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Problem 

What reasons are there for having an incentive programs in accordance with accounting 

firms and how it complies with Scania’s incentive program? 

Purpose 

The aim is to describe similarities and differences of the reasons for having an incentive 

program under accounting firms compared to Scania Company 

Method 

We have made a multiple case study because we have studied several organizations. We 

have been gathering empirical evidence from literature, articles, annual reports and 

interviews. The interviews have been conducted in audit firms and our benchmark Scania 

Company, to find out what reasons there are to have incentive programs for Swedish 

companies. 

Conclusion 

We note that there are five reasons to have the incentive of Swedish companies, the 

auditors found, and these are: Recruit and retain skills within the company, to distribute risk 

between shareholders and management, to get management to invest in projects that 

benefit the company in the long run, to control control to the desired behavior and to 

motivate employees to perform better. There is a similarity between the auditors and Scania 

company and it is to recruit and retain skills within the company. 
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Sammanfattning 

Titel: Anledningar till att ha incitamentsprogram i svenska företag 

Kurs: Kandidatuppsats i Företagsekonomi 

Författare: Leif Carlsson, Dana Towfik 

Examinator: Cecilia Lindh 

Handledare: Angelina Sundström 

Nyckelord  

Återstående Vinst, Agent, Incitamentsprogram, Bokslut, Resultat, Ledning, Ägare. 

Problemformulering 

Vilka anledningar finns det för att ha incitamentsprogram enligt revisionsbyråerna och hur 

överensstämmer det med Scanias incitamentsprogram? 

 Syfte 

Syftet är att beskriva likheter och skillnader för anledningar till att ha incitamentsprogram 

enligt revisionsbyråerna jämfört med Scania AB. 

Metod 

 Vi har gjort en multipel fallstudie på grund av att vi har studerat flera organisationer.  Vi har 

samlat in information till empiri genom litteratur, artiklar, årsredovisningar och intervjuer. 

Intervjuerna har genomförts på revisionsbyråer. Gällande vårt jämförelseobjekt Scania AB 

har vi genomfört en telefonintervju, för att ta reda på vilka anledningar det finns att ha 

incitamentsprogram för svenska företag. 

Slutsats 

Vi kan konstatera att det finns fem anledningar för ha incitamentsprogram i svenska företag 

enligt revisorerna och dessa är: Rekrytera och behålla kompetens inom företaget, att fördela 

risken mellan ägarna och ledningen, att få ledningen att investera i projekt som gynnar 

företaget på långsikt, att styra ledningen till önskat beteende och att motivera de anställda 

till att prestera bättre. Det finns en likhet mellan revisorerna och Scania AB och den är att 

rekrytera och behålla kompetens inom företaget.  



Mälardalens högskola 
Akademin för hållbar samhälls och teknikutveckling 
Kandidatuppsats i Företagsekonomi FÖA 300 
 

Definitioner: 

Residualvinst= Nettoresultat för en period- avkastningskravet på Eget kapital * Eget kapital 

i början av en period.  

Agent= en person som agerar i egenintresse på ledningens sida. 

Principal= En person som agerar för ägarnas bästa. 

Avkastning= vinst i förhållande till investerat kapital. 

 Residual net income (RNI)= Resultat efter finansiella poster. 

Incitament= Ett incitament är en anledning för någon att utföra en viss handling. Lön i form 

av pengar är exempelvis ett incitament för att arbeta. Incitament är något som stimulerar 

önskvärt beteende. 

Rörlig ersättning= Monetära medel som varierar beroende på arbetsprestation. 

Fast lön= Monetära medel som inte varierar beroende på prestation. 

Auktoriserad revisor = är en titel som utfärdas av Revisorsnämnden till person som 

uppfyller kraven i Revisorslag 5§. 
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1. Inledning 

I det här kapitlet kommer vi att beskriva begreppet incitamentsprogram. Vi kommer 
även att beskriva hur incitamentsprogrammen har sett ut och vad det har haft för 

betydelse genom historien från 1930-talet till nutid. Vi kommer att beskriva och 
förklara teorin agentteori, dessutom en problemdiskussion om anledningar till att ha 
incitamentsprogram i svenska företag. 

1.1 Problembakgrund 
Begreppet incitament kommer från engelska ordet ”Incentive. Den svenska motsvarigheten 

är till exempel drivkraft och ”sporre”1. Inom företagsekonomi innebär begreppet incitament 

att ägaren skall genom incitamentet motivera ledningen till att utföra önskevärda 

prestationer som gynnar ägaren. Incitament finns också inom sjukvården, där syftet med 

incitament är att belöna läkare för att de ska prestera mera genom att öka kvalitén på 

vården de ger till sina patienter.2  
 

Det finns tre anledningar med incitamentsprogram där den första anledningen är att 

motivera de anställda att jobba effektivt mot verksamhetens mål. Det ägarna vill uppnå med 

incitamentet är att individens mål skall överensstämma med organisationens mål. Den andra 

anledningen är att motivera personalen till önskevärt beteende. För att individerna skall 

känna att det finns en mening med incitamentet och målet måste de känna att målen är 

möjliga att nå annars kan det leda till att de får motsatt effekt och de tappar motivationen.3 

Den andra sidan av myntet är att om systemen kan leda till bestraffning går givetvis 

motivationen ner. Enligt olika forskningar så finns det två typer av motivationer, där den ena 

är till exempel lön, trygghet i arbetet och karriärmöjligheter. Den andra åsyftar de inre 

belöningar som finns som till exempel utmaning, ansvar, makt och självförverkligande. Den 

tredje anledningen till att införa incitamentsprogram är att rekrytera och behålla 

kompetens. Incitamenten skall fungera som en morot för duktiga företagsledare/anställda 

att komma och stanna kvar inom företaget och inte gå till några konkurrenter. Det som man 

då kan göra är att ens företag har samma nivå på systemen som den bransch man verkar i. 

För att det skall bli så bra som möjligt för ägarna som betalar ut incitamenten, måste 

kostnaden understiga det positiva med att införa incitamentsprogrammen.4 

                                                      
 

1 Styrning med belöningssystem sid 15, P, Arvidsson. EFI. Handelshögskolan i Stockholm  
2 Incentive payments remold health care, Joanne Wojcik.Business insurance Chicago Vol.42, iss 29.pg1 
3Styrning med belöningssystem sid 15-18, P, Arvidsson. EFI. Handelshögskolan i Stockholm 

4Styrning med belöningssystem sid 18, P, Arvidsson. EFI. Handelshögskolan i Stockholm  
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På 1930-talet genomfördes en studie som kom att kallas den klassiska Hawthorne-studierna 

som gick ut på att göra ett belysningsexperiment, där forskarna justerade belysningen upp 

och ner. När belysningen var låg sjunk produktiviteten, när belysningen var hög ökade 

produktiviteten. När forskarna använde andra metoder för att motivera de anställda genom 

mer raster, gratis dryck ökade produktiviteten hos de anställda. När forskarna såg till att den 

fysiska arbetsmiljön blev sämre hade det inte så mycket inverkan på de anställda när 

samtidigt deras chefer visade uppskattning och intresse för deras arbetssituation, vilket kan 

ses som ett mysterium 5 . 

I ett annat experiment kom forskarna fram till att en grupps värderingar hade stor betydelse 

för produktiviteten och att gruppens värderingar ansågs viktigare än företagets värderingar, i 

detta experiment spelade det inte någon roll i fall de anställda fick något incitament eller 

inte produktiviteten blev inte högre än då. Genom en forskning gjorts av Mayos efterträdare 

kom det fram att beröm och trygget spelade en viktig roll i hur de anställda kunde prestera, 

där ökad beröm och trygghet ledde till ökad produktivitet. 

 På 1940-talet kom den mest berömda motivationsteori som utgick ifrån en behovstrappa 

där det lägsta trappsteget är de mest grundläggande behoven hos en människa och där det 

högsta trappsteget är självförverkligande, där incitamentsprogrammen har i detta fall att 

motivera ledningen och de anställda6.  

På 1960-talet kom de motivationsteorier som belyste motivationen på arbetsplatsen vilka 

variabler som skulle vara uppfyllda för att arbetstagaren ska kunna trivas dessa variabler är 

lön och incitamentsprogram. Motivationsfaktorerna för att den anställde ska trivas är ha bra 

karriärmöjligheter, ansvar och erkännanden7. 

 Under 1970-talet ansågs incitamentsprogrammen som ett sätt att uppmuntra ledningen till 

att utföra önskvärda uppgifter genom styrning, där incitamentsprogrammen skall vara som 

en morot för de anställda och ledningen. Grundproblemet till att incitamentsprogrammen 

finns är att ledningens och ägarnas mål och intresse inte överensstämmer, men genom 

införande av inctimentsprogrammen vill ägarna få till stånd att ledningen presterar i linje 

med vad ägarna önskar och vill8. 

 En annan studie som utfördes under 1990-talet handlade om teori om arbetsintresse, som 

gick ut på att ändra tankemönstren hos de anställda. Om individen har ett stort intresse för 

                                                      
 

5 Styrning med belöningssystem sid 17, P, Arvidsson. EFI. Handelshögskolan i Stockholm  
6 Maslow, A H, 1943, A theory of Human motivation, Psychological Review, 50, s 370-396. 
7 Herzberg, F H, 1966, Work and the nature of man, New York: World Publishing. 
8 Hopwood, A G, 1973, An Accounting System and Managerial Behaviour, Farnborough: Saxon House. 
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sina arbetsuppgifter kommer det att leda till ökad motivation som i sin tur leder till ökad 

produktivitet.9 

1.2 Problemdiskussion 
Det har länge diskuteras kring fenomenet incitamentsprogram i media i Sverige10. En del av 

de stora företag i Sverige som har incitamnetsprogram har blivit kritiserade av samhället 

som stort även ägarna och media har frågat sig varför incitamentsprogrammen bör finnas i 

svenska företag och vilken nytta dessa program tillför svenska företag stora som små. 

Revisorerna i Sverige har som en del av sitt dagliga arbete att kontrollera att 

incitamentsprogrammen är rätt utformade och att investeringen med att ha 

incitamentsprogram blir en lönsam affär för dessa företag11. Förutom att vi har valt att göra 

en studie om vilka anledningar det finns att ha incitamentsprogram i svenska företag från 

revisorernas synvinkel så har vi valt att ha ett jämförelseobjekt som är Scania AB för att de 

har ett välutvecklat program som omfattar många individer. 

Scania AB har haft incitamentsprogram sedan 1998 vilket har byggt på samma variabler hela 

tiden, detta är en marknadsrelaterad modell12. Syftet med incitamentsprogrammet har varit 

och är att behålla viktiga personer inom företaget. Viktiga personer inom Scania har genom 

införandet av deras incitamentsprogram sedan 1998 haft höga bonusar gentemot andra 

stora företagsledare13. Denna nivåskillnad gör att det uppstår frågor kring Scania AB:s  

incitamentsprogram och dess uppbyggnad.  Med bakgrund av detta tycker vi att det är 

intressant att göra en multipel fallstudie om vilka anledningar det kan finnas att ha 

incitamentsprogram i svenska företag. 

 

                                                      
 

9Styrning med belöningssystem sid 17-21, P, Arvidsson. EFI. Handelshögskolan i Stockholm 
10http://www.va.se/nyheter/2010-03-24/bonusregn-over-nordeachefer/(2010-06-10) 
11 http://www.grantthornton.se/Tjanster/Corporate-Finance/Agarledda-foretag/Incitamentsprogram/(2010-
06-10) 
12 Årsredovisningen för Scania AB. Sid 111, 129.(2010-04-09) 
13 VD- löner och ersättningarhttp://svt.se/content/1/c6/61/74/13/060307_kartlaggning.pdf(2010-04-09) 
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1.3 Problemformulering 
Vilka anledningar finns det för att ha incitamentsprogram för ledningen och de anställda 

enligt revisionsbyråerna och hur överensstämmer det med Scanias incitamentsprogram.  

1.4 Syfte 
Syftet är att beskriva likheter och skillnader för anledningar till att ha incitamentsprogram 

enligt revisionsbyråerna jämfört med Scania AB. 

1.5 Målgruppen  
Målgruppen för denna studie är avsedd till revisionsbyråerna och jämförelseobjektet Scania 

AB, samt alla svenska företag som har incitamentprogram som styrmedel. Dessutom företag 

som överväger att införa incitamentprogram i sitt företag.  

1.6 Avgränsning 
Vi har valt att avgränsa oss till revisionsbyråer i Eskilstuna och till Scania AB i Södertälje. 
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2. Metod 

Vi kommer att beskriva i detta kapitel tillvägagångssättet hur vi har samlat in 
relevant data till studien. Vi kommer att beskriva urvalen av respondenter, 
genomförande av intervjuer, metod för analys, motivering av de valda teorierna och 

till slut beskrivning av källkritiken.  

2.1Undersökningens design 
 Vi har valt att göra en multipel fallstudie, en multipel fallstudie används när forskarna avser 

att studera flera organisationer14. Det passar in på vår studie på grunda av att 

redovisningsbyråerna anses vara en organisation och vårt jämförelseobjekt Scania AB är en 

annan organisation, kontentan blir att studera flera organisationer samtidigt. Fördelen med 

detta tillvägagångssätt är att vi får bred kunskap, för att information hämtas från helt olika 

organisationer, där de har helt olika bakgrunder till deras kunskaper. Detta gör att 

kunskapsbasen blir bred. Studiens genomförande bygger på insamling av relevant 

information i form av litteratur, artiklar och insamling av information från intervjuer till vår 

empiri15 

2.2Urval av revisionsbyråer 
Vi har valt göra en studie om vilka anledningar det finns för att ha incitamentprogram i 

svenska företag. Vi fick vetskap om att revisionsbyråer har kunskaper om 

incitamentsprogram via en föreläsning höstterminen 2009 på kursen Redovisning och 

Revision på Mälardalens högskola i Västerås. Med vetskap om detta, gjorde vi sökningar på 

sökmotorn Eniro.se 16.där vi sökte på orden revisionsbyråer i Eskilstuna, revisionsbyråer i 

Uppsala, revisionsbyråer i Västerås och revisionsbyråer i Stockholm. Nedan följer en tabell 

över de revisionsbyråer som vi kontaktade via telefon. 

