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Sammanfattning 

Sammanfattning 
År 2003 var företaget Skandia i hetluften då det i maj samma år beslutades att en oberoende 
utredningsgrupp skulle granska vissa förhållanden i Skandiakoncernen. Det visade sig att 
mellan åren 1997-2002 hade Skandia betalat ut fyra miljarder till personer i ledande 
befattningar genom bonusprogram. Belöningssystem är någonting som de flesta företagen på 
Stockholmsbörsen erbjuder till sina anställda. Att stimulera de anställda till att prestera 
enastående resultat samt motivera anställda till att åstadkomma uppsatta mål kan vara syftet 
med bonusprogram. Det är vanligt att benämna bonus som ett mått på prestation men ofta är 
det konjunkturen eller yttre faktorer som påverkar hur väl ett företag presterar. Våren år 2006 
visade Sveriges Televisions, Uppdrag Granskning, två reportage angående verkställande 
direktörers bonusprogram och riskerna med dessa. Dessa reportage skapade ett intresse hos 
oss att studera de prestationsbaserade lönerna hos ett antal företag noterade på 
Stockholmsbörsens Large Cap-lista.  
 
Vi valde att studera den prestationsbaserade lönen i jämförelse med företagsresultat samt 
aktieutveckling. Detta eftersom vi ville studera om den prestationsbaserade lönen är beroende 
av dessa komponenter eller inte. Syftet med vår studie är att förklara i vilken utsträckning den 
prestationsbaserade lönen påverkas av olika komponenter. Vi kommer dessutom att jämföra 
den rörliga lönens utveckling under en femårsperiod med ett antal komponenter. Problemet 
studeras utifrån en positivistisk kunskapssyn eftersom vi inte är intresserade av att skapa 
förståelse genom ord för det material vi erhåller som en hermeneutisk kunskapssyn innebär. 
Utan vi vill se om det finns ett samband mellan ett antal komponenter och den mängden 
bonus de verkställande direktörerna erhåller. Vi läste först in oss på ett antal teorier och 
utvecklade därefter en hypotes, det vill säga ett deduktivt angreppssätt. En kvantitativ metod 
användes eftersom vi har en testande problemställning, vill granska ett stort antal enheter samt 
se samband och variationer i datan.  
 
Den teoretiska referensramen består av ett antal teorier som till exempel agentteorin, de 
verkställande direktörernas kraftiga löneutveckling, armlängdsmodellen, styrelsens 
utvärderingsarbete angående den verkställande direktörens prestation, lönen kopplad till 
företagets resultat, ett antal nyckeltal, konjunkturen samt lagstiftning. Utifrån dessa teorier 
analyserar vi det empiriska materialet från de 16 olika företagens årsredovisningar. Vi fann att 
den verkställande direktörens rörliga lön i liten utsträckning följer de studerade 
komponenterna. 
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1. Inledning 
ör närvarande är det över hela världen ett stort fokus på den lön som utbetalas till den 
högsta ledningen i företag. Företagsledare menar att den ersättning som de erhåller 
reflekterar deras arbete i företaget samt deras värde på arbetsmarknaden. Det är 
företagsledarna som gör de strategiska besluten som påverkar hela organisationen, de 

beslutar om expansion, nedskärningar och fusioner.  

1.1 Ämnesval 
Under hösten år 2006 började vi fundera på vad vår magisteruppsats skulle handla om. Sandra 
mindes då ett tv-program som visades våren år 2006 som handlade om verkställande 
direktörers prestationsbaserade löner och olika typer av bonusprogram. Vi diskuterade ämnet 
under hösten och kom fram till att vi ville undersöka om den prestationsbaserade lönen 
verkligen är ett mått på prestation. Då vi visste att granskning av årsredovisningar skulle vara 
ett måste började vi koncentrera oss på företag listade på Stockholmsbörsens Large Cap-lista. 
Vi valde att studera den prestationsbaserade lönen i jämförelse med företagsresultat samt 
aktieutveckling. Detta eftersom vi ville studera om den prestationsbaserade lönen är beroende 
av dessa komponenter eller inte. Dessutom ansåg vi det intressant att skriva om detta ämne då 
väldigt få uppsatser finns angående just detta.  
 
