänkt pension 100-150 kronor i månaden. Men ledningsgruppen i bolaget 

fick dela på 17 miljoner i bonus trots miljardförlust (Stockholm TT a, VA, 2009).
 

Bolagets vice vd Ingvar Skeberg fick störst bonus, som kvitterade ut 1,3 miljoner för 2008 

(Grahn, SvD, 2009). Tio chefer och nyckelpersoner i AMF Pension har ett bonustak 

motsvarande tolv månadslöner (Stockholm TT a, VA, 2009). Skandalen rullade vidare då 

den 17 mars avslöjades att vice vd Ingvar Skeberg för att skydda sina egna pengar, 

flyttade dem när det stod klart att AMF sannolikt skulle tvingas göra ett återtag på grund 

av börsrasen (TT, DN, 2009).  ”Han räddade sitt men struntade i mitt”, uttryckte flera arga 

kunder saken (SvD, 2009). 

 

21 mars avslöjades att AMF:s förre vd Christer Elmehagen under flera år hade fått 

extremt generösa ersättningar och pensioner (DN a, 2009). Avtalet har kostat AMF 

Pension 62 miljoner kronor under de senaste tio åren. Tillsammans med Elmehagens lön 

blir notan för AMF Pension 104 miljoner kronor under tio år. Elmehagen har även 

skyddat sina pensionspengar genom att flytta den (SvD, 2009). Avslöjandet leder till att 

svidande kritik riktas mot LO-ordföranden och tillika AMF-ledamoten sedan 15 år Wanja 

Lundby-Wedin, som varit med och infört bonussystemet och godkänt avtalet genom sin 

underskrift i årsredovisningen. Miljonrullningen i AMF Pension går stick i stäv med 

hennes mångåriga kritik mot girighet och höga chefsersättningar (Almgren a, SvD, 2009). 

 

                                                   
14

 http://www.amf.se/Om-AMF/ 2011- 02-25 
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4.2.1 AMF:s agerande efter skandalen avslöjats  

Ledningen i fackens och arbetsgivarnas pensionsbolag gjorde en snabb reträtt efter 

bonusavslöjandet i medierna. Efter att ledningen satt i ett krismöte kom beskedet att nya 

vd:n Ingrid Bonde betalar tillbaka 50 000 kronor i fjolåret. Vice vd Ingvar Skeberg betalar 

tillbaka 1,3 miljoner kronor. Fredrik Nordström, vd för fondbolaget, avstår 419 000 

kronor han haft rätt till. Dessutom slopas Bondes och Skebergs rörliga lönedelar för 2009.  

Cheferna får heller ingenting annat i utbyte. Förre vd:n Christer Elmehagen, som fått 

mest, lämnade AMF den sista november och får behålla sina rörliga elva tolftedelar av två 

månadslöner. Samtidigt får ändå 81 andra personer i AMF sin rörliga lönedel för i fjol. 

Det motiverar AMF med att de tre cheferna avstått frivilligt (Stockholm TT b, SvD, 

2009). 

 

4.2.2 LO-ordförande Wanja Lundby- Wedins uttalande  

SvD talar om att den 23 mars bryter LO-basen Wanja Lundby – Wedin tystnaden.”Jag 

känner mig grundlurad” sade Wanja Lundby-Wedin (TT, a, DN, 2009). Detta uttalande 

kritiserades både utanför och inom LO (Grahn, SvD, 2009).  

 

Hon skriver i ett pressmeddelande: ”Jag ångrar samtidigt att jag inte efterfrågade det avtal 

som ersättningskommittén hade träffat angående vd:s lön och pensionsvillkor”. Hon säger 

även att AMF ska kräva tillbaka delar av Elmehagens pension och de pengar han tjänade 

på sin flytt (TT, a, DN, 2009).
 
Hon uttalar också att de ska komma överens om ett 

lönesystem som båda ägarna kan tycka är rimliga. De skulle helst se att man klarat sig 

utan rörliga lönesystem, men hon är inte så säker på att det går att göra fullt ut (Stockholm 

TT b, SvD, 2009).  

Angående frågan ”Hur förklarar du att man får bonus när bolaget går back?” Replikerade 

Lundby-Wedin att hon inser att det inte är ett bra system. Det är en av de saker som de 

ska se över (Stockholm TT, b, SvD, 2009).  

I sitt förstamajtal gick Wanja Lundby-Wedin till attack mot regeringen och giriga 

bankdirektörerna. Men hon erkände också att hon själv gjort fel i skandalen kring AMF 

Pension skriver DN (TT, a, DN, 2009). 
 
 I hennes tal sa hon att det inte alltid är så enkelt 

att vara LO:s ordförande och ibland blir det fel, som i fallet med AMF direktörernas 

pension (Jonsson, DN, 2009).   

 

4.2.3 LO-chefen försvarar AMF:s handlande  

LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin har starkt kritiserat bonusar i andra företag. Men 

som styrelseledamot i AMF Pension har hon inte tidigare röstat emot bonussystemet. Det 

motiverar hon med att också Svenskt Näringsliv är ägare (Stockholm TT, b, SvD, 2009).  

 

Vidare säger hon att LO inte drivit på systemet med resultatlön. Men om den andra ägaren 

Svenskt Näringsliv och företagsledningen betraktar att de måste ha det här systemet för att 

kunna konkurrera om de bästa cheferna, så kan jag inte gå emot den verkställande 

ledningen (DN, b, 2009).  
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Wanja Lundby-Wedin är glad för att de har avskaffat systemet för den högsta ledningen. 

Hon säger sig förstå den opinion som rasat mot bonussystemet inom pensionsbolaget. 

Utan den här debatten hade det inte varit möjligt att nu fatta beslut om att avskaffa 

resultatlönen för den högsta ledningen (DN, b, 2009).  

 

4.2.4 Svenskt Näringslivs vd Urban Bäckströms uttalande: ”Jag gjorde fel”  

Veckans Affärer talar om att Svenskt Näringslivs vd Urban Bäckström är djupt 

självkritiskt efter skandalerna i AMF Pension. Han borde ha insett att nivåerna i 

pensionen var för höga. Och pensionsbolag ska inte ha chefer med rörlig ersättning, 

skriver han i ett brev (Schultz, VA, 2009). 

 

Svenskt Näringslivs vd Urban Bäckström skriver i en kommentar till turerna kring AMF 

Pension: När jag ser det som har skett i AMF Pension ser jag tydliga tecken på allvarliga 

förtroendebrister. Det är allvarligt för alla företag, men kanske allra mest problematiskt 

för ett pensionsbolag. Han kritiserar hårt vd Christer Elmehagen och vice vd Ingvar 

Skeberg för att de flyttat sin pension. Här kommer Svenskt näringsliv agera för att 

undersöka om det är skäl att inte ge den förra ledningen ansvarsfrihet, skriver han. Det är 

också ett tydligt brott mot bolagets etiska regler, hävdar Urban Bäckström (ibid.). 

Han är även självkritisk när det gäller Christer Elmehagens pension, han konstaterar att 

styrelsen inte kan bryta det avtal som ingicks 1998 med så kallad förmånsbaserad 

pension. Däremot måste man granska hur det nya avtalet 2004 kom till, skriver han. Han 

säger; även om jag själv inte satt i styrelsen då pensionsvillkoren överenskoms, inser jag 

att jag borde ha granskat det hela mer noggrant i efterhand. Villkoren har ju varit 

tillgängliga i årsredovisningen, för alla att läsa. Summan blev väldigt hög och han uttalade 

att han borde ha reagerat tidigare. Det tar han på mig. Nu gäller det att noga reda ut hur 

villkoren kom till stånd. (ibid.).  

Han sågar även sitt eget beslut att gå med på bonus för ledningen för AMF Pension. 

Erfarenheterna från hans tid som vd för Skandia Liv talade emot det, skriver Urban 

Bäckström (ibid.). 

I sådana bolag är det bättre att enbart ha en fast lön. ”Den saken borde jag med min 

tidigare lärdom ha drivit hårdare i styrelsearbetet. Jag beklagar det och ångrar att jag inte 

gjorde annorlunda” sade Bäckström (ibid.).  

 

4.2.5 Styrelseordförande i AMF kommenterar om AMF:s bonusfrågor 

Göran Tunhammar, styrelseordförande i AMF Pension uttalar i TT att det här är en trist 

situation.  Han säger även att de inte kommer att höja deras fasta löner (Stockholm TT b, 

SvD, 2009).  
 

Göran Tunhammar poängterar i DN att styrelsen har tittat på ersättningsfrågorna och 

bonusar innan denna händelse inträffade. De beslutade att införa nya rörliga lönesystem. 

För marknads- och försäljningsdelen som är ett av dessa har de redan halverat både 
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summorna och antalet som berör. De ser nu över även det som rör kapitalförvaltningen 

som de dessutom måste ändra, vidare kommenterar Tunhammar att i framtiden kommer 

den högsta ledningen enbart ha fast ersättning. Deras löner ska vara rimliga och 

marknadsmässiga. Tunhammar säger den självkritik som de kan ha är att de borde ha 

agerat snabbare (Stockholm TT c, DN, 2009).   

 

4.2.6 Ekonomisk-politisk talesman kritiserar bonusar 
Thomas Östros, ekonomisk-politisk talesman för Socialdemokraterna, är mycket kritisk 

mot bonusarna. Östros säger till TT att han har mycket svårt att förstå att det ska betalas 

ut bonusar när man går med förlust. Vanliga löntagare knäar under den här krisen. Nu vill 

han se ett bonusstopp. Östros berättar att; Om jag satt i regeringen skulle jag kalla 

samman representanter för hela Sveriges näringsliv och kräva att man tillsammans går ut 

och säger: Nu sätter vi stopp för bonusar i både statliga bolag och i näringslivet
15

.  

 

Över frågan ”Vilar det extra ansvar på LO som tidigare varit kritiska mot bonussystem?” 

svarade Östros: ”Det här är en samverkan mellan fackliga organisationer och företagen 

och att en bonuskultur har smugit sig in också i den typen av verksamhet tycker jag är 

olyckligt.” (ibid.).  

 

4.2.7 AMF Pensions nya vd Ingrid Bonde behöver ingen morot 

Ingrid Bonde hann bara jobba på AMF i lite drygt än tre månader innan hon befann sig 

mitt i bolagets hittills värsta kris. Nu har hon fyra månader på sig att förbättra bolagets 

skamfilade rykte. Det är för tidigt att säga hur stor skada bolaget har tagit av skandalerna. 

I mitten av september ska en stor del av spararna välja bolag för sitt pensionssparande. Då 

visar det sig om Bonde har lyckats. Enligt en intervju med DN säger Bonde att hon kan 

göra ett bra jobb utan bonus eftersom det är hennes uppdrag. Det behövs faktiskt ingen 

extra morot för att sköta mitt jobb så bra som möjligt säger hon i DN (Crofts, DN, 2009).  

 

4.3 Ericsson  

Ericsson grundades 1876 och anser sig vara en av världsledande leverantör över hela 

världen av telekommunikationsutrustning och relaterade tjänster till mobila och 

fastnätsoperatörer. De största aktieägarna till Ericsson är Investor och Industrivärden, två 

börsnoterade svenska holdingbolag
16

. 

 

4.4 Ericssons bonusprogram under de senaste åren 

Under senaste åren har Ericssons bonusprogram uppmärksammats i media. Vi ska härmed 

följa några av senaste händelserna där man har godkänt kritiserade bonusprogram.  
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Ericssonledningen har under ett flertal år lanserat olika former av bonusprogram för de 

anställda. Toppcheferna och andra nyckelpersoner har haft de mest gynnsamma 

löneförmånerna, men även den vanlige Ericssonanställde på golvet har kunnat vara med i 

aktiesparprogrammet (TT b, DN, 2007).  