Revisionsbyråer Stad Svarsfrekvens 

KPMG Eskilstuna Tackade ja 

Grant Thornton Eskilstuna Tackade ja 

Ernst och Young Stockholm Tackade nej 
Ernst och Young Uppsala Tackade nej 
KMG Västerås Tackade nej 
Grant Thornton Stockholm Tackade nej 

 

Tabell 1 Visar de kontaktade respondenterna och svaren (Egen bearbetning) 

                                                      
 

14Kruuse, Emil(1998):Kvalitativa forskningsmetoder psykologi. Studentlitteratur, Lund. 
15Ejvegård, R (2003) Vetenskaplig metod (3e uppl) studentlitteratur, Lund 
16www.eniro,.se (2010-05-21) 
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2.3 Urval av respondenter på revisionsbyråerna  
Vi kontaktade KPMG i Eskilstuna via telefon den 11 Maj 2010. Där fick vi prata med byråns 

sekreterare, som kopplade oss vidare till Magnus Norén som är godkänd revisor. I telefonen 

frågade vi om en intervju och förklarade att vi behöver hans hjälp på grund av att vi skall 

skriva ett arbete om vilka anledningar det finns för svenska företag att införa 

incitamentsprogram. Därmed tackade Norén ja till en intervju på grund av att han ansågs sig 

ha tillräckliga kunskaper om incitamentsprogram. 

Den 21 Maj 2010 kontaktade vi KPMG i Eskilstuna igen. Då fick vi kontakt direkt med Anders 

Thim som är godkänd revisor. Vi frågade Thim om en intervju och förklarade liksom för 

Norén att arbetet handlar om anledningar till att svenska företag inför incitamentsprogram. 

Han ansågs sig också ha tillräckliga kunskaper om incitamentsprogram och tackade ja till en 

intervju. 

Vi kontaktade revisionsbyrån Grant Thornton i Eskilstuna den 24 Maj 2010 . Vi kom i kontakt 

med Stefan Bengtsson som är auktoriserad revisor och kontorschef vilket innebär att han har 

kunskaper inom olika områden, där ett område är just incitamentsprogram till olika typer av 

Svenska företag. Vi frågade om en intervju vilket han därmed tackade ja till. 

2.4 Urval av jämförelseobjekt bland svenska företag 
För att vi skulle hitta ett jämförelseobjekt bland Svenska företag började vi med att använda 

sökmotorn Google.se17, där vi sökte på orden Sveriges största företag. Anledningen till att vi 

använde dessa sökord var att vi skulle vara säkra på att hitta företag som har ett väl 

utformat incitamentsprogram. Syftet med att jämföra med ett väl utformat 

incitamentsprogram är för att det skall bli så tydligt som möjligt att kunna se likheter och 

skillnader mellan jämförelseobjektet och hur revisionsbyråerna ser på anledningar med att 

ha incitamentsprogram. Sökningen ledde till att vi fick fram en lista över Sveriges största 

företag som är framtagen av Nordic Netproducts AB se bilaga1. 

Vi utgick från denna lista och tog reda på telefonnumren till dessa företag via deras 

hemsidor. Sedan ringde vi upp företagens växel och frågade efter VD sekreterarens e-

mailadresser. Till dessa adresser skickade vi förfrågan se bilaga 2, vilket resulterade i att 

Scania AB valdes som jämförelseobjekt till studien. I bilaga 3 visas hur företagen svarade på 

vår förfrågan. 

                                                      
 

17 www.google.se (2010-03-10) 
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2.5 Urval av respondenter på Scania AB 
Efter att ha studerat Scania ABs årsstämma från året 200918, kunde det konstateras att det 

finns 150 personer som omfattas av incitamentsprogrammet i Scania AB. Vår fokus ligger på 

samtliga personer som omfattas av incitamentsprogrammet, där ledningen och VD:n är 

inräknade. Vi har valt dessa personer på grund av att det är samma principer och riktlinjer 

angående incitamentsprogrammen för alla de 150 personerna, på grund av det kan man inte 

urskilja några individer från den stora massan, vilket leder till att studien kommer innefatta 

alla individer som har incitamentsprogram i Scania AB, där dessa skall ses som 

jämförelseobjekt till de utvalda revisionsbyråernas syn på incitamentsprogram. 

Den första Anledningen till att Kent Conradson valdes som respondent var att vår 

kontaktperson på kommunikationsavdelningen Gunnar Boman som vi kontaktade den 15 

april 2010, som är rådgivare i Scania AB, där förmedlade oss vidare till Kent Conradson som 

är Vice president för företagsledning och kontroll i Scania AB. Den andra anledningen till att 

vi fick Kent Conradson som vår enda respondent på Scania AB var att det var den enda 

respondenten vi fick access till. Anledningen till accessproblemet kan vara att ämnet är 

känsligt för att det är ett hett debatterat ämne i media som har fått mycket kritik. 

2.6 Datainsamling 
 När vi har samlat in relevant litteratur till vår studie har vi använt oss av Mälardalens 

högskolas bibliotek19. De nyckelorden som vi har sökt på var Incitamentsprogram, 

bonussystem, bonusprogram, agentteori, belöningssystem, organisationsteori, metodlära, 

intervjumetod, motivationsteori och Eisenhardt. När vi sökt artiklar till vår studie har vi 

använt Mälardalens högskolas databas ELIN@MäLARDALEN20. Sökorden vi använde oss av 

var: Agent theory, och Management Control system. 

Utöver att vi har inhämtat material från litteratur och genom artiklar har vi använt av oss 

Scania AB:s hemsida www.scania.se21 för att inhämta relevant material för studien.22 

                                                      
 

18 Årsstämma 2009 I Scania AB. http://se.scania.com/scania-
group/bolagsstyrning/bolagsstamma/bolagsstammor/arsstamma-2009/ 
19 Bernad, H Russel (1988) Research methods in cultural anthropology 
20 http://elin.lub.lu.se/elin?func=loadTempl&templ=home&lang=se(2010-04-02) 
21www.scania.se 
22 Årsredovisningen 2009 för Scania. http://se.scania.com/Images/10272-sv_index72_187526.pdf 
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2.7 Intervjumodell 
Vi har använt oss av den standardiserade intervjumodellen23. Den går ut på att ställa frågor i 

en bestämd ordning och att frågorna är framtagna i förhand innan intervjun. Denna modell 

skall frågorna ha samma utformning till alla som intervjuas. Denna modell passa både in på 

en personlig intervju som en intervju över en telefon. Fördelar med att genomföra en 

intervju personligt istället för på telefon är mer valida svar och större möjlighet att använda 

sig av omfattande frågor24 

När vi har intervjuat de utvalda respondenterna som utfördes av oss båda, har vi använt oss 

av semistrukturerade frågor se bilaga 4, som ställer höga krav på tolkning av intervjuarna, 

där syftet är att ställa följdfrågor. Svaren tas upp av intervjuarna via anteckningar och via 

bandspelare25.  Att spela in intervjuerna på bandspelare är en fördel när intervjuerna skall 

sammanfatta vad som sagts, då intervjuarna kan lyssna flera gånger vilket leder till att 

information inte lika lätt kan misstolkas och förvanskas26.  

2.8 Genomförande av intervjuer 
När vi genomförde intervjuerna med de tre valda revisorerna var vi båda på plats på samtliga 

tre intervjuer, där vi ställde semistrukturerade frågor om vilka anledningar det finns för att 

införa incitamentsprogram se bilaga 4 som lede till följdfrågor. Under samtliga intervjuer så 

spelade vi in intervjuerna med en bandspelare samt gjordes anteckningar under de tre 

intervjuerna.   

Vi genomförde en intervju med Magnus Norén som är godkänd revisor på revisionsbyrån 

KPMG, Intervjun varade i 60 minuter27. Intervjun ägde rum på hans kontorsrum som ligger 

på Radermachergatan 17 i Eskilstuna.  

Vi genomförde en intervju med Anders Thim som är auktoriserad revisor på KPMG i 

Eskilstuna28. Intervjun varade i 60 minuter. Intervjun genomfördes på hans kontor som ligger 

på Radermachergatan 17 i Eskilstuna.  

                                                                                                                                                                      
 

 

23Den uppenbara verkligheten, I, Andersen, sid 163, studentlitteratur.  
24 Den uppenbara verkligheten, I, Andersen, sid 164, studentlitteratur 
25 Den uppenbara verkligheten, I, Andersen, sid 145, studentlitteratur 
26Kvale, steinar (1997): Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur Lund 
27 Telefonintervju med Magnus Norén(den 11 maj 2010) 
28Intervju med Anders Thim ( den 24 maj 2010) 
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Vi genomförde en intervju med Stefan Bengtsson som är auktoriserad revisor på Grant 

Thornton i Eskilstuna29. Intervjun varade i 60 minuter. Intervjun genomfördes på hans kontor 

som ligger på Kungsgatan 10. 

En telefonintervju genomfördes med Kent Conradson som är vice president för 

företagsledning och kontroll i Scania AB, telefonintervjun varade i 40 minuter30. 

Telefonintervjun ägde rum i en av mälardalens högskolas grupprum i byggnaden 

Vapensmeden i Eskilstuna. Den ena av oss genomförde telefonintervjun samtidigt som han 

antecknade ner relevant information. Intervjufrågan som ställdes till Kent var en öppen fråga 

gällande vilka anledningar det finns att införa incitamentsprogram i Scania AB, vilket ledde 

till flera olika följdfrågor. Intervjun ledde till sist att vi fick refererat material om Scanias 

incitamentsprogram. Anledningen till att det tillslut blev en telefonintervju istället för en 

vanlig intervju, var att respondenten hade ett fullbokat schema och som tidigare nämnt 

fanns det ingen annan möjlig respondent. Nackdelen med denna telefonintervju var att 

endast den ena av de två intervjuarna genomförde telefonintervjun, vilket i sin tur påverkar 

analysdelen i arbetet negativt på grund av att den ena personen inte har tagit del av 

informationen från telefonintervjun på samma sätt.  Detta kunde ha undvikits ifall det kunde 

ha blivit en telefonkonferens istället, då hade det varit möjligt att båda personerna kunnat 

telefonintervjua respondenten. 

 

Namn Titel Datum Intervjutid 

Magnus Norén Godkänd revisor på KPMG i Eskilstuna 11 Maj 
2010 
 

60 min 

Anders Thim Auktoriserad revisor på KPMG 24 Maj 
2010 
 

60 min 

Stefan 
Bengtsson 

Auktoriserad revisor på Grant Thornton 27 Maj 
2010 
 

60 min 

Kent Conradson 
 

Vice president för företagsledning och kontroll i 
Scania AB 

7 Maj 
2010 

40 min 

 

Tabell 2. Genomförda intervjuer av respondenterna. (Egen bearbetning) 

                                                      
 

29 Intervju med Stefan Bengtsson (den 27 maj 2010) 
30 Intervju med Kent Conradson (den 7 maj 2010) 
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2.12 Motivering av de valda teorierna 
Enligt revisionsbyråerna finns det olika anledningar att ha incitamentsprogram i svenska 

företag. Vilket också agentteorin styrker vilka dessa anledningar är för att företag skall införa 

incitamentprogram. Med utgångspunkt av det, finns det enligt agentteorin intresseskillnader 

mellan ledningen och ägarna i företag som använder sig av incitamentsprogram, vilket syftet 

med agentteorin är att ge incitament för att ledningen och ägarna tillslut ska sträva mot 

samma mål, därför anses denna teori passa att användas för att beskriva vilka anledningar 

det finns för svenska företag att införa incitamentsprogram31. 

2.9 Operationalisering 
Operationalisering är att göra empirisk information mätbart32. Vi har använt oss av de 

utvalda teorierna det vill säga Agent teorin för att konstruera intervjufrågor för att kunna 

besvara vår frågeställning se bilaga 5. Den teorin som vi har haft som grund till att 

konstruera intervjufrågor är agentteorin. Med hjälp av de ställda intervjufrågorna har vi fått 

fram relevant information till empirin. Vi tar även upp stewardshipteorin under teoridelen i 

avsnittet motivation. Inom stewardshipteorin tas det mer hänsyn till de inre 

motivationsfaktorerna som erkännande, tillhörighet, personlig utveckling och 

självförverkligande. Men i agentteorin är det störst fokus på yttre motivationsfaktorer som 

till exempel pengar och värdepapper. 

2.10 Metod för analysen 
För att vi skall få en hög grad av tillförlitlighet kommer vi att använda oss av utvalda teorier, 

intervjuer samt material från Scania AB:s årsstämma och årsredovisningar. Vi har 

transkriberat intervjuerna, det vill säga omvandlat information i form av tal till skrift.  Sedan 

har vi valt att sammanfatta informationen från de tre intervjuerna och presentera under 

empirikapitlet. Materialen som vi har samlat in kommer vi att jämföra mot de valda 

teorierna för att vi ska får fram skillnader och likheter mellan teori och empiri. 