I en studie gjord på en samling av företag dragna från Financial Times All Share Index mellan 
åren 1995-2000 undersökte författarna effekten på företagsledares lön och extrema 
aktieuppträdanden.1 Slutsatsen blev att företagsledarna i företag som har haft ett extremt 
aktieuppträdande erhöll hög lön, hög bonus och stora mängder optioner. Företagsledarna i 
företag som haft ett aktieuppträdande omkring medel erhöll något mindre i ersättning än 
företagsledarna i de extrema företagen. Jämfört med de extrema företagen erhöll 
företagsledarna i extremt dåliga företag minskningar i lön, bonus och optioner. Men 
författarna kom även fram till att ersättningen i form av optioner till företagsledare i företag 
vars aktie uppträtt omkring medel inte följde företagets prestation. Deras framtida lön ökade 
trots att de endast har producerat en medelmåttig ökning av aktieägarvärdet.2 Denna artikel 
skapade ett ökat intresse hos oss att studera de prestationsbaserade lönerna i företag. 

1.2 Problembakgrund 
År 1855 expanderade Skandia i Ryssland med den dåvarande verkställande direktören C G 
von Koch i spetsen. Det var högkonjunktur och rätten till provision på försäljningen samt 
premieinkomsterna, som var en av orsakerna till expansionen, gjorde den verkställande 
direktören rik. Men lyckan blev kortvarig och år 1858 i och med konjunkturnedgången fick 
von Koch avgå som ansvarig för Skandias förluster.  Efter detta bakslag satsade nästa 
verkställande direktör Elis Fischer på brandförsäkringar. En strålande utveckling i 
brandförsäkringsbranschen avslutades med en krasch år 1886 och i samma veva upptäcktes att 
Fischer blandat ihop sin egen ekonomi med Skandias. Detta slutade med ett mångårigt 
fängelsestraff för Fischer.3 År 2003 var Skandia åter i blåsväder och i maj beslutades att en 
oberoende utredningsgrupp skulle granska vissa förhållanden i Skandiakoncernen. Det visade 
sig att mellan åren 1997-2002 hade Skandia betalat ut fyra miljarder till personer i ledande 
befattningar genom bonusprogram.4 

                                                 
1 Stathopoulos, Konstantinos., S, Espenlaub & M, Walker. The compensation of UK Executive Directors: Lots of Carrots but are there any 
Sticks? Compentition & Change, vol 9, no 1, 2005. 90.  
2 Ibid. 104 
3 Nachemson-Ekwall Sophie & Bengt Carlsson. Guldregn – sagan om Skandia. Stockholm: Bonnier Fakta, 2004. 11-12. 
4 Sveriges radio. http://www.sr.se/cgi-in/isidorpub/PrinterFriendlyArticle.asp?Artikel=310884&ProgramID=83. 070301. 
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För närvarande är det över hela världen stort fokus på den lön som utbetalas till den högsta 
ledningen i företag. Miljoner dollar i form av företagslån och löneförmåner menar kritiker att 
företagsledarna belönar sig med, företagsledarna anser däremot att ersättningen reflekterar 
deras arbete i företaget samt deras värde på arbetsmarknaden. Prestationsbaserad lön är ett 
attraktivt begrepp men i praktiken så har det visats sig vara följd av svårigheter. Förvisso är 
prestationsbaserad lön ett sätt att motivera men individer reagerar olika på dessa. Enligt en 
studie gjord i Australien ökade de verkställande direktörernas löner med 73 % under åren 
2000-2001 samt att anställningstiden för verkställande direktörer i Australien endast var 4,2 
år. Under 1980-talet drabbades många företag av nedgång i resultatet men lönen för den 
högsta ledningen påverkades inte av detta. Detta ledde till att aktieägarna ville se att den 
högsta ledningens lön baserades på företagets framgång.5  
 
Det är känt att människors kompetens är någonting som inte speglas av deras agerande och 
det kan bero på att vi människor inte vill göra vårt bästa om vi inte erhåller rätt ersättning för 
detta. Incitament i form av pengar är inte nödvändigtvis bättre än att låta människor få mer tid 
på sig, skriva bättre instruktioner eller låta dem bli ansvariga för deras val. Nivån på 
motivationen påverkas inte nödvändigtvis när det förekommer incitament men de kan ändra 
fokus på motivationen. Antag till exempel att en diktator får en summa pengar att fördela 
mellan denne och en annan person. Då den andra personen inte har något att säga till om kan 
det antas att diktatorns mål är att behålla alla pengarna.6   
 