 

4.4.1 Ericsson fick igenom ifrågasatt bonusprogram 

Under år 2007 fick Ericsson igenom ifrågasatt bonusprogram. Långt över 90 procent av 

aktieägarna röstade ja till bonusprogrammet på Ericssons extrastämma. Hela 

bonusprogrammet togs i tre omgångar som totalt omfattade nio beslut (Gripenberg a, DN, 

2007). Det var vid den ordinarie stämman i april som över tio procent av ägarna sade nej 

till att ge aktier i Ericsson till de anställda. En motivering var att det var för lätt för de 

höga cheferna att få extra aktier (Gripenberg, a, DN, 2007). Det är främst de utländska 

aktieägare som har röstat ned Ericssons aktiebaserade bonusprogram (Flores, DN, 2007).  

 

Dagens Nyheter berättar att det amerikanska företaget ISS, Institutional Shareholder 

Services, som vägleder utländska investerare inför bolagsstämmor, medverkade starkt till 

att Ericssons bonusprogram sköts i sank. De har varit kritiska till Ericssons 

bonusprogram. De ansåg att den del av bonusprogrammet som riktade sig till enbart 

chefer ställde för låga krav på prestation. Det var bara kopplat till vinsten per aktie och 

gav cheferna gratisaktier vid en vinsttillväxt på tre procent per år, en alldeles för låg 

tröskel, enligt ISS (Cervenka, DN, 2007).  

 

Ericsson ville återinföra bonusprogram och har därför ändrat i förslaget vid den extra 

bolagsstämman. En är att bolagets vinst per aktie måste öka med minst fem procent, 

tidigare var förslaget tre procent, för att aktierna ska delas ut. En annan förändring är att 

bonusprogrammet delas upp i flera olika beslut (Pia Gripenberg b, DN, 2007). Ett beslut 

för programmet som rör samtliga anställda, ett beslut som rör bonus till nyckelpersoner 

och ett beslut för den delen som omfattar de 220 högsta cheferna (Gripenberg c, DN, 

2007). Vid en av beslutspunkterna röstade Första AP-fonden nej (Gripenberg b, DN, 

2007).  Den del som ger de 220 högsta cheferna fyra, sex eller åtta aktier extra fick stöd 

av 99,8 procent av ägarna. Den del som ger 6 300 nyckelpersoner två aktier fick stöd av 

93,9 procent. Bland dem som röstade emot programmet fanns enstaka utländska 

aktieägare samt Första AP-fonden. (Gripenberg a, DN, 2007).  

 

Ossian Ekdahl, representant för Första AP- fonden som är Ericssons tionde största ägare 

säger i Dagens Nyheter att de har en positiv inställning till incitaments och 

aktiespararprogram, men de ska vara utformade på rätt sätt (Gripenberg a, DN, 2007). 

 

Dessutom anser de att det är viktigt att något presteras innan ett bolag delar ut optioner 

eller aktier. Vissa resultat ska ha uppnåtts (ibid.). Men några prestationskrav har inte 

införts. De har valt ut nyckelpersoner och att vara utvald ska i sig vara en prestation. Det 

tycker inte vi, säger Ekdahl (Strandberg & Thulin, DI, 2007) .  

 

Efter att Ericsson fick stöd av mer än 90 procent av aktieägarna på bonusprogrammet vid 

den extrastämman kunde den uppenbarligen lättad ordförande Michael Treschow pusta ut. 
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Treschow anser att det här är en viktig del av ersättningen till medarbetarna och att det 

känns skönt att ha fått stöd från ett massivt sådant från olika ägare runt om i världen 

(Gripenberg, DN, 2007). 

 

Michael Treschow var också självkritisk, han säger att de har lärt sig av den här processen 

att de måste ha bättre information på bland annat deras hemsida. De kommer även 

utvärdera programmet för att se vad de kan förbättra. De känner att de har ett starkt 

program i botten, men de behöver kanske titta på vissa delar (ibid.). 

 

4.4.2 Kritiserade bonusar godkändes igen  

Under 2010 godkände Ericssons aktieägare det nya bonusprogrammet för högsta 

ledningen trots hård kritik. Programmet kan ge nye vd:n Hans Vestberg nio gratisaktier 

för varje aktie han köper själv.  Precis som förväntat vållade Ericssonstyrelsens förslag 

om ett nytt aktiebaserat bonusprogram för de högsta cheferna debatt (TT c, DN, 2010). 

 

Carina Lundberg Marklow från Folksam berättar i Dagens Nyheter att redan idag har vd 

generös ersättning med en stor rörlig del. Hon uttalade även att hon tänkte rösta nej 

(ibid.).   

 

Aktiespararnas vd Günther Mårder tyckte att prestationskravet för maximal tilldelning 

från programmet, att vinsten per aktie ska öka i genomsnitt 15 procent per år under 2010-

2012 jämfört med 2009 års nivå- är för lågt satt. Det här blir i det närmaste ett 

gratisprogram, även om man mäter ett treårigt genomsnitt, sade Mårder (ibid.). 

 

Det stod således klart att bonusprogrammet godkänts efter omröstning, med förkrossade 

majoritet. Aktieägare med 98,4 procent av uppgivna röster sade ja till förslaget. Bolagets 

aktieprogram innebär att de anställda kan få en aktie gratis för varje aktie de köper själva 

(ibid.).  

 

Tilldelningen av gratisaktier för höga chefer i Ericsson kan bli mycket större än så. Vd 

Hans Vestberg kan få allra flest, upp till nio gratisaktier för varje inköpt aktie. För 

maximalt utfall krävs att Ericsson vinst per aktie ska öka med i genomsnitt 15 procent 

under perioden 2010-2012 (ibid.).  

 

4.4.3 Ericsson Vd Hans Vestberg försvarar chefsbonusarna 

Vestberg säger att det är rimligt att de i ledande befattningar får lite mer om det går bra 

och lite mindre om det går dåligt. När de låga löneökningarna för de anställda i Ericsson 

och den höjda utdelningen till aktieägarna kom på tal sade Vestberg att aktieägarna måste 

få sitt och att de har jobbat ihop en ganska bra kassa (TT c, DN, 2010).  

 

Det väckte även kritik för den tidigare vd:n Carl-Henric Svanbergs bonus för fjolåret på 

6,2 miljoner kronor. Totalt, inklusive pensionsavsättningar, kostade Svanberg sin 

arbetsgivare 42,4 miljoner kronor under 2009. Vestberg uttalade att han inte vill gå in i en 

diskussion om Carl-Henrics lön. Det var en fråga mellan honom och styrelsen (ibid.).  
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4.4.4 Aktiespararna kritiserar Ericssons bonusprogram 

Nu senast under 2011 när Ericsson släppte sin rapport för fjärde kvartalet 2010 gillades 

rapporten och bolagets aktie steg på börsen. Med anledning av rapportsläppet har 

Aktiespararnas vd, Günther Mårder, skrivit en debattartikel om Ericsson-bonusar. I 

debattartikeln tar Günther Mårder upp att Ericssons toppchefers prestationsprogram är 

nästan helt riskfritt för deras egen del. Günther skriver bland annat att humöret bland 

Ericssons aktieägare lämnar en del övrigt att önska. Aktien var värd över tio gånger mer 

vid toppen kring millennieskiftet och man konstatera när man ser i kortare perspektivet att 

Ericssonaktiens avkastning är bland börsens sämsta 
17 

.  

 

Aktieprogrammets prestationsmål grundas på redovisade vinst per aktie. Hans Vestberg 

får gratisaktier som belöning om vinst per aktie växer med minst 5 procent per år. 

Vestberg får maximal utdelning om vinsten växer med 15 procent eller mer per aktie från 

början av 2010 till slutet av 2012 jämfört förra årets nivå. Andra högre chefer inom 

koncernen går inte heller lottlösa, de kan nämligen få mellan fyra och sex gratisaktier för 

varje köpt aktie inom ramen för programmet (ibid.).  

 

Günther Mårder protesterade i debattartikeln mot användningen av måttet redovisad vinst 

per aktie. Det blir helt skevt att mäta procentuell uppgång i detta resultatmått om man vet 

att bolaget har tagit flera miljarder i engångskostnader (under de senaste åren) för att öka 

lönsamheten. Den procentuella resultatökningen blir då enorm året efter. Günther skriver 

att det är bara att gratulera Ericssons toppchefer för ett prestationsprogram som nästan är 

helt riskfritt för deras egen del (ibid.).   

 

Ericssons styrelseordförande Michael Treschow medgav under stämman i fjol att det finns 

brister med att använda vinst per aktie som mått, men att man inte lyckats hitta andra 

metoder som kan ersätta det nuvarande systemet. Vi har under året fört fram våra 

synpunkter på de incitamentsprogram som Ericssons styrelse väntas föreslå stämman 

senare i vår (ibid.). 
 

Vid stämman fattades Ericssons bonusprogram transparens när det gällde 

prestationskraven för de ledande befattningshavarna. Utöver transparens och mätbarhet är 

även rimlighet en viktig faktor (ibid.).  

 

I avslutet av debattartikeln skriver Günther Mårder att han som företrädare för 70 000 

aktiesparare, kommer att göra allt i sin makt för att dåligt konstruerade bonusprogram 

som Ericssons inte ska klubbas igenom under vårens stämmor (ibid.).  

 

4.5 SEB  

SEB grundades 1856 och anser sig idag vara en ledande nordisk finansiell koncern. Som 

relationsbank erbjuder de i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud 

av andra finansiella tjänster. Verksamheten har en stark inriktning på företags- och 
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investment banking utifrån ett fullservicekoncept mot företagskunder och andra 

institutioner i Danmark, Finland, Norge och Tyskland. SEB har 20 stora aktieägare, 

Investor AB rankas först på listan och därefter av Trygg Stiftelsen och Alecta på andra 

och tredje plats 
18

.   

 

4.6 Debatt om SEB:s optionsprogram över tid 

Det har varit mycket debatt om storbankens belöningssystem över tid och SEB är en av 

dem som har uppmärksammats mycket i media, vi ska härmed följa med på debatter där 

ägarna och intresseorganisationerna har uttalat sig om vad de tycker om bankens 

bonusprogram och hur SEB försvarar bonusarna (Almgren b, SvD, 2004). 

 

Under 2004 har massiv kritik riktats mot SEB:s optionsprogram, det sägs att optionerna är 

alldeles för generösa mot direktörerna. Jacob Wallenberg ordförande i SEB försvarade 

optionsprogrammet för Lars Thunell SEB: s dåvarande vd. Han säger att det är balanserat 

och ger avsedd effekt. Han är i grunden övertygad om att det är bra med ett långsiktigt 

kompensationsprogram som är kopplat till aktiens utveckling. Jacob Wallenberg är 

missnöjd med den bilden medierna ger av optioner i allmänhet och av optioner i SEB i 

synnerhet. Han säger lätt upprörd att Lars Thunell betalar 2-3 miljoner per år för sina 

personal- optioner i form av utebliven löneökning som nästan aldrig nämns i affärspressen 

(ibid.).  

 

4.6.1 SEB går ägarinstitutionerna till mötes  

De svenska ägarinstitutionerna riktade hård kritik mot SEB:s optionsprogram. 

Programmet riktades till 700 chefer i SEB och ingen form av prestation krävdes för 

tilldelning. Ägarna tycker att resultatnivån som krävs är för låg. Institutionerna anser att 

resultatgränsen är för lågt satta i förhållande till det operativa resultatet för 2003 (Sundén 

a, SvD, 2004).  

 

Christer Elmehagen dåvarande vd för AMF Pension som är SEB:s sjätte största ägare 

uttalade sig i SvD, han anser att man inte borde få utdelning om man gör ett sämre resultat 

i år. Den övre gränsen i programmet är vettig, men man borde ha varit hårdare i 

nederkanten (ibid.).  