2.11 Källkritik 
Enligt Thurén finns det fyra kriterier att bedöma en källa samtidskrav, tendenskritik, 

beroendekritik och äkthet33. När det gäller samtidskravet alltså hur nära i tiden en källa 

ligger och att den är väldokumenterad, då har källan uppfyllt samtidskravet34. Vi anser att 

samtidskravet är uppfyllt när det gäller telefonintervjun med Kent Conradson, för att 

telefonintervjun ligger nära i tiden och att informationen vi fått från honom är 

                                                      
 

31 Organisationsteori, Moderna, symboliska och postmoderna perspektiv, M, Jo Hatch sid 366 studentlitteratur 
2002. 

32 Den uppenbara verkligheten, I, Andersen, sid 80, studentlitteratur 
33 Thurén, T, källkritik sid 13 studentlitteratur 2005 
34Thurén, T, källkritik sid 53 studentlitteratur 2005 
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väldokumenterad via bolagsstämman i Scania AB, där styrelsen har undertecknat 

protokollet. Tendenskritik bedömer i fall personen bakom källan har personliga intressen i 

det ämnet som diskuteras35. I detta fall är sannolikheten att Kent Conradson talar för 

företagets bästa och sin egen, då han kan äga aktier i företaget Scania AB. Han kan även bli 

avsatt av styrelsen ifall han lämnar information som gör att företaget får dålig publicitet. När 

det gäller äktheten i den information vi har fått från Kent Conradson, bedömer vi den är 

trovärdig, på grund av att informationen är från årsstämman där både VD, styrelse och 

aktieägarna skriver under protokollen med information om incitamentsprogramen. Även 

den auktoriserade revisorn har skrivit under årsredovisningen och årsstämmans protokoll se 

bilaga 3. 

När det gäller alla intervjuade revisorerna bedömer vi samtidskravet är uppfyllt då 

intervjuerna ligger nära i tiden och att den informationen som ges ut är grundad på lagar och 

regler för hur incitamentsprogrammen är konstruerade36. 

När det gäller revisorernas tendenskritik anser vi att deras personliga intresse för Scania AB 

borde vara låg för de har inte några affärskontrakt med Scania AB, därmed ökar deras 

trovärdighet. Dessutom är de externa intressenter som inte har någon som helst inblandning 

med Scanias affärer, därför kan de verka helt oberoende. Äktheten av den information som 

getts ut av de intervjuade revisorerna anses vara hög eftersom de är godkända och 

registrerade revisorer. Den information som vi tillhandahåller får även revisorernas klienter 

och då måste informationen följa lagar och regler, därmed bedömer vi äktheten är god för 

att Sveriges rikes lag står bakom denna information. 

Trovärdigheten gällande litteratur och artiklar som vi har använt oss av genom studien 

bedömer vi vara hög, på grund av att böcker och artiklar granskas innan publicering. 

Dessutom är det kända och respekterade forskare som har skrivit de valda litteraturerna och 

artiklarna vi har i studien, som också måste bedömas som trovärdiga. Vi har använt av oss 

också elektroniska källor som Scania AB:s årsstämmor och årsredovisningar. Vi bedömer 

dessa elektroniska källor vara trovärdiga på grund av att dessa källor är granskade av 

auktoriserade revisorer. 

  

                                                      
 

35 Thurén, T, källkritik sid 53 studentlitteratur 2005 
36  8 kap. 54§ aktiebolagslagen 2005:551 
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3. Teori 

Vi kommer här nedanför presentera den valda teorin agentteori som har en central roll 

genom studien. 

3.1 Agent teori 
Agentteorin mellan 1960-1970 talet ville beskriva företagsproblem gällande riskfördelning, 

när ledningen i ett företag hade olika syn på hur risk ska fördelas, när samtidigt ägaren och 

ledningen hade olika mål och behov. I mitten av 1970-talet ville forskarna lösa fyra problem 

med hjälp av agentteorin. Det första var att ledningen och ägarna skulle komma överens om 

vad ledningen skulle ge sin tid åt, det vill säga vilka delar inom ett företag de skulle 

koncentrera sig på. Det andra problemet är synen på hur risken ska fördelas mellan 

ledningen och ägarna, balansen mellan egen vinst och ägarnas vinst. Ett annat problem som 

agentteorin skall lösa är hur informationen skall fördelas mellan ledningen och ägarna till 

exempel värdefull information om aktiekurserna, eftersom som har tillgång till den bästa 

informationen har också möjligheten att göra de bästa aktieaffärerna. När det gäller 

problem med kontrakten, när ägarna har flera agenter att välja mellan uppstår ett problem 

för ägarna när de inte vet vilka av de agenter som handlar i eget intresse och vilka som 

agerar i ägarnas eget bästa. 37   

Agentteorin skall enligt Eisenhardt lösa två problem.38 Det första problemet är att det finns 

ett kontraktsproblem mellan ägare och ledningen, där intressena står i konflikt med 

varandra. Där ägaren har kostnader för att kontrollera ledningen för att han ska agera i 

ägarens intresse. Det andra problemet är hur risken skall fördelas mellan ägaren och 

ledningen, då ledningen agerar efter sin egen syn på risk och inte hur ägaren ser på hur 

risken kan åtgärdas. Agentteorin går också ut på att utforma det effektivaste kontraktet 

mellan ledningen och ägaren, genom att begränsa egenintresset, begränsa rationalitet och 

riskversion, begränsa målkonflikten mellan parterna, skaffa sig rätt information, för att en 

bra riskanalys kan komma till stånd. 

Agentteorin ser hela organisationen som individer och utformade grupper där deras 

intressen går åt olika håll. Båda parter vill i ett utgångsläge ha tillgång till så mycket och 

relevant information som möjligt, men det gör att det uppkommer kostnader för ägaren att 

kontrollera vilken information ledningen har tillgång till och att ledningen inte använder 

                                                      
 

37K. M. Eisenhardt. An Assessment and review The Academy of Management Review, Vol. 14, No. 1 (Jan., 
1989), pp. 57-74 
38Arrow, K. (1971) Essays in the theory of risk bearing. Chicago: Markham 

 

 
 



Mälardalens högskola 
Akademin för hållbar samhälls och teknikutveckling 
Kandidatuppsats i Företagsekonomi FÖA 300 
 

13 
 

denna information till att bara agera utifrån sitt eget intresse på bekostnad av ägarens 

intressen.39 

3.1.1 Moral Hazard 
Moral hazard innebär att agenten besitter mer information än ägaren, vilket han är 

medveten om vilket leder till att ägaren bara kan förlita sig på extern information som alla 

har tillgång till, t ex kassaflöde, resultat, orderingång och massa olika nyckeltal. Det som 

uppstår då är att ägaren utvärderar ledningen utefter dessa siffror som gör att ledningen 

bedöms i vissa fall på fel grunder som i sin tur leder till ett dåligt konstruerat 

incitamentsprogram, där ledningens ersättning sänks. Det då ledningen gör med bakgrund 

av det är att han agerar mer i sitt egenintresse där det leder till minskat resultat för hela 

företaget där båda sidor är förlorare.40 

3.1.2 Kontraktsförhållanden mellan ledning och aktieägare som består av flera 
individer 
Enligt agentteorin är det av stor betydelse om parterna består av en eller flera individer vid 

utformanden av ett kontrakt. Det sägs efter flera fallstudier att det råder inre konflikter 

mellan individerna inom samma grupp, där individen ser till sin egennytta enbart, där 

gruppens mål sätts åt sidan. Enligt agentteorin det ända sättet som fungerar för att individen 

skall också sätta gruppens mål i fokus är att införa ett incitamentsprogram, för att styra 

individen att bära gruppens gemensamma kostnader och risker.41 

Problemet enligt agentteorin är när flera individer tillkommer till gruppen, då kan den 

individen handla efter sitt eget intresse på grund av att risken och kostnaderna fördelas 

mellan fler medlemmar, vilket resulterar att gratisåkare kan bli ett fenomen som 

uppkommer vilket är till skada för hela gruppen.42 

 Det finns en beskrivningsmodell som har kommit till stånd för att kunna konstruera ett 

optimalt incitamentsprogram.  Ledningen har ett antal alternativ att välja mellan, där han 

förväntas handla efter sin egen nyttomaximering. Vad parterna får ut av varandra beror på 

vilken avkastningsförmåga företaget har, som bestäms till viss del hur ledningen agerar men 

till viss del på faktorer i den externa omgivningen som arbetslöshet, konjunktur, räntor, och 

                                                      
 

39K. M. Eisenhardt. An Assessment and review The Academy of Management Review, Vol. 14, No. 1 (Jan., 
1989), pp. 57-74 
40 Macintosh, N. 1994. Management Accouting and control Systems. West Sussex: John Wiley & Sons 
41Holmstrom, B.R & Tirole, J. (1989) Theory of the firm. Schmalensee & Willig ( Red) Hanbook o f industrial 
Organization ´, Volume 1. Elssevier science Publisher, Amsterdam 
42Olson, M. M(1971) The logic of Collective action. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts 
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skatte och valutakursförändringar. För att nyttomaximeringen för ägarna skall bli bra så har 

man olika fördelningsvariabler som skall leda till att ägarnas nytta sätts i centrum Resultatet 

för ägarna är resultatet för kontrakten mellan parterna med avdrag för kostnaden för 

incitamentsprogramen. Riskfördelningen som ledningen är villig att ta kan beskrivas bero på 

vilken konjunktur som råder. Är det högkonjunktur är ledningen riskbenägen och är det 

lågkonjunktur är ledningen mer benägen att få en stadig säker ersättning.43 

3.1.3 Kontraktsförhållanden mellan aktieägare och företagsledningen 
Kontraktkostnaderna mellan aktieägare och företagsledning består av: Kostnader för 

ägarens övervakningsaktiviteter, Kostnader för ledningens försäkringsaktiviteter och 

residualförlust på grund av skillnader mellan nyttofunktion mellan ledningen och ägaren44 

3.1.4 Icke-kontrakterad ersättning 
Ledningens ersättning som inte är i form av sedlar och mynt är säkerhet, makt och bra 

arbetsförhållanden. Dessa variabler uppkommer på grund av45: Företagsledningens 

nyttofunktion, Det fria kassaflödet och Övervaknings och försäkringsaktiviteterna. 

3.1.5 Säkerhet 
Säkerhet beror på vilken ställning arbetstagaren har på den öppna arbetsmarknaden, hur 

attraktiv han är. Är ledningen säker på att han kan få en lika bra anställning någon annan 

stans så är han inte lika beroende av fallskärmsavtal. För att ägarna inte skall känna lika stor 

press att betala ut incitamentsprogram bygger också på vilken konkurrens ledningen är 

utsatt för, i form av lika duktiga företagsledare på den öppna arbetsmarknaden. Är 

konkurrensen stor för ledningen kan han bli utbytt och känna att han inte kan begära lika 

stor ersättning i form av incitamentsprogram, kan det leda till att ägarna kan sänka sina 

kostnader för ersättningarna.46 

                                                      
 

43 Rapp, B(1993) Vem skall ta risken? Manuskript 12 oktober1993, studentlitteratur 

44 Jensen, M. C., & Meckling, W. H. 1976. Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership 
structure. Journal of Financial Economics, 3: 305-360 
45Demsetz, H. (1983) The Structure of ownership and the theory of the firm. Journal of Law & Economics, 26, 
375-390 
46 Strong, N & Waterson, M. (1987) Principals, Agents and information. Clarke & Mcguiness (red) The 

Economics of the firm. Basil Blackwell, Oxford 
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3.1.6 Status 
Företagsledningen vill känna att de har hög status på grund av att de är företagsledare. De 

vill visa det utåt med hjälp av statussymboler som fina bilar, medlemmar i fina klubbar och 

välgörenhet. Det som skiljer sig åt mellan ledningen och ägarna i ett agentteoretiskt 

perspektiv är att ledningen handlar efter egennytta och just därför agerar på kort sikt för att 

få snabba Cash. Det synsättet är i rakt motsatt mot vad ägarna vill, för de önskar att 

företaget skall leva i all evighet och föredrar en långsiktig plan.47 

3.1.7 Fritt kassaflöde 
Kassa flöde är när alla projektkostnader är betalda och när nuvärdet på alla investeringar har 

diskonteras. Det fria kassaflödet är företagets likvida medel som skall placeras eller utdelas 

till aktieägarna, vilket kan benämnas som ett företags utdelningspolitik. Ledningen ser även 

här till sina egna intressen, vilket kan resultera i att de investerar i projekt som inte gynnar 

ägarna, men leder till att ledningen får mer kapital till deras icke kontrakterade ersättningar. 

Det mynnar ut i att ägarna får högre kostnader för kontraktskostnader och 

incitamentsprogrammen i företaget. Det som gör i detta fall att ägarna är villiga till att betala 

ut incitamentsprogram till ledningen är att de vill att ledningen skall investera det fria 

kapitalet där incitamentsprogrammen skall vara som en morot till att investera rätt. 

Det värsta som kan hända när ledningen inte investerar i projekt som är gynnsamma för 

företaget är att tillväxttakten sjunker vilket leder till försämrade resultat dåliga 

framtidsprognoser, som gör att företag med denna investeringspolitik gör att de går i 

konkurrs. Detta fenomen har fallstudier bevisat i USA, där det fria kassaflödet inte har 

investerat i nya projekt.48 

3.1.8 Försäkringsaktiviteter 
Försäkringsaktiviteter finns för att ägarna ska kunna lämna garantier till aktieägarna att de 

skall handla efter deras bästa. Detta fenomen kommer att löna sig så länge att kostnaderna 

är lägre än nyttan för de handlingsval som ledningen gör. Ledningens befogenheter kommer 

att bli lägre när ägarna inför försäkringsaktiviteter vilket gör att ledningen får mindre 

inflytande och makt i företaget, som till slut leder till mer marginalvinst för ägarna.49 

                                                      
 

47 Jensen, M. C & Smith, C, W.Jr (1982) Stockholder, Manager, and creditor interests: applications of agency 
48 Lehn, K. Poulsen, A (1989) Free Cash Flow and stockholder gains in Going Private Transactions. Journal of 

finance, 44, 771-787. 