Det finns vissa bevis på att pengar motiverar företagsledare. Det förekommer till och med 
undersökningar som visar att företagsledarna värderar sin karriär efter hur mycket de tjänar 
samt att de ”tävlar” om vem som får mest betalt.  Men det existerar också belägg för att 
företagsledarna inte arbetar hårdare som en konsekvens av belöningssystem. Sakfrågan måste 
därför vara vilken typ av beslut som företagsledarna tar samt vilken risk de utsätter sig för till 
följd av dessa beslut.7  
 
Belöningssystem är någonting de flesta företagen på Stockholmsbörsen erbjuder till de 
anställda. Att stimulera de anställda till att prestera enastående resultat samt motivera 
anställda till att åstadkomma uppsatta mål kan vara syftet med bonusprogram. Sammanbinda 
företagets resultat med den anställdes prestation är avsikten med de rörliga lönerna. Med 
rörlig lön menas bonus, optioner och vinstdelning. En bonus kan baseras på om vissa uppsatta 
mål har uppnåtts, om dessa mål inte har uppnåtts avtar bonusen eller försvinner helt. Den 
rörliga lönen bör baseras på den anställdas bidrag till företagets lönsamhet.8 
 
Aktiespararna presenterade år 1999 riktlinjer för hur företags arvoden till ledande 
befattningshavare skulle utformas och i januari år 2007 omarbetades dessa. I riktlinjerna 
nämns att incitamentsprogram leder till att styrelsens fokus blir kortsiktigt och därför ska inte 
styrelsen innefattas i dessa.  Vidare anser Aktieägarna att en långsiktig drivkraft skapas hos de 
anställda och ledningen om de erbjuds aktieägande i företaget. De får då ta del av 
värdetillväxten i företaget som de också bidrar till. Aktieägarna förstår även varför dessa 
program ibland bara riktar sig till enstaka anställda men menar då att större motivering till 
programmen krävs.9  

                                                 
5 Brown, Michelle & Danny, Samson. Executive Compensation: Balancing Competing Priorities. The Australian Economic Review, vol 36, 
no 3. 316.  
6 Read Daniel. Monetary incentives, what are they good for? Journal of Economic Methodology, vol 12, no 2, 2005. 267-269. 
7 Brown & Samson.. 319. 
8 Raoul Smitt et al. Belöningssystem – nyckeln till framgång. Stockholm: Elanders Gotab, 2002. 10, 12-15.  
9 Aktiespararna. http://www.aktiespararna.se/sajt/om-oss/Intressebevakning/Bli-bolagsstammobevakare/. Ägarstyrningspolicy. 070301. 
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Ett optionsprogram är ett sätt att motivera den verkställande direktören till att prestera resultat 
som höjer aktiekursen. Problemet med optionsprogrammen är dock att aktiekursen kan öka 
mycket men inte nödvändigtvis beroende på den verkställande direktörens prestation, är det 
”goda tider” i Sverige ökar de flesta aktiekurserna.10 Därför borde rent principiellt 
optionsprogrammen baseras på hur väl aktiekursen följer branschindex. Är aktiekursen 
mycket högre än branschindex borde ersättningen därför bli högre men inte om kursen är lika 
med eller lägre än index. 
 
Det är företagsledarna som gör de strategiska besluten som påverkar hela organisationen, de 
beslutar om expansion, nedskärningar och fusioner. Den verkställande direktören är en av de 
viktigaste personerna när det gäller organisationens framgång och därför erhåller de hög lön.11  
Det är intressant att göra jämförelser mellan sportstjärnor och verkställande direktörer, båda 
tjänar otroliga summor men det som skiljer sportstjärnorna från de verkställande direktörerna 
är att de har kortare karriär och karriären kan bli kort om en skada inträffar.12 Dessutom 
baseras sportstjärnornas ersättning verkligen på deras prestation. För att vinna en guldmedalj 
så måste de helt enkelt vara bäst.13 Det är vanligt att benämna bonus som ett mått på 
prestation men ofta är det tur, konjunkturen eller yttre faktorer som påverkar hur väl ett 
företag presterar.14   
 
Om bonussystem finns kan företagsledningen helt lagligt manipulera resultatet med hjälp av 
olika bokföringstekniker och därigenom erhålla högre bonus. Våren år 2006 visade Sveriges 
Televisions, Uppdrag Granskning, två reportage angående verkställande direktörers 
bonusprogram och riskerna med dessa. De upptäckte bland annat att kostnaderna kan öka det 
första året när en ny verkställande direktör tillträder för att åstadkomma ett högre resultat 
nästa år och därigenom erhålls högre bonus. Kritikerna till bonusprogrammen menar att 
problemet med bonusprogrammen är att de baseras på ett års resultat. Under år 2001 gick 
Ericsson med miljardförluster och då bestämdes att den dåvarande verkställande direktörens 
lön skulle baseras på kassaflöde och inte vinst som tidigare. Detta ledde till att den 
verkställande direktören beslutade om utförsäljning av ett stort antal av företagets tillgångar 
som företaget därefter hyrde av köparna vilket resulterade i högre bonus.15  
 