 

Lars Otterback vd för Alecta, SEB:s tredje största ägare, tycker även att gränsen var i 

snällaste laget. Det här prestationskravet är ett steg i rätt riktning, men sedan kan man 

tycka att åtgärden inte är särkilt kraftfull. Nästa år kan jag tänka mig att det blir tuffare 

tag, säger han (ibid.).  
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4.6.2 Storägare positiva till rimlig bonus 

Under 2005 godkändes SEB det omstridda bonusprogrammet för ledande 

befattningshavare, vissa storägare och intressenter är kritiska mot det generösa 

incitamentsprogram dock förvarar sig övriga storägarna programmet (DI a, 2005).   

 

AMF Pension som ägde 1,3 procent av aktierna kunde inte acceptera bankens förslag till 

långsiktigt incitamentsprogram för toppcheferna och därmed gjort sig av med hela 

innehavet. Huvudanledningen var att programmet var för generöst jämfört med andra 

bankers program. Övriga storägare som DI har talat med uttrycker dock sitt stöd för 

programmet som baseras på SEB:s lönsamhet och aktiekursens utveckling (ibid.). 

 

Tomas Nicolin, vd för tjänstepensionsföretaget Alecta tycker att programmet är utmärkt 

och ett bra exempel på debatten har gått över i att producera genomarbetade system. När 

man jämför med konkurrenterna är det viktigt att se till helheten. Handelsbanken har till 

exempel mycket mer tyngd på pensioner. Principen bör vara att man ska vara bra betald 

när man är på företaget. Då är SEB:s system bättre, fortsätter han (ibid.) Han anser även 

bonusprogram är ett bra sätt att förena ägarnas och de anställdas intressen. Att cheferna är 

de som tilldelas mest bonus eftersom de har störst inflytande över företagets utveckling. 

En rörlig lön kan stimulera en företagets utveckling, säger han. Nicolin erkänner att det 

kan vara svårt att mäta effekterna av ett bonusprogram. Men det är viktigt att försöka 

utvärdera dem, även om det är svårt (DI b, 2005).   

Pernilla Klein, chef för ägarstyrning på Tredje AP fonden är positiv till 

bonusprogrammets utformning, hon säger att programmet har utformats i dialog med 

ägarna. SEB använder aktier istället för optioner. På så sätt blir det inte den där extrema 

uppsidan. Dessutom är programmet beroende av kursutvecklingen jämfört med 

konkurrenterna. Man vill alltså komma ifrån att bonus delas ut bara för börsen går upp, 

vilket är bra, säger Pernilla Klein (DI a, 2005). 

Hans Mertzig som är ordförande i Tryggstiftelsen, SEB:s näst största ägare, håller med 

om att utformningen av programmet är bra. Det tar hänsyn till konkurrenssituationen. 

SEB ska gå bättre än andra banker. Carl Rosén ägaransvarig på Andra AP-fonden anser 

att det är bra att programmet är baserat på aktier och att ledningen blir aktieägare. Investor 

som är SEB:s huvudägare instämmer också (ibid.).  

 

4.6.3  Ägarna uttalar sig i SvD om SEB:s optionsprogram   

Under 2008 blåser debatten om optionsprogram upp media igen och då reagerade några 

ägare och intressenter som AMF, Robur, Folksam och intresseorganisationen 

Aktiespararna på programmet.  

 

”Alldeles för generöst” och ”utan prestationskoppling”. De svenska ägarna tänker agera 

mot SEB:s optionsprogram. Ägarnas inställning till optionsprogram som belöningssystem 

blir allt mer kritisk och kraven på bolagens skärps (Sundén b, SvD, 2008).  
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SvD berättar om under 2008 att tio av börsbolagens toppchefer tillsammans delar på 

optioner värda över 100 miljoner kronor. Bland annat i SEB föreslås det fortfarande nya 

optionsprogram, trots att de bryter mot de krav som de svenska ägarinstitutionerna ställer 

(ibid.). 

 

AMF Pension som är en av storägarna i SEB anser att det optionsprogram som SEB 

föreslår är alldeles för generöst (Sundén, b, SvD, 2008). AMF är generellt inte negativa till 

optionsprogram. Men vissa kriterier ska vara uppfyllda. Utifrån dessa har AMF jämfört 

SEB:s förslag med ett optionsprogram i börsbolaget Munters. SEB klara inga av kraven. 

Exempelvis blir aktiekapitalets utspädning 6,3 procent med SEB:s program, och 3,3 

procent hos Munters.  AMF pension och andra institutioner sätter gränsen till max 5 

procent. AMF tycker dessutom att tröskeln för att tjäna pengar i SEB:s program alldeles 

för låg. Vidare anser AMF att man får alltför snabb utväxling i SEB:s program. Signalen 

blir att man utan alltför stor ansträngning kan tjäna stora pengar (ibid.). 

 

Marianne Nilsson som är investeringsansvarig på fondbolaget Robur är också kritisk till 

utformningen av SEB:s optionsprogram. Hon tycker att programmet inte är kopplat till 

någon prestation vilket det ska vara anser de. Prestationskopplingen är ett viktigt 

kriterium när Robur fattar beslut om optionsprogram i bolag där de är ägare (ibid.).  

 

Marianne Nilsson säger även att styrelserna har varit för dåliga på att förklara varför 

programmen är bra för aktieägarna. Det blir svårt för bolagen att få igenom 

optionsprogrammen om de inte kan visa det (ibid.).  

 

Folksam som är bland annat en av de stora ägarna på SEB har även agerat genom att 

kontakta 20 av de börsbolag där de ägare, med krav på hur eventuella optionsprogram ska 

vara utformade. Folksam efterfrågar större fantasi hos bolagen när det gäller 

incitamentsprogram. De anser att det viktigaste är att det är prestation som belönas. De 

vill att belöningssystemen ska kopplas till branschindex, inte aktiekursen. Carina 

Lundberg som är ägaransvarig på Folksam säger att det är den extraordinära 

arbetsinsatsen som ska belönas (ibid.).  

 

Föreningen Aktiespararna har en skeptisk inställning till bolagens optionsprogram. Lars 

Milberg chefsjurist på Aktiespararna säger nu börjar man inse att optioner är kanske inte 

den rätta vägen för att få cheferna åstadkomma det aktieägarna vill. Ett instrument som är 

bra är rena aktier. Då blir det en nedsida om personerna misslyckas (ibid.).  

 

4.6.4  Miljardbonus i SEB- ägarna får inget  

SEB begär in 15 miljarder kronor av sina aktieägare i en nyemission och slopar 

utdelningen. Samtidigt har banken betalat ut över 2 miljarder kronor i bonus till sina 

toppchefer för 2008. Det var bistra tider för aktieägarna i SEB under 2008. På ett år har 

aktien fallit nära 70 procent och banken bad om mer pengar från ägarna
19

. 
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Annika Falkengren SEB:s vd har uppenbarligen tagit intryck av bonusdebatten. Hon 

avvisar all bonus under 2008. Hennes bonus för 2007 var cirka 4 miljoner. Men tusentals 

anställda inom banken kan se fram emot en fortsatt generös bonus trots en accelererande 

lågkonjunktur och en kris som skakar hela världens finansiella system. 2,2 miljarder 

kronor har SEB delat ut i rörlig ersättning under 2008. Annika Falkengren försvarar 

beloppet. ”Tar vi bort den rörliga ersättningen finns det inget SEB kvar. Vi måste betala 

det för att kunna ha kvar de allra duktigaste medarbetarna” (ibid.).  

 

4.7  AB Volvo                

Volvokoncernen anser sig vara ett av världens ledande leverantör av kommersiella 

transportlösningar.  Volvo tillverkar lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, motorer och 

drivsystem för båtar och industriella program samt komponenter för flygmotorer. 

Koncernen har cirka 90 000 anställda och produktionsanläggningar i 19 länder. 

Försäljningen sker i 180 länder. Volvokoncernens vision är att bli uppfattad som 

”världens ledande leverantör av kommersiella transportlösningar”
20

. 

 

4.8  Volvo föreslår höjd ersättning till chefer 

I februari 2009 föreslog Volvokoncernens styrelse en höjning av lönen för 250 ledande 

befattningshavare. Både den rörliga lönen och tilldelning av aktier till de ledande 

befattningshavarna skulle höjas. Den prestationsbaserade rörliga lönen föreslog höjas från 

50 procent till 60 procent av den fasta lönen. Koncernchefen omfattades inte av den 

rörliga lönehöjningen då han redan hade en rörlig lön som kan uppgå till maximalt 65 

procent av den fasta lönen. I princip skulle ledande befattningshavare i Volvokoncernen 

inte få någon justering av sina fasta löner för 2009. Vidare föreslog styrelsen att den 

maximala tilldelningen av aktier i aktieprogrammet för koncernens högsta chefer skulle 

höjas med 50 procent. Värdet på programmet skulle bli vid full tilldelning 177 miljoner 

kronor. För 2007 uppgick det totala värdet till 227 miljoner kronor
21

. 

 

Motiveringen till höjningen var att Volvokoncernens ledning hade en total ersättning som 

låg lägre än jämförbara företag. Finn Johnsson, ordförande för Volvos 

ersättningskommitté sa i pressmeddelandet att de måste se till att de kan behålla 

nyckelpersoner bland Volvos högsta chefer och det blir inte mindre viktigt i dåliga tider, 

snarare tvärtom (ibid.).  

 
Vi har bra och attraktiva chefer i Volvo och bland de ledande befattningshavare som 

förändringarna omfattar har vi några av våra absolut viktigaste ledare, nu och för 

framtiden. Det är styrelsens uppgift att se till så att bolaget också lyckas behålla dem, 

säger Finn Johnsson (ibid.). 
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4.8.1 Aktiespararna och Cevian Capital kritiserar Volvo 

Aktiespararnas tillförordnade verkställande direktör Günther Mårder ansåg att förslaget 

var katastrofalt och tajmningen var under all kritik sade han till TT (Bolander, DN, 2009).  

”Att presentera ett nytt bonussystem samtidigt som anställda tvingas lämna företaget, 

aktieägarna får sänkt utdelning och underleverantörerna pressas hårt är katastrofalt, säger 

han” (Nordenskiöld, DN, 2009)  

 

Christer Gardell, vd för investmentbolaget Cevian Capital har liknande åsikter som 

Günther Mårder. Han anser inte att Volvos argument om att behålla chefer i dessa tider är 

hållbar. Han tror heller inte att verkstadsföretag står i kö för att rekrytera Volvochefer just 

på grund av den svåra krisen. Dessutom har inte Volvo haft samma lönsamhet som 

konkurrenterna.  Violet Partners/Cevian Capital stödjer inte förslaget om höjning av 

bonusen för de 250 cheferna (Tapper, DI, 2009). Gardell säger: 

 
Det största problemet med förslaget är att det riskerar att rasera moralen totalt i 

bolaget. Hur ska man kunna förklara att man säger upp tusentals anställda och 

samtidigt använder besparingarna till att ge högre tjänstemän mer betalt? säger 

Christer Gardell och tillägger: Ett sådant förslag kan vi som stor ägare i Volvo aldrig 

någonsin ställa oss bakom (ibid.). 

 

4.8.2 Regeringen nekar Volvo ekonomiskt stöd 

Statsminister Fredrik Reinfeldt tycker att Volvos höjning av koncernledningens rörliga 

lön och aktieprogram är ”stötande”.  Statsministern ansåg att situationen var provocerande 

eftersom företaget har problem sade han till Svt:s Agenda. Volvo har bett staten om 

ekonomiskt stöd på grund av Volvos ekonomiska kris. Staten har däremot sagt nej till 

Volvo om det ekonomiska stödet. ”Nu har vi fått ytterligare ett argument – det finns 

uppenbarligen resurser i bolaget säger Reinfeldt” (TT d, DN, 2009; Näringsliv a, Svd, 

2009).  