49 Jensen, M. C., & Meckling, W. H. 1976. Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership 

structure. Journal of Financial Economics, 3: 305-360.  
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3.1.9 Incitamentsstyrning 
Incitamentsstyrning är en del av företagets övervakningsaktiviteter. Forskarna menar att 

incitamentsstyrning vore helt onödig om ledningens aktiviteter vore lätt att observera, och 

därmed hade det varit lättare att hitta mätbara variabler för att bygga det optimal 

incitamentsprogrammet. Den optimala incitamentsplanen är när ägarens nytta blir 

maximerad med hänsyn till ledningens ersättning, alltså en gyllene medelväg.50 

3.2.0 Motivation 
Den största skillnaden mellan agent och stewardship teori är fokus på inre kontra yttre 

motivation, i agent teorin ligger fokus på yttre belöningar som Materiella, utbytbara råvaror 

som har ett mätbart marknadsvärde. Dessa yttre belöningar ligger till grund för 

belöningssystem som representerar styrmekanismen av agent teori, då kan det vara viktigt 

för ägarna att bygga en incitamentsprogram som på det viset skyddar honom/henne mot en 

självtjänande och egennyttig agent.  På samma sätt, sjukförsäkring, besparningar och 

pensionssystem kan användas som ett kontrollsystem för att minska chanserna att ledningen 

går emot och lämnar företaget. Dessa belöningar har ett mätbart värde i form av pengar som 

är igenkänd av både parterna. Men tvärtemot i stewardship teorin så ligger fokus på inre 

belöningar som inte är lätt och mäta. I dessa belöningar ingår personlig utveckling, 

prestation, tillhörighet och självförverkligande. Underordnade i stewardship förhållande 

förstärks av dessa inre immateriella belöningar och som höjer motivationen och ser till att 

stewarden jobbar åt organisationens vägnar. Grunden för denna åtskillnad finns i de 

fastställda teorierna om motivation, och de är särskilt påtagliga i behovsteorierna som 

därmed skulle fokus ligga på den högre ledningen i ett företag.51 

3.2.1Översikt över Agent teorin52 
Här nedan presenteras olika delar inom agent teorin som tillsammans utgör en helhet över 

agent teorin. 

 Agent Teorin 

Modell av människans 

beteende 

Egennytta 

Psykologiska mekanismer  

Motivation Ekonomiska värden, bidrag 

Social jämförelse Jämför sig med andra ledare 

                                                      
 

50Holmstrom, B.R & Tirole, J. (1989) Theory of the firm. Schmalensee & Willig ( Red) Hanbook o f industrial 
Organization ´, Volume 1. Elssevier science Publisher, Amsterdam  
51 Hackman, J. R., & Oldham, G. R. 1976. Motivation through the design of work: Test of a theory. 
Organizational Behavior and Human Performance, 15: 250-279. 
52Stewardship Theory of Management. James H. Davis, F. David schoorman,Lex Donaldson Source: The 
Academy of Management Review Vol. 22, No. (jan., 1997), pp.37 
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Identifiering Lågt engagemang 

Makt Styra andra 

Situationsanpassat 

Mekanismer 

 

Ledningsfilosofi Kontroll av företaget 

Riskorientering Vill inte ta egna risker 

Tidsram Kortsiktighet 

Mål kostnadskontroll 

Kulturella skillnader Individualism 

 Hög maktdistans 

 

Tabell 3. Betydelsefulla faktorer för agentteorin (Egen bearbetning) 
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4. Empiri 

Under detta kapitel kommer vi att presentera informationen vi har fått från 
intervjuer, telefonintervjuer, årsredovisning och årsstämma . 

4.1 Intervjun med Magnus Norén godkänd revisor KPMG i Eskilstuna  
Incitamentsprogrammen i Svenska stora börsnoterade företag är till stor del konstruerade 

efter resultatmått som till exempel aktier, nettoomsättning, kassaflöde enligt Norén. Enligt 

Norén så följs nivåerna åt ökar till exempel aktien med 5 % så ökar incitamentsprogrammet 

också med 5 %. När det gäller utformningen så är incitamentsprogrammen individanpassade 

då VD:n och ledningen i ett företag kan ha helt olika program. Det kan också skilja mellan 

företag också, inget incitamentsprogram är det andra företaget likt. Det skiljer också mycket 

mellan branscher, typ av företag om det är ett tillverkningsföretag, handelsföretag och 

tjänsteföretag. Programmen bygger på avtal mellan två parter, där det kan i princip avtals 

om vad som helst, det finns inga begräsningar eller något bestämd mall utan det är upp till 

ledningen och aktieägarna hur incitamentsprogrammen skall konstrueras. 

 De största nackdelarna med incitamentsprogrammen enligt Norén är att ingen i ledningen 

tar någon som helst risk för utfallen. Att ingen i ledningen tar några som helst risker mynnar 

ut i att det blir en kortsiktig lösning, där ledningen inte planerar långt fram, utan tar beslut 

som gynnar dem själva och ger snabba stora ersättningar i följd av incitamentsprogrammen. 

I Scanias fall där VD:n inte bara sitter på ledningens sida utan också är stor aktieägare, tycker 

Magnus det är positivt för det kan leda till att han är mindre riskbenägen, det vill säga han 

gynnas av att tänka långsiktigt på grund av sitt höga aktieinnehav.  

Enligt Norén finns det inga felkonstruerade incitamentsprogram. Han anser att så länge de är 

marknadsorienterade så kan man anse att programmen är rätt konstruerade. Norén roll i det 

hela enligt han är att se till att inte prognoserna och målen som incitamentsprogrammen 

bygger på är orimliga, utan de skall kunna vara uppnåeliga på sikt. Resultatet som skall 

uppnås ska dessutom inte sättas för lågt, så att incitamentsprogrammen lätt faller ut. 

Norén säger införande av incitament kan göra att individen känner sig mer motiverad att 

prestera lite mer, men det är då viktigt att incitamentsprogrammet mäter prestationen på 

rätt sätt. Norén menar att ett rätt utformat incitamentsprogram skall vara 

marknadsrelaterat 

Lagar och regler som styr utformningen av incitamentsprogram enligt Norén är först och 

främst Aktiebolagslagen53. Han menar att det inte är en revisionsbyrå som till största delen 

utformar programmen, utan ledningen, aktieägarna och bolagsstämman som i slutändan 

                                                      
 

53 Se 8kap 54§ Aktiebolagslagen 
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fattar besluten om hur programmen skall vara konstruerade. Revisorerna har huvudsakligen 

till uppgift att granska programmen. 

När ett incitamentsprogram skall falla ut bestäms det av till exempel aktiekursen. När nivån 

skall bestämmas är det nivån på aktien på bokslutsdagen som incitamentsprogrammet sätts 

efter. Det som skall jämföra med är aktienivån från föregående år, då kan ägarna avgöra ifall 

nivån på programmet skall ökas eller sänkas jämfört med nivån föregående år. 

När det gäller mininivån så startar alla program på en viss nivå som bestäms av ägarna. Taket 

sätts oftast efter en procentsatts av den fasta lönen. Om till exempel 

incitamentsprogrammet faller ut till maximum ett år vill ägarna balansera detta genom att 

det inte faller ut någon alls ersättning nästkomna år.  

Det ägarna också kan göra i stora börsnoterade bolag är att jämna ut ersättningarna under 

en lång period vilket leder till en mindre ersättning men den utfaller under en längre period. 

Norén tycker att incitamentsprogrammen gör att ledningen gör rätt investeringar som 

gynnar företaget på kort sikt och inte på lång sikt som ägarna helst vill. 

Det Norén menar är syftet med att stora börsnoterade företag som har incitamentsprogram 

är att det först och främst är att se till att de bästa företagsledarna rekryteras till bolaget och 

att de stannar kvar under hela kontraktstiden. För att en företagsledare kan bestämma att 

lämna företaget innan kontraktet gått ut, där incitamentsprogrammet skall locka till att 

företagsledaren stannar kvar under en längre tid. När en företagsledare bestämmer att 

lämna sitt företag innan kontraktet har gått ut upphör all typ av ersättning från företaget. 

Men det som händer då är att det nya företaget som rekryterat honom betalar all ersättning 

som han skulle ha fått från sitt gamla företag. På det viset kan en företagsledare lättare 

lämna sitt företag. Då det alltid finns en risk att en företagsledare kan lämna sitt företag gör 

att företaget är mer villig att betala ut ersättning i form av incitamentsprogram för att 

företagsledaren skall stanna inom bolaget. 

4.2 Intervju med Anders Thim auktoriserad revisor KPMG i Eskilstuna 
Enligt Thim att tar individerna som har incitamentsprogram inga risker. Programmen är 

uppbyggda så att inget risktagande tas av personer som omfattas av dessa program. 

Programmen faller ut relativt lätt enligt Thim. Det är faktorer utifrån som individerna, som 

har dessa program, inte kan påverka. Faktorerna kan vara hög eller lågkonjunktur, ränteläget 

och hög eller låg arbetslöshet. Incitamentsprogrammen är oftast aktierelaterade i 

börsnoterade bolag. När aktiekursen påverkas av det generella ekonomiska läget, kan inte 

individen som erhåller ett incitamentsprogram påverka utfallet, därmed är inte företagets 

resultat som bygger på aktiekursen kopplat till individens prestation . Enligt Thim så tar 

heller inte individerna som har incitamentsprogram några risker för hur företag överlever på 

lång sikt utan det fokuseras bara på att uppnå de nyckeltal som ägarna sätter upp, och inte 
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alls bryr sig om hur det går för företaget på lång sikt. Det leder till att ledningen utsätter 

ägarna för större risker som gör att tillväxten dämpas i det långa loppet. 

Motivation ökar enligt Thim med införande av incitamentsprogram. Motivationen ökar bara 

ifall programmen är rätt utformade, mätningar görs på ett tydligt sätt målen med 

incitamentsprogrammen är rimliga och det går att få fram rätt mätvariabler . Det kan också 

gå i rätt motsatt riktning att motivationen sjunker i fall programmen är felkonstruerade, då 

känner individerna som har programmen att kraven är orimliga och målen blir ouppnåeliga. 

Kostnaderna för att införa incitamentsprogram kan vara konsultkostnader, det vill säga 

kostnader för uppbyggande av själva incitamentsprogrammen. Sociala avgifter är en annan 

kostnad och även försäkringskostnader.  

Enligt Thim bygger incitamentsprogrammen på ett kortsiktigt perspektiv, där ledningen gör 

val som gynnar de själva och inte ägarna. Ägarna vill istället ha ett långsiktigt perspektiv 

Going concern där ägarna vill att till exempel investeringarna som görs skall göra att 

företaget blir starkare på marknaden, för att företaget ska kunna överleva gentemot 

konkurrenterna på lång sikt. 

Största nackdelen med att ha incitamentsprogramm är just krocken mellan kortsiktiga och 

långsiktiga perspektiven. Thim menar att det är bra att ha incitamentsprogram för att driva 

genom kortsiktiga mål som är uppsatta för organisationen medan i långsiktigt perspektiv så 

kommer det att slår negativt på organisationen.  

När ägarna och ledningen sitter på ”två stolar” på grund av att ledningen har ett stort 

aktieinnehav, kan det vara en jävsituation. Men det kan även vara till fördel för då får 

ledningen en till motivationsfaktor på grund av att via ett större aktieinnehav ökar hans 

monetära medel, för att incitamentsprogrammen är delvis byggda på aktiekursen.  

Thim upplyste om att lagar som till viss del styr incitamentsprogram är Aktiebolagslagen54. 

Enligt Thim så är syftet med lagen är att öka ägarnas inflyttande gällande viktig information.    

Lagarna gäller bara för börsnoterade bolag. Denna lag skall gälla när riktlinjer för 

ersättningar till ledande befattningshavare skall beslutas av bolagets årsstämma, undantaget 

är för styrelseledamöter de omfattas inte av lagen. Det finns inte någon lag som styr 

beloppstaken, men ägarna har rätt att få sådan information som är till stor vikt för företaget. 

När det gäller aktierelaterade incitamentsporgram skall ägarna få besked om vilka avtal som 

                                                      
 

54  Se ABL 16 kap f d Leolagen. 
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är acceptabla.  När det gäller de rörliga ersättningarna måste det komma till stånd en 

känslighetsanalys, för att bedöma om de är rimligt utformade.55 

Blir det en avvikelse från de rådande riktlinjerna kan det utgå ett skadestånd56.  Det finns ett 

upplysningskrav när det gäller löner, ersättningar och pensioner för publika aktiebolag för 

var och en som har någon eller några av dessa ersättningar57.  

Motsvarande uppgifter skall lämnas i fall det är en koncern. Men då behöver det inte 

redovisas individuellt58.     

Enligt Thim så sätts incitamentsprogrammen på balansdagen alltså på bokslutsdagen. Men 

även kan ett snittvärde räknas ihop under intjänandeperioden. Enligt Thim så är anledningen 

till att ha incitamentsprogram till största delen för att rekrytera och behålla nyckelpersoner. 

Han menar att det skiljer på vilken befattning som skall belysas. Det skiljer om det avser en 

vanlig anställd på golvet eller en med ledande befattning. Han anser att en person som har 

befogenheten till att förändra till exempel produktionen, fungerar det att ha 

incitamentsprogram på ett bättre sätt. Att kunna behålla en viss person med rätt bakgrund 

som utbildning och branschvana kännetecknar en person man vill ha i sitt företag. En 

passande personlighet menar Thim även är en bidragande faktor till att betala ut incitament. 