Om bonusen baseras på företagets resultat så kan bonusen påverkas av ett stort antal saker 
som till exempel devalvering, nya lagar, dollarkursen, börsklimatet och riksbankens 
räntehöjningar. Detta eftersom resultatet påverkas av dessa saker och den verkställande 
direktören kan inte påverka dessa komponenter.16 
 
”Hur många VD: ar har inte belönats för den kronförsvagning under 1990-talet som ökade 
exportbolagens konkurrenskraft och höjde vinsterna? Likaså belönades många för den 
aktiebubbla som ökade företagsvärdena under slutet på 1990-talet.” 17 

                                                 
10 Sveriges Television.http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=46152&a=556166&lid=is_search637153&lpos=1&query-
Art637153=bonus&donesearch=true&sd=2232&from=siteSearch&pageArt637153=0. 070319. 
11 Brown & Samson.. 317. 
12 Erturk, Ismail,. J, Froud,. S, Johal & K, Williams. Pay for Corporate Performance or Pay as Social Division? Rethinking the Problem of 
Top Management Pay in Giant Corporations. Competition & Change, vol 9, no 1, 2005. 57 
13 Författarnas kommentar. 
14 Sveriges Television.. 070319. 
15 Ibid.  
16 Ibid. 
17 Privata affärer. http://www privataaffarer.se/newsText.asp?s=kronika&a=5138. 070301.  
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1.3 Problemformulering 
I vilken utsträckning påverkas den prestationsbaserade lönen av företagsresultat och 
aktiekursutveckling? 

1.4 Syfte 
Syftet med vår studie är att förklara i vilken utsträckning den prestationsbaserade lönen 
påverkas av ett antal komponenter. Detta gör vi genom att studera ett antal företag som är 
noterade på Stockholmsbörsen Large Cap-lista. Vi kommer dessutom att jämföra den rörliga 
lönens utveckling under en femårsperiod med ett antal komponenter. Dessa komponenter är 
resultat efter skatt, genomsnittlig aktiekurs, aktiekurs jämfört med OMX index samt ett antal 
finansiella nyckeltal. Syftet är att generalisera resultatet till hela Stockholmsbörsen Large 
Cap-lista.   

1.5 Avgränsningar 
Vi har valt att avgränsa vår studie till företag i Sverige noterade på Stockholmsbörsens Large 
Cap-lista. Detta eftersom det underlättar informationssökningen om företagen då dessa måste 
upprätta en årsredovisning. Dessutom har vi endast valt ut företag med prestationsbaserade 
löner och studerar endast den verkställande direktören. Vi valde att studera företagen mellan 
åren 2002-2006, det vill säga under en konjunkturcykel då detta är en relevant tidsperiod.  

1.6 Ordlista 
OMX-index – Stockholmsbörsens genomsnittliga index under ett år.   
 
Resultat – Företagets resultat före skatt men efter finansiella poster.  
 
Aktiekursutveckling – Företagets genomsnittliga aktiekurs samt aktiekursen i jämförelse med 
OMX index under samma år 
 
Rörlig lön – Bonus som erhålls i form av kontanter och optioner eller aktier. 
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2. Teoretisk Metod  
i har under hela skoltiden blivit bedömda i form av betyg, prov och liknande. Detta 
kan påverka vår studie då vi vet hur det är att hela tiden bli bedömda och kan på så 
sätt relatera till de verkställande direktörerna och förstå deras önskemål att bli 

belönade i form av hög lön. Då vi vill undersöka om det finns ett samband mellan ett antal 
komponenter och den mängd bonus de verkställande direktörerna erhåller har vi valt en 
positivistisk kunskapssyn. Vi hade inte tillräckligt med kunskap inom detta ämne därför valde 
vi att läsa in oss på redan existerande teorier för att därefter utveckla en hypotes, det vill säga 
ett deduktivt angreppssätt. En kvantitativ ansats gör det lätt att se samband och variationer i 
datan. Detta passar vår studie då det är viktigt för oss att se de samband och variationer som 
finns bland de företag som ingår i vår studie i syfte att överföra resultatet till hela Large Cap-
listan. 