 

4.8.3 Folksam, Tredje Ap-fonden och Volvos anställda är kritiska till 
förslaget 

Folksam som är en aktieägare till Volvo kritiserar de andra ägarna som godkände 

förslaget och Volvo för bonusprogrammet. Carina Lundberg Marklow arbetar som 

ägaransvarig hos Folksam och undrar om koncernledningen skulle ha jobbat sämre om de 

inte hade fått den typen av lönesättning
22

. Folksam var även kritisk till det nya 

aktieutdelningsprogrammet särskilt att cheferna kunde få aktier utan att behöva betala 

något för dem. Hon anser att programmet är kortsiktigt och att det inte finns någon risk 

för de som deltar. Därför kommer Folksam att rösta nej till ersättningsprogrammet. Tredje 

AP-fonden är besviken på hur Volvo har hanterat ersättningsprogrammet. De röstade ja 

till programmet året innan men ville se ett förändrat förslag men säger att det inte har 

blivit så (Macéus, DI, 2009).  
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Andra som har varit kritiska till förslaget är personalen på Volvo Lastvagnar i Tuve på 

Hisingen i Göteborg. De har lämnat en protestlista mot chefsbonusar och aktieutdelningar 

till ansvariga. Anställda vid fabriken har minskat med 50 procent under krisen (Cervanka 

& Almgren, SvD, 2009). 

 

4.8.4 Volvo drar tillbaka kritiserat förslag 

Volvos styrelse beslutade i början av mars 2009 att ta tillbaka förslaget om höjning av den 

rörliga ersättning samt tilldelning av fler aktier till de 250 cheferna. Volvos 

styrelseordförande, Finn Johnsson, säger i en kommentar:  

 
Ledande befattningshavare i Volvo skall naturligtvis ha lönevillkor som är 

marknadsmässiga. Volvos ersättningskommitté har efter noggrann genomlysning 

konstaterat att villkoren skulle behöva ändras enligt det ursprungliga förslaget för att 

uppnå detta. Samtidigt har vi sett att det framlagda förslaget orsakat debatt, både 

externt och internt. Styrelsen har framför allt tagit till sig interna synpunkter från både 

ledande befattningshavare och andra anställda och vill inte lägga fram ett förslag som 

försvårar samarbetet inom koncernen i dessa exceptionella tider
23

. 

 

Styrelsen föreslår istället ett oförändrat program för både rörlig lön och aktietilldelning. 

Programmet ska enbart gälla gör 2009 (ibid.). Efter att styrelsen meddelade att förslaget 

skulle dras tillbaka har flera ansett att styrelsen har gjort ett bra beslut. En av dem är Olle 

Ludvigsson, ordförande för Metallklubben på Volvo och förhandlingsansvarig anser att 

beslutet att dra tillbaka förslaget var bra. Då många anställda har varit kritiska till  

förslaget. Han sitter i Volvos styrelse som ledamot (Larsson, DI, 2009). En annan var 

Aktiespararnas tillförordnade vd som tidigare var kritisk till bonushöjning anser nu att 

styrelsen har tagit sitt förnuft till fånga. Vidare säger Mårder att det kunde ha gått riktigt 

illa för Volvokoncernen om de inte hade tagit till sig kritiken (ibid.).  

 
Det hade kunnat leda till en uppslitande konflikt med både anställda och aktieägare 

och därmed skadat inte bara Volvos utan hela det svenska näringslivets anseende för 

en lång tid framåt säger Mårder (ibid.).  

 

IF Metall tycker att beslutet om att dra tillbaka förslaget är positivt samt att ”det är 

glädjande att styrelseordföranden säger att vårt avtal har påverkat dem” (Näringsliv b, 

SvD, 2009). Finn Johansson, Volvokoncernens styrelseordförande sa till TT att deras 

beslut delvis också hade påverkats från IF Metalls och Teknikföretagens uppgörelse. 

Uppgörelsen handlade om att anställda skulle gå ner i arbetstid och således få sänkt lön 

istället för att bli varslade (ibid.). Vid årsstämman i AB Volvo fastställdes förslaget om 

oförändrade villkor om rörlig lön och aktietilldelning till koncernens chefer
24

.   

 

 

                                                   
23

http://www.volvogroup.com/group/global/engb/newsmedia/pressreleases/previous/2009/cwp2moss.news.

documents/15849 2011-02-27 
24

http://www.volvogroup.com/group/global/engb/newsmedia/pressreleases/previous/2009/cwp2moss.news.

documents/16457 2011-02-27 
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5 Analys och tolkning av empiri 

I denna del av studien analyserar och tolkar vi den empiriska undersökningen som vi 

anser är relevant för att svara på vår forskningsfråga, genom att göra en återkoppling till 

vår litteraturgenomgång. Vi analyserar varje fall för sig i och med att det förekommer 

variationer i varje fall. Detta kapitel utgör som en viktig del för vår diskussion och 

slutsats.  

 

5.1 Analys AMF 

Smith et al. (2002) framhåller att rätt belöningssystem har en stor betydelse för hur 

företaget styrs mot sina mål och den långsiktiga relationen mellan företaget och de 

anställda. Det baseras på ledningens och styrelsens förmåga att utforma ett effektivt 

belöningssystem där prestationer kopplas till företagets mål. Om ett belöningssystem är 

misslyckat innebär det att de inte lyckas påverka de anställdas beteende och engagemang. 

Vilket leder till att företagets kostnader ökar utan att något presteras i gengäld. AMF 

skandalen som inträffade år 2009 kan ses som ett misslyckat utformat bonusprogram, där 

prestation och resultatet inte gick hand i hand. AMF gick back med 17 miljarder kronor, 

men ledningsgruppen fick fortfarande dela på 17 miljoner i bonus trots miljardförlust. Det 

väckte även kritik från olika håll där bland annat Thomas Östros ekonomisk- politisk 

talesman för Socialdemokraterna uttalade att han inte förstår att det ska betalas ut bonusar 

när man går med förlust.  

 

Skandalen rullade vidare då det avslöjades att dåvarande vd Christer Elmehagen och vice 

vd Ingvar Skeberg för att skydda sina pengar, flyttat dem när det stod klart att AMF 

sannolikt skulle tvingas göra ett återtag. Detta visar att de inte agerat för företagets bästa 

utan för sitt eget intresse eftersom aktieägarna hade sannolikt velat att vd:n Elemhagens 

och vice vd Skebergs pengar hade stannat kvar i företaget. Företaget har i och med 

pengaflytten ”förlorat” pengar. Själva handlingen av Elmehagen och Skeberg har visat att 

de inte tror på företaget och därmed agerat i sitt eget intresse. Enligt Petersen (1993) 

kallas detta för ”moral hazard” som innebär att agenten väljer handlingar som är till nytta 

för sig själv istället för de handlingar som principalen hade önskat att agenten hade valt. 

Vidare säger Petersen (1993) att moral hazard kan bland annat förklara varför kontroll och 

övervakning av anställda används och varför belöningssystem införs. I detta fall med 

AMF har inte belöningssystem varit ett verktyg som lyckats få agenten att handla enligt 

principalen.  Vilket säger emot agentteorin som hävdar att det uppstår ett avtal enligt 

vilket den ena parten principalen anlitar en annan part agenten för att utföra en uppgift för 

principalens räkning (Petersen, 1993). Jensen och Meckling (1976) menar att om både 

principalen och agenten är nyttomaximerare finns det goda skäl att anta att agenten inte 

alltid handlar enligt principalens välvilja. För att begränsa agentens avvikande handlingar 

kan principalen införa lämpliga incitament till agenten och ta på sig 

övervakningskostnader. AMF skandalen visar att agentteorin inte är lika självklar som 

den säger vilket stämmer överens med Anthony & Govindarajan (2003) som hävdar att 

agentteorin inte har någon märkbar praktisk betydelse för ledningen och att den kraftigt 

förenklar den verkliga relationen mellan överordnade och underordnade.  
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Smith et al (2002) menar att ett rätt belöningssystem kan fungera som ett viktigt 

instrument för att skapa eller förstärka en vi-anda i företaget. Systemet måste vara en del 

av kulturen i företaget. I detta fall med AMF kan det bero på det felaktiga 

bonusprogrammet som har lett till att programmet inte har fyllt sin funktion med andra 

ord lyckats smälta ihop AMF:s ledande befattningshavare och företaget till ett ”Vi”.   

 

Styrelsen och ledningen har en viktig roll när det gäller att konstruera ett 

belöningssystem. Enligt Smith et al. (2002) är utformningen av ett effektivt 

belöningssystem där prestationer är sammanlänkat till företagets mål beroende på 

styrelsens och ledningens förmåga. Det krävs att ledningen i förväg tänkt igenom svaren 

på de problem som kommer att ställas vid implementering av ett belöningssystem. Det är 

även viktigt att styrelsen ser över hur belöningssystem uppfattas av omvärlden. Det slår 

tillbaka på styrelsen om aktieägarna, medarbetarna, medierna eller opinionsbildare anser 

styrelsen ger orimliga belöningar till de högre befattningshavarna. I AMF skandalen kan 

vi tydligt se att det väckte hård kritik mot LO- ordförande Wanja Lundby-Wedin då det 

avslöjades att LO har varit med och infört bonussystemet i bolaget som har gett AMF:s 

förre vd Christer Elmehagen extremt generösa ersättningar och pensioner under flera år.  

 

Smith et al. (2002) menar att en företagskultur blir bättre om belöningen står i rimlig 

proportion i förhållande till den enskildes prestationer. Poulikas (2010) påpekar att fel 

monetära incitament kan leda till dysfunktionella beteenden hos de anställda eller ha en 

skadlig effekt på anställdas moral och trygghet om orättvisa betalningsutdelningar ges. I 

detta fall visar det sig att Elmehagens och Skebergs dysfunktionella beteenden kan med 

sannolikhet bero på de orimliga generösa ersättningarna och pensioner. Detta motsäger 

lite vad Poulikas studie har kommit fram till att om arbetsgivare som vill motivera sina 

anställda bör de ”betala tillräckligt eller inte betala alls”.  

 

Efter bonusavslöjandet i media och den hårda kritiken riktat mot LO-ordförande, uttalade 

Wanja Lundby- Wedin i media att hon inser att det är inget bra system att dela ut bonusar 

när bolaget går i back och det är saker som de behöver se över. Hon säger även att de ska 

komma överens om ett lönesystem som båda ägarna kan tycka är rimliga. Svenskt 

Näringslivs vd Urban Bäckström var även självkritisk till att han gjorde fel, han skriver i 

veckans affärer att han borde ha granskat det hela mer noggrant och inse att pensionerna 

var för höga och ett pensionsbolag ska inte ha chefer med rörlig ersättning. Han sågar 

även sitt beslut att gå med på bonus för ledningen för AMF pension. Han anser att i 

sådana bolag är det bättre att endast ha fast lön. Smith et al (2002) menar att det kräver att 

ledningen i förvägs tänker igenom om ett belöningssystem är hållbart över tiden. 

Uppfattas ett belöningssystem som felaktigt eller orättvist motarbetar det därmed sitt 

syfte. Svensson (2001) menar att ett dåligt konstruerat belöningssystem kan påverka de 

anställdas motivation, effektivitet och arbetstillfredsställelse på ett negativt sätt som så 

småningom påverkar företaget. 

 

Enligt Arvidsson (2005) och Smith et al (2002) är syften med belöningssystem bland 

annat till att behålla kompetens. Vi kan även se att AMF använder detta syfte som 

anledning till att införa belöningssystemet. LO försvarar sig i DN med detta syfte att de 
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inte har drivit systemet med resultatlön, men att Svenskt Näringsliv och företagsledningen 

betraktar att de måste ha det här systemet för att kunna konkurrera om de bästa cheferna 

kan LO inte gå emot den verkställande ledningen.  