En person som får saker och ting gjorda på ett bra sätt, men kan det tänkas att ägarna vill 

dämpa en personlighetstyp som är riskbenägen att ta mindre risker. Det kan innefattas 

risktagande mellan lång och kortsiktiga investeringar, där givetvis ägarna vill belöna 

långsiktiga val. 

4.3 Intervju med Stefan Bengtsson auktoriserad revisor och kontorschef på Grant 
Thornton i Eskilstuna 
Enligt Bengtsson så tar individer som har incitamentsprogram ingen risk. Han säger att om 

ett incitamentsprogram är rätt utformat enligt en marknadsmässig modell, tycker han att 

den rörliga delen skall vara förhållandevis låg. På grund av att individen från början har en 

marknadsmässig lön, som ses som god så tycker han att en ersättning skall kunna gå under 

den marknadsmässiga nivån, att individen tar en risk att han kan förlora till exempel två 

                                                      
 

55 Granskning av ersättningar till ledande befattningshavare sid 1 KPMG (Tillhandahållen material) 
5629 kap ABL. 
575kap 20§, 22-24§ ÅRL  
58 7 kap 14, 32§ ÅRL 
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miljoner och inte bara vinna till exempel två miljoner i form av incitament. Kontentan blir att 

individen måste kunna förlora en summa när resultatet inte utfaller som beräknat och att 

ersättningen också kan bli högre ifall resultatet är bra. Han tycker även att risktagandet blir 

fel på grund av att incitamentsprogrammen är kortsiktiga, vilket gör att individen som har ett 

incitamentsprogram tar stora kortsiktiga risker. 

Enligt Bengtsson så är ett incitamentsprogram ett sätt att få ett utfall för väl utförda 

prestationer, om de har lyckats. Ett incitamentsprogram är enligt Bengtsson ett sätt för 

ägarna att styra ledningen eller de som har incitament att uppfylla de mål ägarna har satt 

upp. Bengtsson menar att ett bra utformat incitamentsprogram kan ge en viss motivation att 

prestera lite mer, Bengtsson menar att det går att dela upp motivationen i mjuka och hårda 

värden. Mjuka värden är enligt Bengtsson erkännande i Media där uppmärksamheten bidrar 

till att ökad motivation hos individen. Ett annat mjukvärde enligt Bengtsson är att kunna 

klättra inom företaget som på sikt kan leda till att individen kan bli delägare i förtaget vilket 

leder till ökad motivation. Goda arbetstider kan också vara en motivationsfaktor enligt 

Bengtsson som gör att individen känner en ökad motivation inför sina arbetsuppgifter. Hårda 

värden enligt Bengtsson är pengar och värdepapper som får individen att bli mera motiverad 

att utföra sina arbetsuppgifter. Bengtsson tycker att debatten om incitamentsprogram visar 

på att programmen har varit fel utformade, där VD:n i företagen har fått 

incitamentsprogrammen att utfalla lite för lätt. Han tycker att de individer som arbetar på de 

lägre nivåerna i ett företag, borde istället ha möjlighet att kunna få incitament. En 

försäljningschef tycker han förtjänar en ersättning, eftersom det är mer kopplat till 

resultatet. Vilket ger koppling det till kostnad kontra vinst enligt Bengtsson. 

Förutom kostnaden att ta fram och lägga upp incitamentsprogrammen tillkommer det 

kostnader om själva incitamentsprogrammen är fel uppbyggda och som har styrt företaget 

mot fel håll. Dessa pengar skulle istället kunna investeras i humankapital till exempel 

investera i att utbilda personal eller utöka personalstyrkan för att överleva på längre sikt. 

Enligt Bengtsson är det mest negativa med incitamentsprogram att det bygger på kortsiktiga 

lösningar som gynnar ledningen och de individer som har incitamentsprogram och 

missgynnar ägarna. Ett exempel som Bengtsson beskrev handlade om lastbilschaufförer som 

skulle komma i tid.  Syftet med att införa ett incitamentsprogram för dessa chaufförer var att 

leveranserna skulle komma i tid. Vilket har en stor effekt i början men i det långsiktiga 

perspektivet betyder det att chaufförerna måste öka farten avsevärt för att leverera i tid, 

vilket leder till att risken för trafikolyckor ökar även miljöpåfrestningarna ökar. 

 lagar och regler som styr utformningen av incitamentsprogram är enligt Bengtsson, dessa 

lagar är aktiebolagslagen, beskattningslagarna och årsredovisningslagen. En anledning till att 

ha incitamentsprogram enligt Bengtsson är att styra de som har incitamentsprogram till 

önskevärt beteende. En annan anledning enligt Bengtsson till att införa incitamentsprogram 
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är att rekrytera duktiga individer till sitt företag. Om ägarna vill till vilket pris som helst få en 

viss person till sitt företag, måste ägarna väga kostnaden mot nyttan för att anställa denna 

person till företaget. Enligt Bengtsson finns det inte en bestämd dag 

incitamentsprogrammen sätts efter, utan det är de individuella avtal de ska sättas efter. 

Enligt Bengtsson sätts den efter en procentsatts av den fasta lönen, någon mininivå kan i 

vissa fall förekomma beroende vad som står i avtalet. Bengtsson anser att den största 

anledningen till att ha incitamnetsprogram är att rekrytera rätt personer till företaget. 

Bengtssons Byrå Grant Thornton har en typ av incitamentsprogram som bygger på att en 

revisor skall skaffa mer klienter till byrån och inte bara vårda gamla klienter. 

Enligt Bengtsson är det både positivt och negativt att ägaren sitter på två stolar, det vill säga 

det är positivt att VD:n är aktieägare och sitter i ledningen, detta eftersom har VD:n 

investerat i företaget i form aktier vill han ha avkastning på, vilket är att han presterar mer 

och det gynnar företaget på långsikt. Det negativa enligt Bengtsson är att det kan uppstå en 

intressekonflikt i form av jäv vilket innebär att individen har intressen på båda sidor, det vill 

säga både ledningssidan och ägarsidan. 

Stefan menar att det beror på hur incitamentsprogrammen är utfört när det gäller påverkan 

på investeringar. Han menar att kortsiktigt tänkande missgynnar investeringarna på långsikt. 

Det är lämpligast att ha ett både kort och långsiktigt tänkande men att den långsiktiga 

investeringsstrategin skall överensstämma med företagets version och affärsidé.  

Enligt Bengtsson vad det gäller miniminivå på incitamentsprogrammen så är det väldigt olika 

från företag till företag, det beror på vad det är för syfte med incitamentsprogrammet och 

till vem den är uppbyggt. 

4.4 Telefonintervjun med Kent Conradson vice president för företagsledning och 
kontroll i Scania AB  
Det är styrelsen som ger ett förslag till årsstämman om vilka beslut som skall tas gällande 

incitamentsprogrammen för VD:n och den verkställande ledningen. Samma konstruktion 

gällande incitamentsprogrammen har det varit och är i Scania AB sedan 1998. Syftet med 

konstruktionen från ägarnas synvinkel har och är att kunna behålla och rekrytera betydande 

individer som företagsledare, VD:n och personer i ledande befattningar.59 Ersättningar för 

incitamentsprogram, rörlig ersättning och fast lön har byggts på samma sätt, som har 

avtalats när individerna börjat på Scania AB. Styrelsens ersättningskommitté beslutar att den 

verkställande direktören skall erhålla fast lön, rörlig lön men något incitamentsprogram 

kommer inte att falla ut under 2010. VD:ns fasta lön omprövas alltid varje år av styrelsen. 

                                                      
 

59
 http://se.scania.com/Images/Kallelse%20%C3%A5rsst%C3%A4mma%20Scania%20AB%202010_188451.pdf 

(2010-05-10) 
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Den totala ersättningen som Scania betalar ut skall bygga på individens ansvarsområde, 

erfarenhet och prestation. Den rörliga delen för Vd:n skall bygga på Scanias resultat(Residual 

Net Income eller RNI). Alltså Scanias nettovinst efter avdrag för kostnader för eget kapital. 

VD:n har ett incitamentsprogram som är uppdelat i två delar.60 Det är Scanias 

ersättningskommitté som beslutar hur programmet skall vara konstruerat. Del 1 i VD:ns 

incitamentsprogram bygger på företagets avkastningsförmåga, alltså vinstandelen i 

förhållande till investeringen från bland annat ägarna. VD:n kan erhålla en ersättning från 0 

till 150 % av hans fasta lön jämfört hur bra avkastningen är mot den kalkylerade 

avkastningen Scania har satt upp som mål.61 Del 2 av incitamentsprogrammet för VD:n 

bygger på hur mycket avkastningsförmågan vinst relation till investeringen förbättras mellan 

ersättningsåret och året innan. VD:n erhåller då ett belopp som betalas ut kontant där 

storleken varierar mellan 0-80% av hans fasta lön han får under året. Resultatet pekar på att 

ledningen inte tar någon som helst risk i förhållande till deras stora ersättningar i form av 

incitamentsprogrammen de får. 

4.5 Från Scanias årsstämma - Förslag om Incitamentsprogram 2010 i Scania AB 
 På bolagsstämman fastställs principerna för ersättningar till VD:n, den verkställande 

ledningen och övriga befattningshavare som anses som viktiga av Scania. Det är Styrelsen 

som lägger fram förslag om incitamentsprogram på bolagsstämman och som sedan 

godkänns av bolagsstämman. Inom Scania har det funnits sedan 1997 en rörlig ersättning i 

form av ett tvådelat incitametsprogram till VD:n och den verkställande ledningen dessutom 

till andra befattningshavare som anses som viktiga för Scania.62 

Del 1 av incitamentprogramet som kallas för utfall 1 har beräknats som en procentsats av 

kontantlönen beroende av RNI (Residual Net Income). RNI står för Scanias nettovinst enligt 

årsredovisningen minskad med beräknad kapitalkostnad. Under året 2009 var den rörliga 

ersättningen till höguppsatta befattningshavare och andra befattningshavare i Scania 

maximerad till mellan 45 procent och 150 procent av deltagarnas årliga fasta kontantlön, 

beroende vilken befattning deltagarna hade.63 

                                                      
 

60http://se.scania.com/Images/Kallelse%20%C3%A5rsst%C3%A4mma%20Scania%20AB%202010_188451.pdf 
(2010-05-10) 
61http://se.scania.com/Images/Kallelse%20%C3%A5rsst%C3%A4mma%20Scania%20AB%202010_188451.pdf 
(2010-05-10) 
62http://se.scania.com/Images/Kallelse%20%C3%A5rsst%C3%A4mma%20Scania%20AB%202010_188451.pdf 
(2010-05-10) 
63http://se.scania.com/Images/Kallelse%20%C3%A5rsst%C3%A4mma%20Scania%20AB%202010_188451.pdf 
(2010-05-10) 
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Del 2 av incitamentsprogrammet som kallas för utfall 2 har varit beroende av positiv 

förändring av RNI nettovinst mellan det gångna året och nuvarande år. Under år 2009 var 

också utfall 2 för rörliga ersättningen maximerad till mellan 35 procent och 80 procent av 

deltagarnas årliga fasta kontantlön. För år 2009 beslutade årsstämman att 50 procent av del 

1 och del 2 utbetalas kontant som lön året efter intjänande året och resterande 50 procent 

av bägge del 1 och del 2 skall bestämmas till ett kontantbelopp som efter avdrag av skatt 

skall användas för köp av B-aktier i Scania AB genom en av bolaget anvisad tredje part. Den 

dag som gäller för köpet av B-aktier bestäms av bolaget. För betalningen av inköp av B-aktier 

gäller det att betalningen skall göras med en tredjedel av beloppet per år under tre år 

dessutom att alla tredelarna låses i företaget under ett år från respektive förvärv. Villkoren 

för att betalningen skall ske är att deltagaren är anställd inom Scaniakoncernen vi slutet av 

kalenderåret eller att anställningen har upphört genom att parterna kommit överens om en 

pensionering .64 

För året 2009 omfattade incitamentsprogrammet i Scania AB 125 personer, men det blev 

inget utfall i form av incitament för omfattande deltagarna i och med de låga 

konjunkturlägena. 

Styrelsens förslag för 2010 är att Scania ska fortsätta tillämpa tvådelat incitamentsprogram 

som är baserat på bolagets lönsamhet, På så sätt kan viktiga och ledande befattningshavare 

behållas och rekryteras till marknadsmässiga villkor. Incitamentsprogrammet skall som 

tidigare omfatta högst 150 befattningshavare och följa nedan beskrivna villkoren och 

riktlinjer.65 

Utfallet i del 1 av incitamentsprogrammets bestäms till ett kontantbelopp som är beräknad 

som en procentsats av årliga fasta lön som är beroende av vilken befattning personen i fråga 

har. Procentsatsen är beroende av Scanias nettovinst Residual Net Income som fastställs av 

styrelsen ersättningskommitté. Maximala utfallet i Del 1 av incitamentprogramet skall 

bestämmas till 45 procent och 150 procent av deltagarnas årliga fasta lön som är beroende 

av befattning.66 

                                                      
 

64 http://se.scania.com/Images/Kallelse%20%C3%A5rsst%C3%A4mma%20Scania%20AB%202010_188451.pdf 
(2010-05-10) 
65 http://se.scania.com/Images/Kallelse%20%C3%A5rsst%C3%A4mma%20Scania%20AB%202010_188451.pdf 
(2010-05-10) 
66 http://se.scania.com/Images/Kallelse%20%C3%A5rsst%C3%A4mma%20Scania%20AB%202010_188451.pdf 
(2010-05-10) 
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Utfallet i Del 2 av incitamentprogrammet bestäms till kontantbelopp som är beräknat till en 

procentsats av den årliga fasta kontantlönen som är beroende av befattning. Procentsatsen 

skall vara beroende av positiv förändring av Residual Net Income (Scanias nettovinst) från 

föregående år jämfört med innevarande år som dessutom skall fastställas av styrelsens 

ersättningskommitté. Kontantbeloppet för utfallet i Del 2 skall bestämmas till maximalt 

mellan 35 procent och 80 procent av deltagarnas årliga fasta lön beroende på vilken 

befattning personen i fråga har.67 

Deltagarna i incitamentprogrammet har inte rätten att bestämma över de B-aktier som 

förvärvat i Scania AB för under en period på ett år från den dagen då B-aktierna förvärvades. 