2.1 Förförståelse 
En forskare har inför studering av ett ämne viss förförståelse för ämnet och detta leder till att 
forskaren kan ta itu med problemet på olika sätt.18 Det är svårt att bedriva forskning utan 
någon förförståelse.19 Vi har under hela skoltiden blivit bedömda i form av betyg, prov och 
liknande, detta kan anses som en viss typ av förförståelse. Det vi eftersträvar under 
studietiden är betyg som reflekterar våra prestationer, det vill säga gör vi ett bra resultat vill vi 
bli belönade för detta genom ett högt betyg. Detta kan påverka vår studie då vi vet hur det är 
att hela tiden bli bedömda och kan på så sätt relatera till de verkställande direktörerna och 
förstå deras önskemål att bli belönade.  
 
Bonussystem är någonting som vi har kommit i kontakt med via nyheter, dagstidningar och 
olika reportage. Vår förförståelse grundar sig främst i de olika skandaler som har varit 
angående de bonussystem börsföretagen använder sig av. De skandaler vi främst tänker på är 
Skandia och Enron men även Boliden har varit i blåsväder på sistone då de anställda nu 
kräver en större del av företagets vinst. De flesta reportage vi sett eller läst har beskrivit 
bonussystemen som någonting negativt och riskfyllt och har en negativ bild av bonussystem. 
Vi kan förstå varför bonussystem finns för som nämnts tidigare så vill de flesta bli belönade 
för deras prestationer. Vad vi däremot ställer oss kritiska till är storleksnivån på den rörliga 
lönen som vissa verkställande direktörer erhåller och är det verkligen prestationer de belönas 
för. Detta kan påverka vår studie negativt eftersom vi anser storleksnivån på ersättningarna 
vara alltför höga. Men eftersom vi kommer att indexera alla siffror då det är förändringen av 
de rörliga lönerna och inte storleken vi vill studera så kommer riskerna med detta att 
minimeras. Vi vill därför genomföra en vetenskaplig studie där vi undersöker ett antal 
komponenter för att vidare ta reda på vad som påverkar den prestationsbaserade lönen som de 
verkställande direktörerna erhåller. Under uppsatsen kommer olika teorier bidra till att vår 
förståelse för ämnet utvidgas.  

2.2 Kunskapssyn 
I vår studie antas en positivistisk kunskapssyn då vår problemformulering lyder: I vilken 
utsträckning påverkas den prestationsbaserade lönen av företagsresultat och 
aktiekursutveckling? Vi är inte intresserade av att skapa förståelse genom ord för det material 
vi erhåller som en hermeneutisk kunskapssyn innebär utan vi vill se om det finns ett samband 
mellan ett antal komponenter och den mängden bonus de verkställande direktörerna erhåller.   
                                                 
18 Magne Holme Idar & Bernt Krohn Solvang. Forskningsmetodik Om kvalitativa och kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur, 1997. 
151 
19 Bjereld Ulf, Marie Demker & Jonas Hinnfors. Varför vetenskap? Lund: Studentlitteratur, 2002, andra upplagan. 14 
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Ett annat ord för kunskapsteori är epistemologi och betyder ungefär läran om kunskapen. 
Kunskap kan ibland sägas handla om tankar en person har, om tankarna är sanna och som 
dessutom kan antas ha god grund. Men epistemologi innefattar även kunskapens natur, villkor 
och förutsättningar. Hur kunskapen erhålls och hur vi argumenterar för kunskapen vi besitter 
och hur denna kan legitimeras kan epistemologin behandla. Kunskap finns överallt men ofta 
tänker vi människor inte på den.20  
 
Ibland kan undersökning av verkligheten indelas i två olika kunskapssyner; positivism och 
hermeneutik.21 Dagens forskare säger sig inte vara en utpräglad positivist eller hermeneutiker 
och motsättningar mellan dessa kunskapssyner anses vara inaktuella. Grunden i positivismen 
är naturvetenskapen medan hermeneutiken kan beskrivas vara mer humanistisk.22 
Positivismens syfte är att klargöra och förutse företeelser och beskriva hur dessa uppträder 
samt att eftersträva objektivitet. Enligt positivismen innebär denna metod att man 
åstadkommer resultat inom forskningen som är riktiga för hela populationens handlande. 
Metoden beskriver också beteende utifrån orsak och verkan. Hermeneutiken behandlar hur 
människor uppfattar positionen de befinner sig i och deras livsvärldar.23 Vi är inte intresserade 
av hur de verkställande direktörerna uppfattar deras situation utan vill veta i vilken 
utsträckning den prestationsbaserade lönen baseras på ett antal studerade komponenter och 
därför passar en hermeneutisk kunskapssyn inte vår studie. En hermeneutisk kunskapssyn 
hade inneburit att vår studie blivit mer inriktad på förståelse för ämnet och hur de 
verkställande direktörerna beskriver deras situation. Vi hade dessutom inte haft möjligheten 
att studera ett stort antal företag då en hermeneutisk kunskapssyn i stor utsträckning fokuserar 
på betydelsen av ord.24  