 

Att göra en återkoppling på systemet över tid är viktigt för att man ska kunna reformera 

den så fort man märker att systemet inte hålls. Smith et al, (2002) framhäver när man har 

förankrat och implementerat ett belöningssystem är det betydelsefullt att göra en 

återkoppling över tid annars kan engagemanget minska under det ibland långa tidsspannet 

mellan det att systemet initieras och att belöningen kommer de anställda till del. Göran 

Tunhammar, styrelseordförande i AMF säger att de har tittat på ersättningsfrågorna och 

bonusar innan denna händelse inträffade. Däremot är de självkritiska till att de borde ha 

agerat snabbare med att ändra på systemet.  

 

Efter skandalen hade AMFs nya vd Ingrid Bonde fyra månader på sig att förbättra 

bolagets rykte. Hon uttalade sig i media att hon inte behövde någon bonus som morot för 

att utföra ett bra jobb som möjligt eftersom det är hennes uppdrag. Detta stöds av 

Herzbergs teori, Udechukwu, Ikwukananne I. (2009) menar att enligt Herzbergs teori 

beror arbetstillfredsställelse på de inre motivationsfaktorer som inkluderar karriär, ansvar, 

uppgifter, prestation och erkännande. Medan de yttre hygienfaktorerna karaktäriseras av 

lön, arbetsvillkor etc. Enligt Herzbergs teori är missnöje ett resultat av hygienfaktorer.  

 

5.2 Analys Ericsson 

Enligt Arvidsson (2005) har det blivit populärt att använda aktieutdelning som 

belöningssystem i syfte att motivera medarbetarna främst vd och ledningen, eftersom 

detta system sammanfaller med aktieägarnas intresse.  Genom detta aktiesparprogram får 

fler anställda att bli aktieägare, vilket innebär att de vill prestera bättre så resultatet nås 

och målen uppfylls enligt ägarnas intresse. Uppnås målen leder det till fler gratisaktier. 

Ericssonledningen har under flertal år lanserat olika former av belöningssystem för de 

anställda. Nu senast har de infört ett aktiesparprogram där toppcheferna och andra 

nyckelpersoner har haft de mest gynnsamma löneförmånerna, men även den vanlige 

Ericssonanställde på golvet har kunnat vara med i programmet. Ericsson vill att så många 

anställda ska delta i programmet så att de även blir aktieägare i företaget, i syfte att få de 

bli intresserad av aktiekursens utveckling. Högre aktiekurs innebär en ökning av båda 

parters förmögenhet, vilket motiverar medarbetarna till att prestera bättre. Olve & 

Samuelson (2008) menar att detta är en av agentteorins syfte att använda aktier och 

optioner för att styra agenten genom att få personalen att intressera av en så hög aktiekurs 

som möjligt som i sin tur leder till att agenten väljer handlingar för att maximera sin 

egennytta det vill säga öka aktiens kurs. Olve & Samuelson (2008) hävdar att det är 

tveksamt om det fungerar i praktiken då alla individer inte är nyttomaximerare. Dessutom 

befattar sig agentteorin inte tillräckligt med motivationsbegreppet. 

 

Under år 2007 röstade de utländska aktieägarna ned programmet vid de två första 

bolagsstämmorna. De var kritiska till Ericssons aktiesparprogram. Motiveringen var att de 

ansåg att den delen av programmet som enbart riktade sig till chefer ställde för låga krav 

på prestation. Det var bara kopplat till vinsten per aktie och gav cheferna gratisaktier vid 
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en vinsttillväxt på tre procent per år, vilket är alldeles för låg enligt de utländska 

aktieägarna. Det var för lätt för de höga cheferna att få gratisaktier.  Smith et al (2002) 

menar att ett företag och de anställda kan bli påverkad av ett belöningssystem både om 

den är utformad på ett rätt eller felaktigt sätt. Ett missanpassat belöningssystem kan 

påverka de anställdas beteende och engagemang. Vilket motverkar systemets syften, 

enligt Arvidsson (2005) används systemet bland annat till att motivera till önskvärda 

prestationer och styra mot verksamhetens mål. De utländska aktieägarna ansåg att 

prestationskraven var för låga för att gratisaktier, vilket innebär att cheferna inte behöver 

någon större motivation för att åstadkomma det extra och kan lätt nå prestationskraven 

och därmed få sina gratisaktier. Detta går emot belöningssystemets syfte då det är för lätt 

för att få belöning utan den prestation som aktieägarna kräver ska presteras i gengäld. Är 

kraven på prestation för låga behöver man i huvudtaget inte ha någon belöning, eftersom 

belöningen ska motivera cheferna att prestera den extraordinära arbetsinsatsen. I detta fall 

är det ingen extraordinär arbetsinsats som belönats. Smith et al (2002) framhåller att ett 

misslyckat belöningssystem leder till att företagets kostnader ökar utan en motprestation 

från den anställde.  

 

Det är förmågan hos styrelsen och ledningen som är avgörande för hur effektivt ett 

belöningssystem utformas där prestationer sammanlänkas till företagets mål (Smith et al, 

2002).  Ericsson försökte igen på den tredje extrastämman att återinföra programmet, 

denna gång ändrade de förslaget och fick igenom sitt program. Den ena ändringen var att 

bolagets vinst per aktie måste öka med minst fem procent, tidigare var förslaget tre 

procent, för att aktierna ska delas ut. En annan förändring var att bonusprogrammet får 

delas upp i flera olika beslut. Ett beslut för programmet som rör samtliga anställda, ett 

beslut som rör bonus till nyckelpersoner och ett beslut för den delen som de omfattar 220 

högsta cheferna.  Att Ericsson kunde få igenom sitt program denna gång berodde på att 

styrelsen hade utformat ett rätt program där prestationer är kopplad till företagets mål som 

sammanfaller med aktieägarnas intresse, förra gången var prestationskraven för låg vilket 

aktieägarna ansåg att det inte var någon extra insats som skulle utföras i gengäld.  

 

Dock var det några enstaka utländska aktieägare samt Första Ap-fonden som röstade nej 

till programmet. Första AP-fonden uttalade sig i media att de har en positiv inställning till 

incitaments och aktiespararprogram, men de ska vara utformade på rätt sätt. Dessutom 

anser de att det är viktigt att något presteras innan ett bolag delar ut aktier. Anledningen 

till att de röstade nej var att de ansåg att de nyckelpersoner som har varit utvalda att bli 

belönade inte har presterat enligt deras mål. Enligt Smith (2002) är det viktigt att ta vara 

på intressenterna om hur de anser att ett företag har utformat sitt belöningssystem annars 

kan det leda till en opinionsmässig kris för företaget.   

 

Att ständigt göra en återkoppling av belöningssystemet över tiden är viktigt efter man har 

implementerat systemet. Motiven för belöningen och inte minst vad företaget vill ha för 

motprestationer måste upprepas och förankras (Smith et al 2002). Ericssons 

styrelseordförande Michael Treschow var självkritisk till programmet efter att Ericsson 

fick igenom programmet, han uttalade i media att de har lärt sig av processen och de 

behöver även utvärdera programmet för att se vad de kan förbättra. De känner att de har 

ett starkt program i botten, men de behöver kanske titta på vissa delar.  
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Under 2010 godkände Ericssons aktieägare det nya bonusprogrammet för högsta 

ledningen trots hård kritik. Några intressenter såsom Folksam och 

intressentorganisationen Aktiespararna reagerade på Ericssons nya program. Folksam 

ansåg att vd:n redan idag hade en generös ersättning med stor rölig del och röstade 

därmed nej. Aktiespararnas vd Günther Mårder skrev en debattartikel om Ericsson - 

bonusar. I debattartikeln kritiserade han att toppchefers prestationsprogram som är nästan 

helt riskfritt för deras egen del. Aktieprogrammets prestationsmål grundas på redovisade 

vinst per aktie. Günther Mårder protesterade i debattartikeln mot användningen av måttet 

redovisad vinst per aktie. Det blir felaktigt att mäta procentuell uppgång i detta 

resultatmått om man vet att bolaget har tagit ut flera miljarder i engångskostnader för att 

öka lönsamheten. Den procentuella resultatökningen blir då enorm året efter. Det blir då 

ett prestationsprogram som är nästan helt riskfritt för deras egen del. Vilket Mårder ansåg 

att det är ett felaktigt utformat program. Smith et al (2002) anser att det kan leda till 

förtroende kris om intressenterna anser att belöningarna till de högre befattningshavarna 

är orimliga. I slutet av debattartikeln skrev Mårder att han som företrädare för 70 000 

aktiesparare, kommer att göra allt i sin makt för att dåligt konstruerade bonusprogram 

som Ericssons inte ska tas igenom under vårens stämmor. Detta stöds av Mitchell, Agle 

och Woods (1997) intressentteori som påpekar att intressenter kan ha en eller flera 

egenskaper så som makt, legitimitet och urgency och gå emot företagets dåliga beslut. De 

som har alla tre egenskaperna har mest inflytande och kan även påverka andra 

intressenter. Det är viktigt att Ericsson inte förbiser sina intressenter så som aktieägare, 

eftersom de kan påverka andra aktieägare att rösta ja eller nej till ett bonusprogram.  

 

5.3 Analys SEB 

SEB:s bonusprogram för 2005 baserades på aktier. Ägare som Alecta, Tredje AP-fonden, 

Tryggstiftelsen, Investor och Andra AP-fonden ansåg att bonusprogrammet var bra 

utformad. De ansåg att bonusprogrammet var ett bra sätt att förena ägarnas och de 

anställdas intressen och att programmet hade tagit hänsyn till konkurrenssituationen. 

Enligt Conyon (2006) måste styrelsen utforma ersättningskontrakt som anpassar både 

aktieägarnas och chefernas intressen. Vad Conyon (2006) menar är att om både SEB och 

deras aktieägares intressen tillgodoses behöver inga eventuella konflikter uppstå. Både 

Conyon (2006) och Garen (1994) anser att ersättning till ledande befattningshavare kan 

förklaras med hjälp av agentteorin. Jensen och Meckling (1976) och Petersen (1993) 

menar att SEB:s aktieägare ger belöningar till ledningen för att begränsa asymmetrisk 

information och moral hazard. Genom att ge belöningar som är kopplade till företagets 

resultat, anser Conyon (2006) och Petersen (1993) att SEB:s ägare vill på så sätt öka 

företagets värde eftersom ju högre företagets resultat är desto större kan bonusutfallet bli 

för ledningen. Då ledningen antas vara nyttomaximerare kommer ledningen att arbeta i 

ägarnas intresse på grund av större bonusutfall. Olve och Samuelsson (2008) är ändå 

tveksamma till om det finns tillräcklig med empiriskt stöd för agentteorin. Anthony och 

Govindarajan (2003) anser inte att agentteorin har någon betydelse för SEB:s ledning. De 

anser att modellen bortser från faktorer som påverkar styrelsen, ägar- och lednings 

förhållanden. Däremot var AMF Pension negativ till programmet då den var för generöst 

än konkurrenternas. Conyon (2006) anser att en hög ersättning kan spegla marknadslönen 
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för ledande befattningshavare. Det behöver inte betyda att ett ineffektivt kontrakt har 

tecknats.  