Däremot har deltagarna rätt till avkastningen från de förvärvade B-aktierna i Scania AB. 

Styrelsen har rätten att besluta att den delen av utfallet som skall användas till att förvärva 

aktier eller användas för pension skall istället betalas ut i form av kontant till samtliga 

deltagare eller några av dessa då när utbetalning skall ske finns det risk att deltagaren har 

insider information eller annan händelse existerar som gör det svårt för utbetalningen skall 

ske till pension eller till köp av B-aktier.68 

Kostnaden för utbetalning för Del 1 och Del 2 av incitamentprogrammet utfaller året då 

utbetalningen skall ske, och det beloppet som skall betalas ut i form av incitament kunna 

högst bli 350000000 kronor som tidigare år, då ingår det också sociala avgifter och 

transaktionskostnader. 

De förslagen som styrelsen har lagt fram till bolagsstämman angående 

incitamentprogrammen för år 2010 har godkänts av densamma. Förslaget är inte förändrat i 

någon del jämfört med föregående år 2009.69 

 

 

        

                                                      
 

67 http://se.scania.com/Images/Kallelse%20%C3%A5rsst%C3%A4mma%20Scania%20AB%202010_188451.pdf 
(2010-05-10) 
68 http://se.scania.com/Images/Kallelse%20%C3%A5rsst%C3%A4mma%20Scania%20AB%202010_188451.pdf 
(2010-05-10) 
69http://se.scania.com/Images/Kallelse%20%C3%A5rsst%C3%A4mma%20Scania%20AB%202010_188451.pdf 
(2010-05-10)  
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5. Analys 

Vi ska i det här kapitlet beskriva likheter och skillnader mellan teorin och vår empiri 

5.1 Analys av intervjuerna kopplat till de valda teorierna 
Har nedan följer analyserna, där teorierna och empirin är kopplat till varandra. Där 

kontentan skall bli skillnader och likheter mellan teorierna och empirin. 

5.1.1 Riskfördelning 
När det gäller riskfördelning enligt teorin så ser ledningen och ägarna olika på hur risk skall 

fördelas mellan dem. Där ledningen inte vill ta någon som helst risk, utan lägga hela bördan 

på ägarna70. Revisorerna säger att de som sitter i ledningen inte tar några risker för att 

incitamentsprogramen är uppbyggt på det sättet att risken tas bara av ägarna till företagen. I 

Scanias fall så tar VD:n en del av risken på grund av att han är stor aktieägare, vilket gör att 

risken faller ut på honom71.  

Revisorerna diskussioner kring riskfördelningen överrensstämmer med teorierna. De 

påpekar liksom att ledningen vill få över riskerna på ägarna och därför är 

inicitamentsprogrammen uppbyggda därefter. Men när det gäller Scania är VD:n del av 

ledningen men även en ägare. Det innebär att han får ta del av risken. Här uppstår då en 

skillnad gentemot teorin och revisorerna som endast talar om ledningens driv att lägga 

risken på ägarna.  

5.1.2 Incitamentstyrning 
Incitamnetsprogram är aktiviteter för att bevaka ledningen, där bevakningen sker från 

ägarsidan. Det avser att kontrollera och styra vad ledningen skall göra. Detta möjliggörs 

genom att ägarna i ett företag inför incitamentsprogram, för att på ett bättre sätt kontrollera 

och styra ledningen72. Incitamentsprogram identifieras från revisionsbyråerna som ett medel 

att se till att ledningen presterar bättre och att ledningen uppfyller de mål ägarna har satt 

upp. Det som sägs i teorin överensstämmer med vad revisorerna påpekar angående att styra 

och kontrollera ledningen för att uppnå uppsatta mål som ägarna satt upp. Revisorerna 

menar att införande av incitamentsprogram skall leda till att ledningen presterar bättre men 

det skiljer sig mot teorin där den säger att införande av incitamentprogram skall bara se till 

                                                      
 

70 K. M. Eisenhardt. An Assessment and review The Academy of Management Review, Vol. 14, No. 1 (Jan., 
1989), pp. 57-74 
71 Årsredovisningen 2009 för Scania. http://se.scania.com/Images/10272-sv_index72_187526.pdf 

72Holmstrom, B.R & Tirole, J. (1989) Theory of the firm. Schmalensee & Willig ( Red) Hanbook o f industrial 
Organization ´, Volume 1. Elssevier science Publisher, Amsterdam 
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att ledningen fokuserar och prioriterar på rätt saker, där prestationen i sig inte är syftet. Det 

vill säga att det uppstår en skillnad mellan vad teorin säger och revisorerna säger angående 

vad som är syftet. I Scanias fall är incitamentsprogram ett sätt att kunna rekrytera och 

behålla duktiga medarbetare, för att konkurrensen att få tag i duktiga medarbetare är hård 

på den öppna arbetsmarknaden.  

5.1.3 Kontraktsproblem 
 Det finns ett kontraktsproblem mellan ägare och ledningen, där intressena står i konflikt 

med varandra. Där ägaren har kostnader för att kontrollera ledningen så att han agerar i 

ägarens intresse.73 Båda revisionsbyråerna säger att införande av incitamentsprogram löser 

kontraktsproblemen och intressekonflikten mellan ägarna och ledningen, som kommer att 

leda till att ledningen sträva efter samma mål som ägarna satt upp. Enligt Scania AB så har 

inte incitamentsprogrammen tillkommit för att lösa någon intressekonflikt, utan syftet är 

bara att genom införande av incitamentsprogrammen rekrytera och behålla nyckelpersoner. 

Teorin och vad revisorerna säger överensstämmer att införandet av incitamentsprogram 

leder till att intressekonflikten mellan ledningen och ägarna blir bättre med införande av 

incitamentsprogram.  I teorin och jämfört med Scania AB uppkommer det stora skillnader 

gällande hur man löser intressekonflikter med hjälp av att införa incitamentsprogram. Där 

teorin påpekar att intressekonflikten skall minska medans Scania inte tar med 

intressekonflikten som ett problem utan bara fokuserar på hur införandet av 

incitamentsprogram skall se till att rekrytera och behålla nyckelpersoner inom företaget. 

5.1.4 Motivation 
Inom motivationsteorin finns yttre belöningar och inre belöningar. Där yttre belöningar 

kännetecknas av att ge en individ materiella ting till exempel pengar. Inre belöningar är 

erkännande att till exempel få en högre tjänst för man har högpresterat. Inre belöningar kan 

också vara att individen får möjlighet att kunna själförverkliga sina inre drömmar.74 

Norén säger att de hårda värdena som delvis är pengar har en motivationshöjande effekt 

hos vissa individer, vilket kan bero på vilka värderingar individen besitter. 

Thim säger att motivation kan höjas i fall de är rätt utformade vilket betyder att 

programmen är marknadsinriktade. De kan även få en motsatt effekt om programmen inte 

är marknadsinriktade, där det leder till att motivationen sjunker för individen för att målen 

inte upplevs som uppnåeliga. Detta kan betyda att det måste finnas en balans mellan målen 

som sätts upp och vad som kan vara skärligt vid en rådande situation att uppnå. 

                                                      
 

73 K. M. Eisenhardt. An Assessment and review The Academy of Management Review, Vol. 14, No. 1 (Jan., 
1989), pp. 57-74 
74 Hackman, J. R., & Oldham, G. R. 1976. Motivation through the design of work: Test of a theory. 
Organizational Behavior and Human Performance, 15: 250-279. 
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Bengtsson delar in motivation i två delar där den ena är mjuka värden som erkännande, bra 

arbetstider och möjligheten till att klättra inom företaget. Det måste anses som viktigt att 

dela in motivationen beroende på vilken personlighetstyp incitamentsprogrammen avser, 

för att ägarna skall kunna styra individen till de uppsatta målen.  

På grund av att Scania AB har haft incitamentsprogram under en lång tid så kan vi tolka det 

som ett sätt från ägarnas håll att motivera ledningen till att prestera lite mer. För hade inte 

programmet ökat ledningens prestation hade ägarna i Scania AB tagit bort eller förändrat 

programmet till det bättre. Eftersom de personerna i högre ledningen stannat kvar i Scania 

AB tyder det på att incitamentprogrammen har fungerat som det tänkt få nyckelpersoner att 

stanna kvar och rekryteras till företaget. Teorin påpekar att det finns både inre och yttre 

belöningar som överensstämmer med vad en av revisorerna säger. Däremot påstår två av de 

tre revisorerna att de yttre motivationsfaktorerna som är det som är det viktigaste. En av de 

tre revisorerna överensstämmer precis med vad teorin påpekar att det finns både inre och 

yttre motivationsfaktorer som styr vilken prestation som tillslut visas. 

5.1.5 Säkerhet 
Anledningen till att införa incitamentsprogram är till en del för att rekrytera duktiga 

medarbetare. Det som i slutändan avgör är vilken storlek incitamentet hamnar på är tillgång 

och efterfrågan det är på företagsledare på den öppna arbetsmarknaden.75 

Enligt båda revisionsbyråerna är det bland den största anledningen till att införa 

incitamentsprogram att rekrytera och behålla duktiga medarbetare till sitt företag. Enligt 

Scania AB:s ägare är den största anledningen till att de har incitamentsprogram för att 

rekrytera och behålla nyckelpersoner inom företaget. Anledningen kan vara till att företagen 

betalar ut stora summor för incitamentsprogram är för att inte riskera att dessa viktiga 

personer istället går till företagets konkurrenter. För Scanias AB:s del är 

huvudkonkurrenterna Mercedes och Man. Teorin överensstämmer med både vad 

revisorerna och vad Scania AB säger att en av de största anledningarna till införa 

incitamentsprogram i svenska företag är just för att rekrytera och behålla duktiga 

medarbetare inom företaget.  

5.1.6 Kontraktsförhållanden mellan aktieägare och företagsledningen 
 Kontraktkostnaderna mellan aktieägare och företagsledning består av Kostnader för ägarens 

övervakningsaktiviteter, Kostnader för ledningens försäkringsaktiviteter och residualförlust 

på grund av skillnader mellan nyttofunktion mellan ledningen och ägaren76. 

                                                      
 

75 Strong, N & Waterson, M. (1987) Principals, Agents and information. Clarke & Mcguiness (red) The 
Economics of the firm. Basil Blackwell, Oxford 
76Jensen, M. C., & Meckling, W. H. 1976. Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership 
structure. Journal of Financial Economics, 3: 305-360  
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Enligt revisorerna på KPMG är kostnaderna för införande av incitmentsprogramen för 

företagen konsultkostnader och sociala kostnader. Enligt Bengtsson är kostnaderna 

konsultkostnader, sociala kostnader och kostnader som uppkommer i fall programmen blir 

felkonstruerade, det vill säga att programmen inte är marknadsinriktade. Enligt Scania AB så 

är kostnaderna för införande av incitamentsprogrammen själva utfallet av incitamentet plus 

konsultkostnader, sociala avgifter och transaktionskostnader. Enligt Scania AB finns det inga 

kostnader för felkonstruktion av incitamentsprogrammen. Det kan bero på att de har under 

åren lärt sig hur de skall konstruera programmen så att inga eller få fel finns i programmens 

konstruktion. Det som är det märkliga i sammanhanget är att Scanias incitamentsprogram 

bygger på aktiekursen som beror på det allmänna konjunkturläget som inte ledningen i 

Scania AB kan påverka. Det som då kan anses som märkligt är att Scania AB inte anser att de 

har kostnader för felkonstruktion, när de har incitamentsprogram som just bygger på 

aktiekursens utveckling. Teorin överensstämmer med vad revisorerna säger och Scania AB 

angående kostnader för övervakningskostnader där kostnader för incitamentsprogrammen 

ingår och sociala kostnader. En av de tre revisorerna säger att det finns kostnader för 

felkonstruktion för incitamentsprogrammen vilket överensstämmer för vad teorin påpekar 

där det sägs att det finns kostnader för felkonstruerade incitamentsprogram, där kostnader 

för residualförlust ingår i dessa kostnader. 

5.1.7 Kort och långsiktighet enligt agentteorin 
En individ som agerar utefter ett kortsiktigt tänkande agerar också efter egenintresse. Där 

ledningen agerar både kortsiktigt och efter egenintresse77. Enligt båda revisionsbyråerna 

bygger incitamentsprogrammen på ett kortsiktigt tänkande som gynnar ledningen och inte 

ägarna. Enligt Scania så löper ett incitamentsprogram ut en gång per år, då kontraktstiden 

tar slut. Det går att säga att de flesta incitamentsprogram bygger på kortsiktighet, vilket kan 

betyda att programmen skall nästan bara gynna de som har incitamentsprogrammen, med 

syftet från ägarsidan att ledningen skall känna sig motiverade och prestera bättre resultat. 