2.3 Angreppssätt 
Den induktiva ansatsen innebär att forskaren i stor utsträckning måste besitta förförståelse för 
det ämne denne studerar. Då vi inte hade tillräckligt med kunskap inom detta ämne valde vi 
att läsa in oss på redan existerande teorier för att därefter utveckla en hypotes. Vi valde även 
ett deduktivt angreppssätt då vi utifrån redan befintliga teorier ville undersöka om dessa 
teorier stämde överens med verkligheten. Efter insamlandet utvecklade vi vår teoretiska 
referensram utifrån dessa teorier för att därpå samla in de data som behövdes till 
undersökningen. Därefter kunde vi jämföra om resultatet stämde överens med verkligheten. 
Vi önskar dock att vår uppsats kan leda till utvecklandet av de redan existerande teorierna och 
vi eftersträvar även ökad förståelse för det ämne vi studerar. 
 
Den vetenskapliga forskningen arbetar ofta efter att skapa teoriutveckling och dessa kan 
behöva förändras på olika sätt. Teoriutvecklingen kan ske genom deduktion eller induktion. 
Deduktion handlar om att från en befintlig teori skapa en testbar hypotes för att se om denna 
stämmer med verkligheten, om inte måste hypotesen förkastas. Man kan säga att induktion är 
motsatsen till deduktion då induktion medför att forskaren konstruerar teorier utifrån 
empiriska data. Forskaren kan därefter ifrågasätta de befintliga teorierna och erbjuda nya 
teorier till områden där användbara teorier ännu inte existerar.25  
 

                                                 
20 Sohlberg Peter och Britt-Marie Sohlberg. Kunskapens former: Vetenskapsteori och forskningsmetod. Stockholm: Liber AB, 2002. 56-57. 
21 Ramíres Luis José. Positivism eller hermeneutik. Stockholm: Nordplan, 1991, tredje upplagan. 5. 
22 Bjereld Ulf, Demker & Hinnfors. 71-72. 
23 May Tim. Samhällsvetenskaplig forskning. Lund: Studentlitteratur. 2001, andra upplagan. 20. 
24 Jacobsen Dag Ingvar. Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga ämnen. Lund: 
Studentlitteratur, 2002. 38.  
25 Bjereld Ulf, Demker &Hinnfors. 87-91. 
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Om forskaren använder sig av en kvantitativ metod måste i hög grad angreppssättet vara 
deduktivt. Detta eftersom forskaren innan data samlas in delar upp informationen, 
kategoriserar den och ställer fasta frågor med i förväg skapade svarsalternativ. Problemet med 
ett deduktivt angreppssätt är att respondenterna i stor utsträckning svarar på forskarens bild av 
verkligheten då det är denne som väljer de teorier som ska existera i rapporten.26 

2.4 Metodval 
Problemformuleringen ska i första hand styra vilken metod forskaren väljer. Då vår 
problemformulering lyder ”I vilken utsträckning påverkas den prestationsbaserade lönen av 
företagsresultat och aktiekursutveckling?” passar den kvantitativa metoden bäst när det gäller 
vår insamling av data. Vår problemformulering är testande det vill säga vi vill undersöka i 
vilken utsträckning ett antal studerade komponenter påverkar den prestationsbaserade lönen. 
Vi vill dessutom granska ett stort antal enheter i syfte att generalisera resultatet och därför 
passar den kvantitativa ansatsen bäst. En kvantitativ ansats gör det lätt att se samband och 
variationer i datan. 27 Detta passar vår studie då det är viktigt för oss att se de samband och 
variationer som finns bland de företag som ingår i vår studie i syfte att överföra resultatet till 
hela Large Cap-listan. Vår problemformulering är utformad på ett tydligt sätt och den är 
relativt lätt att svara på. Vi ska inte undersöka djupet i denna fråga och därför passar den 
kvantitativa metoden bäst.  En kombination av de båda metoderna är att eftersträva men mer 
kostsamt. Vi måste då värdera den ytterligare information vi erhåller mot den kostnad som 
uppkommer28. 
 