 

En annan positiv aspekt med bonusprogrammet enligt SEB:s aktieägare var att aktier 

tilldelades istället för optioner. Då blir ledningen aktieägare i bolaget. Olve och 

Samuelsson (2008) säger att om SEB:s ledning får incitament vars värde är kopplade till 

aktiekursen skulle de bli mer intresserade av aktiekursens utveckling. SEB:s aktieägare är 

även intresserad av en så hög aktiekurs som möjligt. En högre aktiekurs innebär för båda 

parter en ökning av förmögenheten och därför menar Olve och Samuelson (2008) att 

ledningen kommer försöka öka aktiekursen genom att välja de handlingar som skulle 

gynna aktiekursens utveckling. Arvidsson (2006) håller med som säger att ledningens och 

aktieägarnas intressen sammanfaller vid aktiebaserade belöningsprogram.  

 

Belöningsprogrammet för 2008 bestod av optioner. Många aktieägare och 

intresseorganisationen Aktiespararna var kritiska till programmet och menade att 

programmet inte var bra utformat pågrund av att det inte var kopplade till någon 

prestation. Enligt Smith et al. (2002) är det viktigt att SEB kopplar prestationer till 

företagets mål vid utformningen av ett belöningsprogram. Smith et al. (2002) får medhåll 

från Bruzelius och Skärvad (2004) som refererar till Thompson och Strickland som säger 

att viktiga prestationsmål ska kopplas till belöningen men också att SEB:s prestationsmål 

inte får vara för lätta att uppnå, annars blir belöningssystemet ineffektivt och utgör då inte 

incitament. AMF ansåg att det var för lätt att uppnå till prestationsmålet i SEB:s 

bonusprogram.  Smith et al. (2002) anser att det är chefens uppdrag, i det här fallet är det 

styrelsen och/eller ägarna, att helhetsbedöma hur ledningens prestation har bidragit till att 

de uppsatta målen nås. Författarna tillägger att SEB:s aktieägare och marknadens 

förtroende är betydelsefullt. Om de anser att SEB:s belöningssystem är orimlig, felaktigt 

eller orättvist kan det leda till att SEB:s image skadas och förtroende för SEB minskas.  

Om inte belöningsprogrammet har någon prestationskoppling, kan inte aktieägarna 

bedöma i SEB:s fall hur ledningens prestation har bidragit till de uppsatta målen och om 

ingen prestation har utförts ska ingen belöning utdelas. Mitchell, Agle och Wood (1997) 

går längre med förklaringen. De anser att intressenterna som har en eller flera egenskaper 

som makt, legitimitet och urgency kan tvinga sin vilja på företaget. De som har alla tre 

egenskaperna har mest inflytande och kan även påverka andra intressenter. Till exempel 

kan SEB:s aktieägare få andra av företagets aktieägare att rösta nej eller ja till 

bonusprogram som styrelsen och ledningen vill få igenom. SEB:s ledning bör känna till 

vilka intressenter som har dessa egenskaper så de kan reagera effektivt när en situation 

uppstår.  

 

Vidare ansåg Robur att SEB:s styrelse hade varit dålig på att förklara varför programmet 

var bra för aktieägarna. Bång och Waldenström (2009) anser att det ska råda transparens 

om belöningsprogrammet för att underlätta för SEB:s intressenter att fatta beslut om 

programmet men också för att SEB:s styrelse ska visa att de inte döljer någonting i 

programmen.  

 

SEB:s aktie hade under 2008 fallit med nära 70 procent av aktiekursen. SEB betalade ut 

2,2 miljarder kr i rörlig ersättning under 2008. Annika Falkengren, vd för SEB motiverade 
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den rörliga ersättningen med att SEB måste betala för att kunna behålla duktiga 

medarbetare annars finns inget SEB kvar. Falkengren får medhåll från Arvidsson (2005) 

som säger att ett syfte med belöningssystem är att behålla medarbetarna. Dock anser 

Morgan (1997) och (Olve och Samuelson (2008) som refererar till Maslows 

behovshierarki, att SEB kan försöka tillfredställa medarbetarnas andra behov än enbart till 

deras finansiella behov.  Med det menar Morgan (1997) att rörlig ersättning inte behöver 

betalas ut om SEB tillgodoser de andra behoven eftersom en individ kan bli motiverad av 

exempelvis uppgifter som innehar mer ansvar och inte endast av ekonomiska belöningar. 

Deci, som Chen, Ford och Farris (1999) refererar till håller med som säger att beroende på 

vilken belöningsform SEB tänkt ge finns det skillnad i motivationspotentialen. Vilket 

Luthans och Stajkovic (2010) håller med då de anser att pengar inte är det enda eller 

behöver vara det bästa sättet för att öka ens prestation.  

 

5.4 Analys AB Volvo 

Finn Johansson motiverade löneförslaget med att Volvokoncernens ledning hade en lägre 

ersättning än jämförbara företag. Han ansåg att det var viktigt för Volvo att behålla dessa 

nyckelpersoner. Enligt Jensen och Meckling (1976) finns det skäl till att anta att agenten 

inte alltid agerar i principalens intresse om både principalen och agenten är 

nyttomaximerare. För att undvika problem som moral hazard och asymmetrisk 

information kan incitament ges till agenten. Finn Johansson menar då att chefer kan gå 

över till en konkurrent om inte styrelsen höjer deras rörliga ersättning samt antal aktier 

som delas ut eftersom konkurrenternas rörliga ersättning till ledande befattningshavare är 

högre än i Volvo.  Detta kan förklaras med att cheferna antas vara nyttomaximerare och 

agerar enligt Jensen och Meckling (1976) i sitt eget intresse därför kan agentteorin i den 

benämningen stödja Finn Johanssons motivering.  Genom att höja den rörliga ersättningen 

och tilldelningen av aktier kan det få chefer att agera i principalens intresse. Vilket 

innebär för Volvo att cheferna stannar kvar i företaget. Arvidsson (2005) förklarar att ett 

av belöningssystemets syfte är att försöka behålla medarbetarna.  Conyon (2006) anser att 

en hög ersättning kan spegla marknadslönen för ledande befattningshavare för att kunna 

attrahera, behålla och motivera dessa erfarna personer. Om man säger att jämförbara 

företag till Volvo sätter marknadslönen kan Conyons (2006) yttrande stödja Johanssons 

motivering för att höja ersättning och behålla cheferna.  Conyon (2006) understryker dock 

att styrelsen måste utforma ersättningen till ledande befattningshavare till att anpassa både 

aktieägarnas och chefernas intressen.  

 

Olve och Samuelson (2008) talar för att motivationsfaktorer enligt Herzbergs 

arbetsmotivationsteori är kopplat till arbetstillfredsställelse. Motivationsfaktorerna 

behandlar olika aspekter av själva arbetet. Författarna menar att belöning enligt Herzbergs 

teori inte är en faktor för att motivera de anställda. Vilket Conyon (2006) antyder att en 

hög ersättning kan vara motiverande. Utan motivation beror bland annat på karriär, ansvar 

och erkännande. En individ enligt Maslows behovshierarki har andra behov såsom 

uppskattning och statusbehov som styrelsen i det här fallet kan fokusera på. Morgan 

(1997) menar att genom att tillgodose de ledande befattningshavarnas andra behov så 

behöver inte en högre ersättning/belöning ges. Morgan (1997) tillägger att om belöningar 

ska ges så ska det baseras på vad den anställda blir motiverad av eftersom det kan variera 
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beroende på individ. Det betyder enligt Morgan (1997) att ekonomiska belöningar inte är 

ett måste för att en individ ska känna sig motiverad utan det kan bero på andra faktorer 

som Maslows teori och Herzbergs arbetsmotivationsteori talar för.  

 

Flera intressenter till AB Volvo har kritiserat och kommenterat om löneförslaget. Bland 

intressenternas kritik fanns uttalande om moral, riskfria optioner som inte är kopplade till 

prestation och missnöjda anställda.  Donaldson och Preston (1995), Micthell, Agle och 

Wood (1997) och Smith et al. (2002) anser att ledande befattningshavare bör 

uppmärksamma intressenters åsikter och bör ta hänsyn till intressenterna eftersom det är 

ett moraliskt krav för ledningens legitimitet. I Volvos fall kan styrelsens legitimitet 

påverkas om de inte lyssnar på sina intressenter och kompromissar. Både Aktiespararna, 

Cevian Capital, statsministern och Volvos anställda tyckte att bonushöjningen och 

tilldelning av aktier var moraliskt fel då det var finanskris i landet. Särskilt när de 

avskedade anställda och sökte ekonomiskt stöd från staten. Utifrån egenskapen legitimitet 

som Mitchell, Agle och Wood (1997) anser att intressenter innehar, har Volvo agerat fel 

eftersom intressenterna inte uppfattar Volvos agerande som enligt deras värderingar och 

normer. Vilket även Smith et al. (2002) påpekar att om intressenterna uppfattar 

belöningssystemet som felaktigt kan det slå tillbaka på Volvo och styrelsen och det kan 

leda till en opinionsmässig kris för Volvo.  Smith et al.(2002) menar då att Volvos rykte 

och anseende kan försämras bland Volvos aktieägare och intressenter. Det kan då leda till 

att förtroendet för Volvo minskar. 

 

Smith et al. (2002) och Bruzelius och Skärvad (2004) håller med Volvos aktieägare och 

säger att prestationskopplingen är viktigt. Smith et al. (2002) anser att det är Volvos 

styrelse som måste utforma rätt belöningsprogram annars kan det leda till att Volvos 

kostnader ökar utan att något har presterats. Bång och Waldenström (2009) vidhåller att 

Volvo bör ha transparens om sina belöningssystem för att visa att styrelsen inte döljer 

något men också för att underlätta för Volvos intressenter att fatta beslut om systemet.  

 

Flera av Volvos anställda vid Tuve fabrik var emot den rörliga lönehöjningen. Enligt 

Smith et al. (2002) kan Volvos företagskultur påverkas när ett belöningssystem tydligt 

pekar på vad som kommer att belönas. Författarna menar att företagskulturen blir bättre 

om belöningen står i rimlig proportion till den särskildes insatser. Överfört till Volvo 

innebär det att Volvo vill belöna de ledande befattningshavare genom att höja deras 

rörliga lön. Volvos agerande är orimlig för de anställda vid Tuve fabrik då ledningen 

belönas fast flera anställda har varslats och sparkats. De anställda vid Tuve fabrik kan då 

tycka att Volvo som företag bryr sig mer om ledningen än de andra anställda.  

 

Folksam undrade om koncernledningen skulle ha jobbat sämre om de inte hade fått den 

typen av lönesättning. Olve och Samuelsson (2008) talar för att Herzbergs 

arbetsmotivationsteori säger att jobbmissnöje kan bero på lönen. Det betyder att 

koncernledningen, om de är missnöjda med lönen kan prestera sämre. Bruzelius och 

Skärvad (2004) säger att hygienfaktorer måste vara uppfyllda innan 

motivationsfaktorerna. Lönen är då en hygienfaktor . 
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Enligt Mitchell et al. (1997) måste ledningen uppmärksamma legitimitet och urgency om 

de ska tjäna den legala och moraliska intressen av legitima intressenter. Volvo beslutade 

att dra tillbaka förslaget om den rörliga lönehöjningen. Ersättningskommittén ansåg att 

förslaget hade orsakat debatt både internt och externt och ville inte försvåra samarbetet 

inom koncernen på grund av finanskrisen. Det visar på att Volvo har uppmärksammat 

sina intressenters åsikter och Volvo har på så sätt tjänat den legala och moraliska intressen 

av sina intressenter. 
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6 Diskussion  

 
 

I diskussionen kommer vi att presentera våra egna tankar och funderingar kring hur 

belöningssystemet har påverkat AMF, Ericsson, SEB och AB Volvo. Vi kommer föra en 

diskussion som är främst baserad på hur utformningen av belöningssystemet har påverkat 

företagen, vilka motiv hade företagen bakom sig vid implementering av systemet och 

intressenters syn på belöningssystem.   