Det som kan vara nackdelen är att när kontraktstiden är så kort som bara ett år, är det svårt 

för en individ som har ett incitamentsprogram att vissa vad han går för med så knappt med 

tid, vilket ägarsidan borde var mer intresserad att bygga incitamentsprogrammen med klart 

längre kontraktstid än bara ett år. Enligt teorin och revisorerna så är syftet med införande av 

incitamentsprogram att ta bort det kortsiktiga tänkandet från ledningens sida därmed 

uppstår här likheter mellan teori och revisorerna. Att få bort kortsiktiga tänkande 

överensstämmer med vad Ägarna i Scania AB vill men de lyckas inte med det på grund av att 

incitamentsprogrammens löptid är alldeles för korta, vilket gör att ledningen fokuserar på 

kortsiktiga resultat.  

                                                      
 

77 Hofstede, G. 1980. Culture´s consequences: International differences in worl-related values. Beverly Hills, 
CA:Sage. 
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5.1.8 Nackdelen med incitamentsprogram 
Enligt agentteorin är nackdelen med införande av incitamentsprogram att de bygger på 

kortsiktighet78. Enligt båda revisionsbyråerna så bygger införandet av incitamentsprogram på 

kortsiktighet som bara gynnar de som har programmen och inte ägarsidan. Enligt Scania så 

bygger incitamentsprogrammen på ett års kontrakt, vilket är ett tecken på att ägarna vill ha 

kortsiktiga lösningar. Vilket måste ses som märkligt för att företaget skall kunna överleva på 

sikt måste företaget ha en långsiktig affärsstrategi. Teorin överensstämmer med vad 

revisorerna och Scania AB säger att nackdelen med incitamentsprogram är att den bygger på 

kortsiktighet. 

5.1.9   Fritt kassaflöde 
Fritt kassaflöde är företagets likvida medel som skall placeras i form av investeringar. Det 

som inte placeras i investeringar skall delas ut till aktieägarna, vilket benämns som 

företagets utdelningspolitik. Här vill ägarna att ledningen skall placera i investeringar som 

gynnar företaget på lång sikt. Med införande av incitamentsprogram vill ägarna se till att 

ledningen inte investerar i projekt som gynnar bara de själva, vilket leder till att företagets 

tillväxt avtar79. Enligt Norén och Thim så påverkas investeringarna positivt med att ägarna 

inför incitamentsprogram. På grund av det fokuserar ledningen på investeringar som gynnar 

företagets tillväxttakt. Enligt Bengtsson är det bästa om företagen har en balans mellan ett 

kortsiktigt och ett långsiktigt tänkande där investeringspolitiken överensstämmer med 

företagets vision och affärsidé. 

I Scania fall har de senaste 5 åren i genomsnitt 51 procent av nettovinsten delats ut till 

aktieägarna, men från början var förslaget till utdelningen 70.9 procent av nettovinsten. 

Men Scania AB har ingen fast utdelningspolicy för de anpassar deras utdelning efter 

behovet. Teorin överensstämmer med vad revisorerna och Scania AB säger gällande vilken 

utdelningspolicy som gynnar företagets tillväxt på långsikt, det vill säga att företaget inte ska 

dela ut för mycket pengar till ägarna att det blir mindre pengar kvar att investera för, där det 

skall finnas en balans mellan utdelning och investering. 

5.2 Jävsituation ur ett agentteoretiskt perspektiv  
En individ som tänker på ett egoistiskt sätt agerar från ett agentteoretiskt perspektiv80. När 

en individ agerar både som ägare och ledning har individen en dubbel vinning. Individen har 

dubbel vinning för att individen får både ersättning i form av incitament på ledningssidan 

                                                      
 

78 Hofstede, G. 1980. Culture´s consequences: International differences in worl-related values. Beverly Hills, 
CA:Sage 
79 Lehn, K. Poulsen, A (1989) Free Cash Flow and stockholder gains in Going Private Transactions. Journal of 
finance, 44, 771-787. 
80K. M. Eisenhardt. An Assessment and review The Academy of Management Review, Vol. 14, No. 1 (Jan., 
1989), pp. 57-74 
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och ersättning på ägarsidan i forma av innehav av aktier. Enligt Norén agerar en individ som 

får ersättningar på båda håll mera långsiktigt på grund av att han får aktier i företaget som 

gynnar honom på lång sikt och också företaget. 

 Enligt Thim är det positivt för både ägarna och ledningen när en individ sitter på två stolar. 

Det gör att individen känner en högre motivation för att han får dubbelt så mycket 

ersättning i form av incitament och avkastning på sina aktier.  

Bengtsson tycker också att det är till största delen bara fördelar med att ha en individ att 

sitta på två stolar, vilket gör att han känner en fördubblad motivation som leder till ökad 

prestation. Teorin överensstämmer med vad revisorerna menar att ledningen agerar på 

egoistiskt sätt på grund av att ledningen får ersättningen både i form av incitamentsprogram 

och från avkastningen på erhållna aktieportfölj. Det kan även också bidra till något positivt 

på grund av att ledningen har ett stort aktieinnehav leder det till att ledningen också 

kommer tänka långsiktigt, för då gynnar det ledningen samtidigt också ägarna i företaget på 

lång sikt. 

Enligt Scania AB:s ägare är det negativt att ha en person sittande på båda sidor, det vill säga 

att personen sitter både i ledningen och på ägarsidan. På grund av att det kan möjliggöra att 

denna person skaffar sig värdefull insiderinformation som leder till att personen kan göra 

aktieklipp på företagets aktier. Det är negativt också på grund av att det blir obalans i 

företaget när bara vissa får tillgång till denna värdefulla information, som kan leda till att det 

blir ökade spänningar inom företaget. Det vill säga att både teorin och Scania AB ser negativt 

på att en person sitter både på ledningen och på ägarsidan, för det leder till ett egoistiskt 

tänkande, vilket leder till att det är en likhet mellan teorin och Scania AB. 

5.2.1 Anledningar till att ha incitamentsprogram 
Det behövs incitament för att fördela risken och att intressekonflikten mellan ledningen och 

ägarna ska kunna lösas. Införandet av incitament är ett sätt för ägarna att balansera viktig 

information om företagets drift, där från början ledningen har ett övertag81. 

Det behövs incitament för att ägarna skall få garantier för att ledningen handlar i ägarnas 

bästa. Detta blir veklighet när kostnaden understiger nyttan för att införa incitament82. 

 

                                                      
 

81 M. Eisenhardt. An Assessment and review The Academy of Management Review, Vol. 14, No. 1 (Jan., 1989), 
pp. 57-74 
82 Jensen, M. C., & Meckling, W. H. 1976. Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership 
structure. Journal of Financial Economics, 3: 305-360 
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Det behövs incitament också för att ledningen skall fokusera på investeringar som gynnar 

ägarna i det långa perspektivet och inte bara fokusera på egen vinning83.  

 Incitamentsprogram finnas för att rekrytera och behålla duktiga medarbetare. Storleken 

som ägarna skall betala till de som innehar incitamentsprogram bestäms av tillgången och 

efterfrågan på kompetenta medarbetare 84. 

Incitamentsprogrammen är delvis till för att individerna känner sig motiverade att prestera 

bättre. Yttre belöningar är materiella ting som till exempel pengar. Inre belöningar är 

erkännande att man gör ett bra arbete, självförverkligande är en annan del som kan komma 

till stånd om individen får en högre befattning inom företaget85. 

Både revisionsbyråerna menar anledningen till att införa incitamentprogram är för att 

individen skall bli mera motiverad att prestera bättre. Den största anledningen till att införa 

incitamentsprogram är enligt båda revisionsbyråerna och jämförelseobjektet Scania AB att 

rekrytera och behålla duktiga medarbetare.  

Scania AB:s  incitamentsprogram är uppbyggt först och främst för att inte tappa duktiga 

medarbetare till konkurrenterna som Man och Mercedes samt att rekrytera kompetens till 

företaget. Teorierna överensstämmer med vad revisorerna säger att en anledning till att 

införa incitamentsprogram är att rekrytera och behålla nyckelpersoner inom företaget som 

också Scania AB säger. Teorierna säger att yttre belöningar i form av pengar styr 

motivationen som även alla revisorer påpekar. En av de tre revisorerna säger även att de 

inre motivationerna gör att en individ kommer att prestera bättre som kan vara 

erkännanden, bli högre befordrad inom företaget samt självförverkligande, där dessa 

motivationsfaktorer överensstämmer med vad teorierna inom detta område säger. 

5.2.2 Kontraktsförhållanden mellan ledning och aktieägare som består av flera 
individer 
Det är viktigt med tydliga kontrakt mellan ägarna och ledningen i ett företag86. Det är viktigt 

på grund av att det finns lagar och regler hur riktlinjerna skall följas, där det är revisorernas 

uppgift att se till att avtalen följs som de är skrivna. 

                                                      
 

83 Lehn, K. Poulsen, A (1989) Free Cash Flow and stockholder gains in Going Private Transactions. Journal of 
finance, 44, 771-787. 
84Strong, N & Waterson, M. (1987) Principals, Agents and information. Clarke & Mcguiness (red) The Economics 
of the firm. Basil Blackwell, Oxford  
85 Hackman, J. R., & Oldham, G. R. 1976. Motivation through the design of work: Test of a theory. 
Organizational Behavior and Human Performance, 15: 250-279. 
86Holmstrom, B.R & Tirole, J. (1989) Theory of the firm. Schmalensee & Willig ( Red) Hanbook o f industrial 

Organization ´, Volume 1. Elssevier science Publisher, Amsterdam. 
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Enligt Norén är det främst Aktiebolagslagen87 som styr kontraktsförhållanden mellan ägarna 

och ledningen. 

Enligt Thim är och Bengtsson det lagarna ABL88 och ÅRL89, som styr inom området 

incitamentsprogram. 

Scania följer riktlinjerna för personer i ledande befattning enligt lagarna i ABL 90 och ÅRL91, 

för att Scania vill se till att ingen får tillgång till viktig insiderinformation. Teorierna påpekar 

att det är viktigt med tydliga avtal mellan ägarna och ledningen men den påvisar inga 

specifika lagar och regler som styr utformningen av incitamentsprogrammen. Däremot 

påvisar revisorerna att det finns vissa lagar som styr kring området incitamentsprogram, 

vilket leder till att det finns en klar skillnad mellan teorierna och vad revisorerna säger för att 

de påvisa mera tydliga lagar och regler. Samma skillnad uppstår även mellan teorin och 

Scania AB där Scania har specifika lagar och regler som inte teorin påvisar. 

5.2.3 Nyckeltal som styr utformningen av incitamentprogram 
Det finns en modell för att bygga ett optimalt incitamentsprogram, där avkastningsförmågan 

sätts i fokus. Men ett optimalt incitamentsprogram skall inte sättas med hjälp av variabler 

som bestäms utifrån som konjunkturläget till exempel92. Ledningen besitter mer information 

om företaget än ägarna, vilket gör att ägarna kommer i ett underläge. Det enda sättet för 

ägarna att kunna mäta vilken nytta ledningen har gjort är att få tillgång till extern 

information i form av nyckeltal. Nyckeltalen är kassaflödet, resultatet och orderingången. 

Med dessa nyckeltal kan ägarna forma det ultimata incitamentsprogrammet93. 

Enligt Norén incitamentsprogrammen i Svenska stora börsnoterade företag är till stor del 

konstruerade efter resultatmått som till exempel aktier, nettoomsättning och kassaflöde. 

Enligt Norén så följs nivåerna åt, ökar till exempel aktien med 5 % så ökar 

incitamentsprogrammet också med 5 %. Enligt Thim och Bengtsson så kan 

                                                                                                                                                                      
 

875 kap 20§, 22-24§ 8kap 54§, och 29 kap  Aktiebolagslagen 
8816 kap f d Leolagen, 
89 ÅRL 7 kap 14, 32§  
90 ABL 16 kap f d Leolagen 
91 5 kap 20, 22-24 i ÅRL 
92Rapp, B(1993) Vem skall ta risken? Manuskript 12 oktober1993, studentlitteratur 
93 Macintosh, N. 1994. Management Accouting and control Systems. West Sussex: John Wiley & Sons 
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incitamentsprogrammen sättas efter vilka variabler som helst. Incitamentsprogrammen kan 

också sättas efter det som står i de personliga avtalen. 

Enligt Scania AB:s årsstämma så sätts incitamentsprogrammen efter avkastningsförmågan på 

företaget från år till år. Enligt teorin är det främst avkastningsförmågan som 

incitamentsprogrammen sätts efter, men det är även kassaflödet, resultatet och 

orderingången.  Det finns en likhet mellan teorin och Scania AB där incitamentsprogrammet 

är baserat utefter avkastningsförmågan.  Scania AB baserar även sin incitamentsprogram 

utefter RNI som är Residual net Income där även teorin säger att det går att utforma ett 

incitamentprogram utefter resultatet. Det framkommer likheter mellan den valda teorin och 

vad revisorerna säger att incitamentsprogrammen kan vara utformade utefter kassaflödet, 

resultatet och orderingången. När det gäller de personliga avtalen mellan ledningen och 

ägarna som till stor del bestämmer utformningen av intcitamentsprogrammen enligt 

samtliga revisorer så finns det inte någon likhet mellan vad revisorerna säger och vad teorin 

påstår. 

 

5.2.4 Incitamentsprogrammets storlek 

Ett incitamentsprogram består av kontraktskostnader av övervakningskostnader som är 

samma sak som kostnader för incitament. För att få reda på vilket det slutliga beloppet på 

incitamentsprogrammet blir måste ägarna veta vilken period som ägarna skall beräkna 

incitamentsprogrammet efter94. Enligt Norén så sätts incitamentsprogrammet på 

bokslutsdagen, till exempel vilken kurs aktien har på denna dag.  