Man brukar säga att vid kvalitativ forskning presenterar informationen via ord och vid 
kvantitativ forskning via siffror29. Det är inte riktigt sant att ord förmedlar mening och siffror 
förmedlar mängd, båda ansatserna förmedlar mening men på olika sätt. Motståndare till den 
kvantitativa ansatsen menar att en kvantitativ ansats inte förklarar vad respondenterna anser 
utan endast vad forskaren anser. Vi observerar verkligheten utifrån forskarens ögon inte 
utifrån respondenternas. Detta eftersom det är forskaren själv som bestämmer vilka variabler 
och svarsalternativ som ska vara med i undersökningen. Men den kvantitativa ansatsen är 
effektivare än den kvalitativa eftersom det är lättare att undersöka siffror än ord.30 Detta 
innebär i vår studie att vi kan undersöka ett stort antal företag och ett flertal år. Noggranna 
redogörelser av olika typer av situationer, händelser och samspel mellan människor brukar 
den kvalitativa datan innehålla. Direkta citat från den kvalitativa observationen är vanligt samt 
attityder, åsikter och tankar från människor.31 Detta är något vi inte eftersträvar i vår studie. 
För att förstå den information som studeras vid kvalitativ forskning är det viktigt att den 
studeras noggrant. Vid kvantitativ forskning läggs fokus mer på kvantiteten av informationen 
det vill säga forskaren mäter storleken på åsikten, händelsen eller beteendet.32 Den kvalitativa 
och kvantitativa inriktningen kan utgöra komplement till varandra men mestadels måste vi 
välja mellan kvalitativa och kvantitativa data. Ingen av metoderna är bättre eller sämre än den 
andra eller mer vetenskaplig än den andra. 33 

                                                 
26 Jacobsen. 42-45. 
27 Ibid. 49,57,146-149. 
28 Ibid.152 
29 Nilsson Björn. Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur, 1994. 83. 
30 Jacobsen.140-141. 
31 Nilsson Björn. 83-84. 
32 Ibid 83-84. 
33 Jacobsen. 150. 
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2.5 Perspektiv 
Vi kommer att genomföra vår studie utifrån ett intressentperspektiv då vi vill redogöra vad 
den rörliga lönen baseras på. Detta eftersom intressenterna bör vara angelägna om vad den 
rörliga lönen utgår ifrån. Aktieägarna vill att företagets aktievärde ökar och borde därför vara 
intresserade av om den verkställande direktören erhåller en prestationsbaserad bonus även om 
till exempel aktievärdet inte har ökat. 

2.6 Insamling av sekundärkällor 
Vid insamling av sekundärkällor till vår uppsats använde vi oss av Universitetsbibliotekets 
databaser. Då vi sökte metodböcker använde vi främst sökorden teori och forskning, 
samhällsvetenskaplig forskning, fallstudier, forskningsmetodik. Ett flertal av de böcker vi 
använt visste vi var relevanta eftersom dessa användes när vi skrev vår kandidatuppsats. 
Träfflistan granskades och söktes igenom noggrant för att finna relevanta metodböcker. 
Resultatet sammanfattas i tabellen nedan: 
 
Sökord Antal träffar Relevant metodbok Författare 
Teori & forskning 436 Varför vetenskap? Bjereld, Demker & 

Hinnfors 
Samhällsvetenskaplig 
forskning 

190 Samhällsvetenskaplig 
forskning 

Tim May 

Fallstudier 431 Fallstudiens som 
forskningsmetod 

Sharan B Merriam 

Forskningsmetodik 224 Kunskapens former & 
Forskningsmetodik 

Sohlberg & Sohlberg 
Mange & Solvang 

 
Sökord som användes när vi sökte böcker var bonusprogram, agentteorin, makroekonomi, 
finansiella nyckeltal och Skandia. Träfflistan söktes igenom på ett systematiskt sätt i syfte att 
finna relevanta böcker som lämpade sig för vår studie. Resultatet sammanfattas i tabellen 
nedan: 
 
Sökord Antal träffar Relevant bok Författare 
Bonussystem 7 Belöningssystem – 

nyckeln till framgång 
Olwig, Riegnell, 
Smitt, Sjöstrand & 
Wiberg 

Redovisningsteori 8 Redovisningsteori – 
policy och praxis 

Artsberg Kristina 

Skandia 108 Guldregn: sagan om 
Skandia 

Nachemson-Ekwall 
& Carlsson 

Makroekonomi 85 Grundläggande 
nationalekonomi 

Dobson & Palfreman 

 
För att erhålla information till vår problembakgrund använde vi dessutom oss av 
sökverktygen Altavista och Google, sökorden som användes då vara samma som vid 
informationssökningen av böckerna.  
 