 

 

6.1 Belöningsprogrammets utformning 

Flera av forskarna som vi har nämnt i litteraturgenomgången anser att belöningar av 

någon form behöver ges till anställda för att motivera till önskevärda prestationer. Det är 

mycket som behöver ses över när man inför ett belöningssystem. Smith et al. (2002) säger 

att rätt belöningsprogram kan ha stor betydelse för hur ett företag styr mot sina mål och 

styrelsen och ledningen har en viktig roll i belöningssystemets utformning. Detta är en 

anledning till att de studerade företagens belöningsprogram till ledande befattningshavare 

har uppmärksammats i massmedia. Styrelsen för AMF, Ericsson, SEB och AB Volvo har 

fått kritik för belöningsprogrammen. Då ett belöningssystem inte är utformat på ett rätt 

sätt finns det risk att den inte fyller sin funktion. 

 

Smith et al. (2002) hävdar att om belöningen står i rimlig proportion till den enskildes 

prestationer blir företagskulturen bättre. Medan Poulikas (2010) studie visar att 

arbetsgivare som vill motivera sina anställda faktiskt bör ”betala tillräckligt eller inte 

betala alls”. Man fann även att arbetstillfredsställelsen ökade bara på ”stora” bonusar. Vi 

anser att det är svårt att sätta ett tak för vad som är rimligt och tillräckligt. Ledande 

befattningshavare, styrelsen och intressenter kan ha olika syn på vad som är rimligt och 

tillräckligt. Vi har funnit i de fall som vi studerat att det har uppkommit konflikter mellan 

företagen och intressenterna då vissa av företagens intressenter tycker att bonusarna är för 

generösa i förhållande till det som presteras. Det är svårt att sätta en gräns för 

belöningarna där intressenterna tycker att det är rimligt samt att cheferna anser att det är 

en tillräcklig saftig morot som ökar deras motivation. Å andra sidan finns det inte starka 

bevis om det verkligen ökar ens motivation, enligt Olve & Samuelson (2008) är dock inte 

alla individer nyttomaximerare. Vad vi tror att Poulikas (2010) menar med ”betala 

tillräckligt” är att belöningarna måste vara tillräcklig lockande för att kunna engagera 

medarbetarna vilket är väldigt subjektivt enligt vad olika individer upplever. När styrelsen 

och ledningen utformar belöningsprogram anser vi att de bör se över de problem om hur 

stora bonusarna bör vara, annars kan det leda till missnöjda intressenter och att 

massmedia upplyser om de generösa belöningarna som inte är prestationsbaserade. 

Massmedia kan då ge en negativ bild av företaget på grund av konflikterna och hur 

belöningsprogrammet är utformad.   
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6.1.1 Intressenters uppfattning om utformningen 

Om ett belöningssystem är konstruerat på ett sådant sätt att den inte är prestationskopplad 

kan det leda till missnöjda intressenter. Intressenterna uttalade sig mycket om 

prestationskoppling till programmet i de företag vi studerat. En stor del av intressenterna 

bestod av olika organisationer som var aktieägare och de ansåg att prestationskopplingen 

utgjorde den viktigaste delen i ett belöningsprogram. Intresseorganisationen 

Aktiespararna är av samma åsikter som aktieägarna, då de själva representerar andra 

aktieägare. I AMFs fall reagerade man kraftigt, man förstod inte varför vd:n skulle få 

generösa bonusar trots att organisationen gick i back. Både Smith et al. (2002) och 

Bruzelius och Skärvad (2004) anser att prestationskoppling ska vara kopplad till målet. 

Dock säger Bruzelius och Skärvad (2004) att prestationsmålet inte får vara för lätt eller 

för svårt. Ur en aktieägares synvinkel anser vi också att prestation ska vara kopplad till 

målet på ett tydligt sätt. Utan denna koppling blir belöningsprogrammet ”kostnadsfritt” 

för chefer, vilket betyder då att aktieägarna ger bort sina pengar gratis. Vi tror då inte att 

aktieägarna vill kostnadsfritt ge bort sina pengar utan motprestation. Sedan är det upp till 

varje företag att sätta mål. Är det för lätta mål så utgör det inget incitament för 

extraordinärt arbete. Är det för svåra mål är inte programmet utformat rätt och det blir då 

inte effektivt. Vi anser att styrelsen bör se till att prestation ska vara tydligt kopplad till 

målet och även förklara för sina intressenter varför cheferna ska få ett belöningsprogram 

och hur det kan bidra till företagets utveckling/mål. Detta får medhåll från Bång och 

Waldenström (2009) som säger att det bör råda transparens om belöningsprogrammen då 

det underlättar för de studerade företagens intressenter att fatta beslut om programmen.  

 

Andra intressenter som politikerna och övriga anställda ansåg att belöningar till ledande 

befattningshavare inte skulle betalas ut när ett företag gör förlust eller varslar anställda. 

Det är inte moraliskt enligt dem. Smith et al. (2002), Mitchell, Agle och Wood (1997) och 

Donald och Preston (1995) talar för att företag bör ta hänsyn till intressenter och 

omvärldens reaktioner och bör möta dem för det är ett moraliskt krav för ledningens 

legitimitet. Vi anser att dessa företag ska ta hänsyn till sina intressenter, speciellt anställda 

och aktieägare. Eftersom anställdas engagemang och motivation kan påverkas om 

ledningen får bonusar trots att företaget går dåligt. I Volvos fall hände en liknande 

situation och det kan tolkas som att företaget bryr sig mer om ledningen än företagets 

övriga anställda. Det kan leda till att de övriga anställdas engagemang påverkas och att de 

arbetar mindre effektivt. Hänsyn till aktieägare ska tas för att det är de som står för 

kapitalet och som Mitchell, Agle och Wood (1997) så bör företag känna till vilka 

intressenter som kan tvinga sin vilja på företaget eller påverka andra intressenter. I 

Ericssons fall skrev intresseorganisationens tillförordnade vd Mårder en debattartikel om 

Ericssons bonusprogram. Det kan medföra att de som läser artikeln kan uppfatta att 

Ericssons belöningsprogram är orimliga. Att cheferna lätt kan få belöningar utan 

motprestation. Det kan i sin tur leda till att Ericssons image skadas. Andra aktieägare kan 

också ändra sina åsikter efter att ha pratat med andra ägare. När Ericsson vill få igenom 

sina program kan det bli svårare. I SEB:s fall under 2005 kunde man däremot se att flera 

aktieägare var nöjda med bonusprogrammet och sade att bonusprogrammet var utformat i 

både cheferna och aktieägarnas intressen. Det visade då att SEB hade tagit hänsyn till sina 

intressenter.  
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6.1.2 Utvärdering och återkoppling av belöningsprogram 

Det är nödvändigt att göra en utvärdering av belöningsprogrammet enligt Smith et al . 

(2002) för att se om den är hållbar över tid. Detta för att undvika att engagemanget hos de 

anställda avtar. Så fort man märker att belöningssystemet inte hålls längre ska man göra 

en revidering av systemet. I AMF:s fall kan vi se att det saknades en revidering av 

systemet i god tid. Liksom i Ericsson har de försökt att se över sitt program och ändra det. 

Intressenten Tredje-AP fondens vd Nicolin i SEB:s fall anser också att belöningsprogram 

ska utvärderas, även om det kan vara svårt. Vi håller med om att ett program/system ska 

utvärderas för att kunna se om belöningsprogrammet har varit effektiv eller inte samt om 

ändringar behöver göras. Det är viktigt att anpassa programmet efter företagets behov 

men också att se över hur ens intressenter har för åsikter om programmet. Även för att se, 

som Smith et al. (2002) talar för, att företagets kostnader kan öka om ett belöningssystem 

inte kan påverka de anställdas beteenden och engagemang.  

 

6.2 Motiv till användning av belöningsprogram 

Arvidsson (2005) påpekar att det finns olika syften med ett belöningssystem. Det är att 

styra mot verksamhetens mål, motivera, rekrytera och behålla medarbetare. Enligt 

agentteorin kan belöningar eller incitament ges till chefer för att de ska agera i ägarnas 

intressen. I AMF:s fall kan vi utläsa att incitament till vd:n Elmehagen och Vice vd 

Skeberg inte fungerade och att de agerade i sitt eget intresse, så kallad moral hazard.  

 

SEB, Volvo och AMF motiverade sina belöningsprogram med att behålla kompetens och 

för att kunna konkurrera med andra företag. Smith et al (2002) anser att belöningar är ett 

medel som kan hjälpa företag till att bli konkurrenskraftig.  Det är inte helt enkelt att hitta 

kompetenta medarbetare som kan hjälpa till och driva företaget framåt. Vi tror att det är 

svårt för de studerade företagen att inte ge belöningar till sina ledande befattningshavare 

eftersom flera aktiebolag, särskilt de större har belöningsprogram av någon form. Får en 

ledande befattningshavare bättre villkor i ett annat företag finns det ju möjlighet att den 

personen tar erbjudandet. Om inte liknande eller bättre villkor kan erbjudas. Det är vad 

Jensen och Meckling (1976) menar med att agenten kan vara nyttomaximerare och agera i 

sitt intresse. Vi tror inte att belöningar och belöningssystem är avgörande för om en 

individ slutar ett jobb. Det finns flera faktorer som vi tror kan bidra till om en person 

stannar kvar på sitt jobb eller inte. Udechukwu (2009) nämner om Maslows 

behovshierarki och Olve och Samuelson (2008) talar om Hertzbergs 

arbetsmotivationsteori. Båda teorierna säger att en person har andra behov än lön. Vad 

personen har för ansvar, uppgifter, karriär, vidareutbildning etcetera, hur personen trivs på 

företaget kan också vara avgörande om personen stannar kvar i företaget eller inte. 

Styrelsen kan då försöka se till att medarbetarnas andra behov än lön och ersättning 

tillfredsställs. Det kan bidra till att personen stannar även om ekonomiska belöningar inte 

ges eller är lägre än konkurrerande företag. Vi håller med Morgan (1997) som säger att 

det är individuellt vad en person anser är deras personliga motivationsfaktor. Exempelvis 

svarade AMF:s vd Ingrid Bonde att hon inte behövde bonus för att bli motiverad för att 

utföra sitt uppdrag bra. Det visar att finansiella belöningar inte nödvändigtvis behöver ges 

för att chefer ska göra ett bra arbete. I detta fall var hennes uppdrag att förbättra företagets 

skadade rykte inom fyra månader vilket kan ses som drivkraften bakom henne att göra en 
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bra prestation. Å andra sidan kan man bli fundersam om hon verkligen inte behöver en 

morot på långsikt efter att hon har uppfyllt sitt uppdrag. Därför tycker vi att företagen bör 

ständigt motivera de anställda så fort man märker att den anställde har uppfyllt sitt behov.  

Detta stöds av Maslows behovstrappa och enligt Olve & Samuelson (2008) är det bara 

otillfredsställda behov som framkallar energi och handling.  Dock anser vi att belöningar 

till medarbetare kan utgöra en morot för prestation men det behöver nödvändigtvis inte 

vara ekonomiska belöningar utan icke-monetära belöningar kan även bidra till ökad 

prestation.   

 

6.3 Intressenters inställning till belöningssystemet 

Intressenter kan ha en annan syn på belöningssystem än de studerade företagens.  

Intressenter, aktieägarna, anser att rimliga belöningar är av vikt för att kunna konkurrera 

med andra bolag. Enligt Smitt et al. (2004) vill aktieägarna att cheferna tar risker för att 

höja företagets värde. Vi tror då att aktieägarna vill kunna behålla de personer som de 

anser är kompetenta till att höja företagets värde.  