Enligt Thim sätts programmet på bokslutsdagen, balansdagen även kan programmets storlek 

sättas efter ett genomsnitt efter en viss period till exempel avtalstiden. Enligt Bengtsson är 

det avtalen som styr vilken dag incitamentsprogrammen skall sättas efter. Det kan även vara 

uträknat efter ett genomsnitt under en viss period. Enligt teorin finns det inte en speciell dag 

att sätta incitamentsprogrammet efter. I detta fall finns det stora skillnader mellan vad 

teorin säger och vad revisorerna säger. Enligt samtliga revisorer finns det bestämda dagar 

och perioder som incitamentsprogrammens storlek bestäms efter, vilket teorierna inte 

styrker. I Scania Ab:s fall finns det inget som varken bestyrker eller dementerar vilken dag 

incitamentsprogrammen sätts efter, vilket kan bero på att de personliga avtalen är sekretess 

belagda. 

 

                                                      
 

94Jensen, M. C., & Meckling, W. H. 1976. Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership 
structure. Journal of Financial Economics, 3: 305-360  
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6. Slutsats 

I Detta kapitel kommer vi att redovisa slutsatserna vi har kommit fram till för att 
uppfylla syftet och besvara vår frågeställning. 

6.1 Anledningar till att ha incitamentsprogram i svenska företag enligt 
revisorerna. 
Det finns fem anledningar till att ha incitamentsprogram i svenska företag enligt revisorerna, 

där den första och största anledningen är att rekrytera och behålla duktiga nyckelpersoner i 

företaget. Denna anledning är viktigt på grund av dessa individer inte skall gå över till några 

konkurrenter. 

 Den andra anledningen är att ägarna vill dela på risken med ledningen så att ägarna inte 

skall behöva stå för hela risken i fall företaget går med förlust och aktiekursen sjunker. 

Den tredje anledningen för att ha incitamentsprogram är för att ledningen skall fokusera på 

att göra rätt investeringar det vill säga investeringar som gynnar företagets tillväxt på lång 

sikt. Där införande av incitamentsprogram skall se till att detta sker och inte att ledningen 

fokuserar på investeringar som gynnar endast de själva. 

Den fjärde anledningen till att ha incitamentsprogram enligt revisorerna är att ägarna skall 

styra ledningen till önskat beteende, att ledningen skall uppfylla de mål som ägarna satt upp 

för företaget. 

Den femte och sista anledningen till att ha incitamentsprogram är att ägarna vill se till att 

öka individernas motivation för att kunna prestera bättre, där incitamentsprogrammet skall 

göra detta möjligt. 

6.2 Anledningen till att ha incitamentprogram enligt Scania AB   
Scania AB:s  anledning till att ha incitamentsprogram är för att rekrytera och behålla duktiga 

nyckelpersoner inom företaget. Det kan finnas flera anledningar att ha incitamentsprogram 

men dessa anledningar är underliggande som inte Scania AB har lyft fram. 

6.3 Likheter och skillnader med att ha incitamentsprogram mellan revisorerna 
och Scania AB   
Det finns en likhet mellan revisorerna och Scania AB. Den likheten är att både revisorerna 

och Scania AB säger att anledningen till att ha incitamentsprogram i svenska företag är att 

rekrytera och behålla nyckelpersoner inom företaget. 

Det finns fyra anledningar som det skiljer sig mellan vad revisorerna säger jämfört med 

Scania AB säger om vilka anledningar det finns att ha incitamentsprogram i svenska företag. 

Det finns fem anledningar enligt revisorerna och bara en anledning att ha 

incitamentsprogram enligt Scania AB. De skillnader som uppkommer mellan revisorerna och 
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Scania AB är, riskfördelningen mellan ägarna och ledningen som revisorerna påpekar, men 

som Scania inte har som en anledning, därmed uppstår den första skillnaden. 

Den andra skillnaden som revisorerna påpekar men som inte Scania AB har som en 

anledning är att få ledningen att fokusera på rätt investeringar som gynnar ägarna och 

tillväxten på lång sikt. Den tredje skillnaden som revisorerna påpekar som en anledning men 

inte Scania AB är att få ledningen att ändra sitt beteendemönster och följa de uppsatta 

målen som ägarna satt upp. Den fjärde och sista anledningen som revisorerna påpekar som 

anledning men inte Scania AB är att motivera ledningen till att prestera bättre genom 

införande av incitamentsprogram. 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 
För fortsatt forskning inom området incitamentsprogram tycker vi att det skulle vara 

intressant att titta närmare på andra svenska företag om det skulle finnas andra anledningar 

att ha incitamentsprogram än de anledningarna som vi har kommit fram till i studien. Det 

skulle även vara intressant att jämföra Svenska företag mot de amerikanska företagen om 

anledningarna till att ha incitamentsprogram skiljer sig åt mellan dessa länder.
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Bilaga 1. 
Sveriges största företag  

Det finns ungefär 900 000 svenska företag i Sveriges näringsliv. Endast 0,1 procent av dessa 

företag är stora företag med 250 anställda eller flera. Ändå är det dessa få stora företag som 

står för nästan 40 procent av näringslivets bidrag till BNP. 

I tabellerna nedan rankas Sveriges största företag enligt olika kriterier: omsättning, export, 

resultat och antal anställda. Företagen som ingår i rankningen är svenska aktiebolag med en 

omsättning på minst 10 miljoner kronor. Fokuseringen på aktiebolag beror på att i stort sett 

alla stora svenska företag är aktiebolag.  

De 10 största företagen i Sverige 2008 rankat efter... 

 

... omsättning* 

 

... export 

 

... resultat 

1. AB Volvo 1. Ericsson 1. Nordea Bank AB (publ) 

2. Ericsson 2. AB Volvo 2. AstraZeneca AB 

3. Vattenfall AB 3. Volvo Personvagnar AB 3. TeliaSonera AB 

4. Skanska AB 4. AstraZeneca AB 4. Vattenfall AB 

5. Sony Ericsson Mobile Communications AB 5. Sandvik AB** 5. Hennes & Mauritz AB 

6. SCA, Svenska Cellulosa AB 6. SSAB AB 6. Ericsson 

7. Elecrolux AB 7. Tetra Pak AB 7. Handelsbanken 

8. TeliaSonera AB 8. IKEA AB** 8. E.ON Sverige AB 

9. Corral Petroleum Holdings AB 9. LKAB** 9. AB Volvo 

10. Scania AB 10. SAAB AB 10. Swedbank AB 

Källa: Nordic Netproducts AB 
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Bilaga 2 

 

 
  

 

 

   

Vi är två ekonomistudenter från Mälardalens högskola i Eskilstuna som skall 
skriva en kandidatuppsatt
skriva om bonussystem i stora börsnoterade svenska företag. Vår ambition och 
förhoppning är att ert företag skall ingå i enkätundersökningen via e
kommer att äga rum i Mars månad. Vi tänkte därmed fråga om ni vill ställa upp 
i undersökningen? Vi kan återkomma om några dagar, via telefon så ert företag 
får tid att fundera över förslaget.

   

  

Leif Carlsson   

Akademin för hållbar samhälls och teknikutveckling 
Kandidatuppsats i Företagsekonomi FÖA 300 

 Hej 

Vi är två ekonomistudenter från Mälardalens högskola i Eskilstuna som skall 
skriva en kandidatuppsatts i företagsekonomi vårterminen 2010, där vi valt att 
skriva om bonussystem i stora börsnoterade svenska företag. Vår ambition och 
förhoppning är att ert företag skall ingå i enkätundersökningen via e

Mars månad. Vi tänkte därmed fråga om ni vill ställa upp 
i undersökningen? Vi kan återkomma om några dagar, via telefon så ert företag 
får tid att fundera över förslaget. 

    

  

  Dana Towfik 

 

 

Vi är två ekonomistudenter från Mälardalens högskola i Eskilstuna som skall 
s i företagsekonomi vårterminen 2010, där vi valt att 

skriva om bonussystem i stora börsnoterade svenska företag. Vår ambition och 
förhoppning är att ert företag skall ingå i enkätundersökningen via e-mail, som 

Mars månad. Vi tänkte därmed fråga om ni vill ställa upp 
i undersökningen? Vi kan återkomma om några dagar, via telefon så ert företag 

  



Mälardalens högskola 
Akademin för hållbar samhälls och teknikutveckling 
Kandidatuppsats i Företagsekonomi FÖA 300 
 

 

 

Bilaga 3 
Urval av jämförelseobjekt 

Börsnoterade Svarsfrekvens Banker Svarsfrekvens 

 Ericsson Ej svarat Nordea Ej svarat 
Volvo Ej svarat Swedbank Ej svarat 
HM Ej svarat SEB Tackade nej 
Astra Zenica Ej Svarat Handelsbanken Ej svarat 
Investor Ej Svarat 
Skandia liv Ej svarat 
Electrolux Ej svarat 
Scania AB Tackade ja 

Statliga  Svarsfrekvens 

Posten Ej svarat 
Systembolaget Tackade nej 
Vattenfall Tackade nej 
Telia Sonera Ej svarat 
Sbab Ej svarat 
Sj Tackade nej 
Svenska spel Ej svarat 
LKAB Ej svarat 
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Bilaga 4 
Intervjufrågorna ställda till Magnus Norén, Anders Thim och Stefan Bengtsson . 

1Vilken roll spelar incitamentsprogram när risken skall fördelas? 

2. Vad är incitamentsprogram enligt dig? 

3. På vilket sätt kan intressekonflikten mellan ägare och ledningen bli bättre genom att 

införa incitament? 

4. Kan motivationen öka genom införande av incitamentsprogram, motivera? 

5. Är införandet av incitamentsprogram ett bra sätt att behålla duktiga medarbetare, 

motivera? 

6.Är införandet av incitamentsprogram att bra sätt fördela kostnader, motivera? 

7. vilka kostnader finns det för att ha ett incitamnetsprogram? 

8. bygger incitamentsprogrammet på ett kortsiktigt tänkande, motivera? 

9. Vilken är den Största nackdelen och fördelen med att ha incitamentsprogram, motivera? 

10 Påverkas investeringarna positivt med att införa incitamentsprogram, motivera? 

11. Om ledningen och ägarna är samma personer behövs då incitamentsprogram, motivera? 

12 vilka anledningar finns för att företag skall införa incitamentsprogram? 

13. Vilka lagar och regler styr utformningen av incitamentsprogram? 

14. Vilka nyckeltal styr utformningen av incitamentsprogrammen? 

15. När under året sätts incitamentsprogrammet? 

16.  Finns det en miniminivå som incitamentsprogrammen startar på? motivera? 
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Bilaga 5 
Teori Avser att mäta Intervjufrågor 
3.1 Agentteori 
3.1.6 Kontraktsförhållanden 
mellan aktieägare och 
företagsledning 

Risk 1Vilken roll spelar 
incitamentsprogram när 
risken skall fördelas? 
 

3.1.9 Incitamentsstyrning 
 

Definition av vad 
incitamentsprogram är, enligt 
revisorerna. 

2. Vad är 
incitamentsprogram enligt 
dig? 
 

3.1 Agentteori Effekter av att införa 
inctamentsprogram 

3. På vilket sätt kan 
intressekonflikten mellan 
ägare och ledningen bli 
bättre genom att införa 
incitament? 
 

3.2.0 Motivation Vilken effekt har 
incitamentsprogrammen på 
motiviationsfaktorerna 

4.Kan motivationen öka 
genom införande av 
incitamentsprogram, 
motivera? 
 

3.1.5 Säkerhet  
Anledningar till att ha 
incitamentsprogram 

5 Är införandet av 
incitamentsprogram ett bra 
sätt att behålla duktiga 
medarbetare, motivera? 
 

3.1.3 Kontraktsförhållanden 
mellan aktieägare och 
företagsledning 

Kostnader för att ha 
incitamentsprogram 

6.Är införandet av 
incitamentsprogram att bra 
sätt fördela kostnader, 
motivera? 
7. vilka kostnader finns det 
för att ha ett 
incitamnetsprogram? 
 

 

Agentteorin (kortsiktighet 
Se Tabell 3) 

Kort och långsiktigt tänkande 8. bygger 
incitamentsprogrammet på 
ett kortsiktigt tänkande, 
motivera? 
 

 3.1 Agentteorin  Största nackdelen med incitament 9. Vilken är den Största 
nackdelen och fördelen 
med att ha 
incitamentsprogram, 
motivera? 
 

3.1.7 Fritt kassaflöde 
 

Vilka effekter har införandet av 
incitamentsprogrammen på 
investeringar 

10 Påverkas investeringarna 
positivt med att införa 
incitamentsprogram, 
motivera? 
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3.1 Agentteori Behov att ha incitamentsprogram 11. Om ledningen och 

ägarna är samma personer 
behövs då 
incitamentsprogram, 
motivera? 
 

3.1 Agentteori Anledningar till att ha 
incitamentsprogram 
 

12 vilka anledningar finns 
för att företag skall införa 
incitamentsprogram? 
 

3.1.2Kontraktsförhållanden 
mellan ledning och 
aktieägare som består av 
flera individer 
 

Lagarnas roll vid uppkomsten av 
incitamentsprogram 

13. Vilka lagar och regler 
styr utformningen av 
incitamentsprogram? 
 

3.1.2Kontraktsförhållanden 
mellan ledning och 
aktieägare som består av 
flera individer 
3.1.1 Moral Hazard 
3.1.9 Incitamentsstyrning 
 

Variabler som 
incitamentsprogrammen är 
konstruerad efter 

14. Vilka nyckeltal styr 
utformningen av 
incitamentsprogrammen? 
 

3.1.3 Kontraktsförhållanden 
mellan aktieägare och 
företagsledningen 
 
 

Storleken på 
incitamentsprogrammen 

15. När under året sätts 
incitamentsprogrammet? 
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Bilaga 6 

 