 

6.3.1 Belöningsform 

Aktieägarna verkar föredra att ha aktiesparprogram istället för optionsprogram till 

cheferna. Arvidsson (2005) säger att det kan bero på att med aktier blir cheferna 

aktieägare i bolaget medan optionsprogram, beroende på optionstyp, kan det innebära en 

utspädning av aktiernas värde. Enligt Samuelson (2004) är teckningsoptioner den typ av 

option som innebär att aktiernas värde kommer att spädas ut på grund av att företaget blir 

tvungna att ge ut nyemitterade aktier vid inlösning av optionerna. För de andra 

intressenterna, som politikerna och de studerande företagens anställda verkar inte 

belöningsform spela någon roll utan det viktigaste är att företaget inte är omoraliskt med 

belöningsprogrammen. Om vi ser utifrån aktieägarnas synvinkel är rena aktier att föredra 

då de kan få cheferna till att försöka höja aktiekursen eftersom de själva gynnas av en 

högre kurs. Om teckningsoptioner ges kommer befintliga aktieägares del att spädas ut, det 

vill säga värdet på aktierna kommer att minska på grund av att det nu kommer finnas fler 

aktier på marknaden men till samma företagsvärde.  

 

6.3.2 Intressenters synpunkter 

Är inte intressenter nöjda med belöningsprogrammet kan de uppmärksamma detta i 

massmedia. Både AMF och Volvo ändrade sig gällande bonusar efter kritiken i 

massmedia. I AMF:s fall betalade vissa chefer tillbaka bonusarna och i Volvos fall 

beslutade styrelsen att ta tillbaka förslaget om löneförhöjning.  Dessa två företag har 

enligt Donald och Preston (1995)  uppmärksammat sina intressenters krav, vilket är 

viktigt för det är ett moraliskt krav för ledningens legitimitet. Om inte företagen hade 

vidtagit åtgärder skulle det kunna enligt Smith et al. (2002) leda till en opinionsmässig 

kris för företagen. Vi tror att AMF och Volvo, genom att till sig kritiken, ”räddade” sin 

image från att ha skadats djupare.  
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7 Slutsatser  

I detta avsnitt presenterar vi våra slutsatser som vi har identifierat utifrån analysen och 

diskussionen. Slutsatserna är ett mer kort och direkt svar på våra frågeställningar. 

 

Huvudfrågan presenteras igen för att slutsatsen ska lättare relateras till frågan. 

”Hur har belöningar till ledande befattningshavare påverkat AMF, Ericsson, SEB och AB 

Volvo? ” 

 
Huvudsakligen kan vi säga att belöningssystemet har påverkat AMF, Ericsson, SEB och 

Volvo på ett negativt sätt, då företagen har uppmärksammats i media där olika 

intressenter har kommenterat om de missnöjda programmen. Att det har påverkat AMF, 

Ericsson, SEB och Volvo negativt beror på att de inte har beaktat vissa viktiga faktorer.  

 

I denna kvalitativa studie har vi identifierat utformningen av belöningssystem som en 

utlösande faktor, som har påverkat AMF, Ericsson, SEB och Volvo. Vid användning av 

belöningssystem bör man därför beakta hur systemet är utformat. Beroende på hur 

programmet är utformad kan företagets intressenter reagera. Vi har kommit fram till att 

styrelsen och ledningen utgör en viktig roll vid utformningen och implementeringen av ett 

belöningssystem. Om programmet är fel utformad kan styrelsen och ledningen få kritik.  

Vid utformning av ett belöningssystem bör man framförallt beakta om programmet är 

prestationskopplad.  Vi har då funnit att belopp och prestation är utlösande faktorer till 

hur företagens intressenter, särskilt aktieägare uppfattar programmet. Aktieägarna ser 

prestationskoppling och ”rimlig” belopp som viktigast medan andra intressenter såsom 

politiker och anställda ser att företagets moraliska handlingar är centrala. Med det menas 

att AMF, Ericsson, SEB och Volvo inte bör ge belöningar till chefer när företaget gör 

förlust eller varslar anställda. Det är inte en moralisk handling enligt politikerna och 

övriga anställda. Dessa företag bör då ta hänsyn till sina intressenter vid utformning av 

belöningsprogram för de är beroende av sina intressenter på ett eller annat sätt som 

arbetskraft och kapital. Om inte hänsyn tas kan det leda till att de studerade företagens 

legitimitet påverkas. I dessa fyra företagsfall har de dålig utformade belöningssystemen 

skadat företagens rykte, där missnöjda intressenter har uttalat sig i pressen.  

 

Utifrån de fyra företag som vi har studerat kan vi dra slutsatsen att det främsta motivet till 

att använda belöningsprogram är att behålla medarbetarna och kunna konkurrera med 

andra företag. Ekonomiska belöningar utgör då en central del. Vidare har vi funnit att 

aktieägare inte är emot belöningssystem, utan det är ett sätt att konkurrera och behålla 

kompetenta personer.  
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8 Avslutande kommentar  
 

I detta avslutande kapitel framför vi våra egna reflektioner över studien. Vi kommer även 

ge förslag kring hur fortsatt forskning inom problemområdet skulle kunna bedrivas. 

 

8.1 Egna reflektioner 

Genom denna studie har vi utökat vår kunskap om hur belöningssystem påverkar ett 

företag samt hur de ledande befattningshavarna som får belöningar blir påverkad av 

programmet. Att införa belöningssystem i företag är inte helt enkelt. Det finns många 

faktorer att ta hänsyn till, särskilt om företaget vill ha ett effektivt belöningssystem. Sedan 

finns det andra aspekter som företaget bör ta hänsyn till såsom intressenterna.  

 

Vi tycker att vår studie bidrar med en del viktiga punkter som alla företag bör ser över vid 

implementering av ett belöningssystem. Vi har i vår studie utifrån fyra olika typer av 

företag pekat ut vissa punkter som karaktäriseras av misslyckade belöningssystem. Om 

företagen inte vill att deras belöningssystem ska uppmärksammas som dåliga exempel i 

media är det viktigt att de ser över de faktorer som vi har kommit fram till i vår studie. 

Trots att belöningssystem är mycket mer komplicerat än det vi har behandlat i vår studie, 

anser vi även att de punkter som vi har påpekat i vår studie är viktiga grunder som man 

bör se över.   

 

8.2 Förslag på vidare forskning 

För vidare forskning vore det intressant att undersöka hur belöningssystem uppfattas ur 

ledande befattningshavares perspektiv. Företag motiverar ofta belöningssystem med att  

det behövs för att behålla och motivera medarbetarna. Vad anser de ledande 

befattningshavarna om detta? Är det den viktigaste anledningen till att de stannar kvar i 

företaget? 
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Bilaga 1 
 

I detta avsnitt presenteras informationen för de företag som vi har lyft upp i vår empiri.  

 

 

Aktiespararna 

Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för privata som sparar eller vill främja 

sparande i bland annat fonder och olika aktierelaterade värdepapper. Aktiespararnas 

uppgift är att skapa bästa möjliga förutsättningar för aktiesparande för sina medlemmar
25

. 

 

Alecta 

Alecta är ett ömsesidigt livförsäkringsbolag. Det innebär att de ägs av försäkringstagarna 

(företagen) och de försäkrade (företagens anställda)
26

. 

 

Andra AP-fonden  

Andra AP-fonden är en kapitalförvaltare som investerar över hela världen. Drygt 50 

procent av fondkapitalet investeras i utländska aktier och obligationer. AP2 är en av fem 

buffertfonder i det svenska allmänna pensionssystemet som består av Första, Andra, 

Tredje, Fjärde och Sjätte AP-fonden
27

. 

 

Cevian Capital 

Cevian Capital är ett internationellt investmentbolag. Cevian förvaltar omkring 3,5 

miljarder euro (ceviancapital.com). Violet Partners är Cevian Capitals ägarbolag och äger 

aktier i AB Volvo
28

.  

 

Folksam 

Folksam är ett företag som erbjuder försäkringar och pensionssparande och förvaltar i 

nuläget cirka 270 miljarder kronor
29

.   

 

Första AP-fonden  

Första AP-fonden är en av Sveriges största pensionsförvaltare med placeringar i aktier, 

obligationer, valuta och alternativa investeringar över hela världen. Första AP-fonden är 

en av fem buffertfonder i det allmänna svenska pensionssystemet. Sedan 1960 har Första 

AP-fonden haft uppdraget att förvalta kapital för dagens och morgondagens pensionärer. 

Fonden har ett mycket viktigt uppdrag, att investera cirka en fjärdedel av kapitalet i det 

svenska allmänna pensionssystemet
30

. 

 

 

 

                                                   
25

 http://www.aktiespararna.se/sajt/om-oss/Var_organisation/Fakta/ Tillgänglig: 2011-05-27 
26

 http://www.alecta.se/Om-Alecta/Detta-ar-Alecta/ Tillgänglig: 2011-05-27 
27

 http://www.ap2.se/sv/forvaltningen/ Tillgänglig: 2011-05-27 
28

 http://www.ceviancapital.com/ Tillgänglig: 2011-03-17 
29

 http://www.folksam.se/omoss/dethararvi/1.61973 Tillgänglig: 2011-03-17 
30

 http://www.ap1.se/sv/Om-AP1/ Tillgänglig: 2011-05-27 
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Institutional Shareholder Services (ISS) 

Institutional Shareholder Services (ISS) är ett amerikanskt företag. Den är den ledande 

leverantören av bolagsstyrning lösningar till den globala finansvärlden. ISS ger 

företagstjänster styrning till institutionella investerare. ISS tjänster omfattar målstyrning 

forskning och analys, end-to-end röstning med fullmakt, modelleringsverktyg med 

mera
31

. 

 

Investor  

Investor är ett investmentbolag med nordisk bas som bildades för snart hundra år sedan av 

familjen Wallenberg. Idag bedriver de investeringsverksamhet i Europa, USA och 

Asien
32

. 

 

Robur 

Swedbank Robur bildades 1967 och var ett av de första fondbolagen i Sverige. I dag är 

företaget en av Nordens största kapitalförvaltare som förvaltar kapital åt 2,8 miljoner 

andelsägare
33

. 

 

Svenskt Näringsliv  

Våren 2011 grundades Svenskt Näringsliv och har på några år etablerats som den ledande 

företrädaren för praktiskt taget hela det svenska näringslivet. De 50 

medlemsorganisationerna, arbetsgivarförbund och branschorganisationer, har 

sammantaget drygt 54 000 medlemsföretag med omkring 1,5 miljoner anställd
34

a. 

 

Tredje AP fonden 

AP3 är en av fem buffertfonder i det svenska allmänna pensionssystemet. AP3 förvaltar 

en globalt diversifierad portfölj bestående av noterade aktier, räntebärande tillgångar och 

alternativa investeringar
35

. 

 

Trygg-Stiftelsen  

Trygg-Stiftelsen är ett forum för försäkringstagarnas inflytande i Gamla 

Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Dess ändamål är att till förmån för 

försäkringstagarna verka för en god framtida tillväxt av värdet på försäkringstagarnas 

försäkringar och en god löpande försäkringsadministration. Trygg-Stiftelsen har ett 

indirekt inflytande i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv genom sitt ägande 

av aktier i Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
36

. 

                                                   
31

 http://www.issgovernance.com/about Tillgänglig: 2011-05-27 
32

 http://www.investorab.com/sv/OmInvestor/default.htm Tillgänglig: 2011-05-27 
33

http://www.swedbank.se/privat/spara-och-placera/fondtorget/fondbolag/swedbank-robur/index.htm 

Tillgänglig: 2011-05-27 
34

 http://www.svensktnaringsliv.se/om_oss/ Tillgänglig: 2011-05-27 
35

 http://www.ap3.se/om_ap3/Sidor/OmAP3.aspx Tillgänglig: 2011-05-27 
36

 http://www.tryggstiftelsen.se/sv_se/trygg-stiftelsen.html Tillgänglig: 2011-05-27 

 



 

 

 

 
Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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