De vetenskapliga artiklar vi använt oss av fann vi genom att använda sökorden pay-for-
performance for top executives, bonus system, CEO pay, executive pay growth,, measuring 
business cycle och executive pay.. Ett flertal av artiklarna fann vi genom att studera de 
referenslistor som fanns i dessa. Ytterligare sökord användes men ingen relevant information 
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påträffades genom dessa. Ett urval av resultatet av informationssökningen sammanfattas 
nedan i en tabell. De artiklar som inte återfinns i denna tabell hittades genom att studera 
referensartiklar i redan funna artiklar. 
 
Sökord Antal träffar Relevant artikel Författare 
Pay for performance 
for top executives 

58 Pay for Corporate 
Performance or Pay 
as Social Division?... 

Erturk, Froud, Johal 
& Williams  
 

Pay for performance 
for top executives 

58 The Compensation of 
UK Executive 
Directors… 

Espenlaub, 
Atathopoulos & 
Walker 

CEO pay 223 Executive 
Compensation and 
Incentives 

Conyon 

CEO pay 223 Are CEOS rewarded 
for luck?... 

Bertrand & Sendhil 

Bonus system 423 Monetary incentives, 
what are they good 
for? 

Read 

Executive pay 
growth 

90 The growth of 
executive pay 

Bebchuk & Grinstein 

Measuring business 
cycles 

72 Measuring length of 
business cycles 
across countries… 

Dil-Alana 

Agency Theory and 
Management 

956 Agency Theory, 
National Culture… 

Ekanayake 

 
Vi har även använt oss av Dagens Industrins hemsida i syfte att finna vilka företag noterade 
på Stockholmsbörsens Large Cap-lista. Vi var även inne på Sveriges Televisions hemsida i 
syfte att erhålla information om det program Uppdrag Granskning visade våren år 2006.   
 
Årsredovisningar beställdes via respektive företags hemsida. Vissa årsredovisningar gick 
endast att beställa för det senaste året, i dessa fall mailade vi företagen i syfte att erhålla 
ytterligare år per post. Ett flertal årsredovisningar gick inte att beställa i tryckt form, dessa 
undersöktes därför direkt på respektive företags hemsida.  

2.6.1 Bearbetning av källorna 
I början av vårterminen 2007 startade vi vårt sökande efter vetenskapliga artiklar. Vår avsikt 
var att vara ute i god tid med uppsatsen så vi inte skulle vara tvungna att stressa i slutet av 
uppsatsperioden. Vi fick väldigt många träffar vid sökningen av vetenskapliga artiklar och 
därigenom var det omöjligt att läsa igenom alla artiklar. Vissa sorterade vi bort direkt då vi 
läste rubrikerna eftersom vi redan då kände att de inte skulle passa till vår uppsats. Av de 
artiklar som hade en intressant rubrik gick vi vidare och läste abstrakten för att bedöma om vi 
skulle läsa hela artikeln.  Vi har således både gått och läst igenom ett stort antal artiklar i vår 
sökning av relevanta källor. Detta har varit en tidskrävande process men anser att vi 
därigenom har funnit väldigt relevant litteratur till vår studie. 

2.6.2 Källkritik 
Då en källa används är det viktigt att den är äkta det vill säga den är vad den utger sig för att 
vara. Det är inte helt ovanligt att skrivna källor ”snyggas till” även bland källor som anses 
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vetenskapliga. Det är inte alltid helt lätt att avgöra vad som är äkta eller inte men att 
kontrollera mot andra källor kan minska riskerna för att källorna ska vara oäkta.34  
 
Syftet med litteratursökningen av böcker var att de skulle ingå i metoddelarna, vi ville att 
böckerna skulle vara publicerade senast år 1990. Problemet med böcker kan vara att 
författaren har vinklat källan och författaren endast publicerar vad denne anser relevant. I 
syfte att försöka eliminera detta har vi försökt att använda oss av ett stort antal böcker samt 
dubbelkolla innebörden av ord i flera böcker. Vi har sett att metodböckerna är väldigt 
likartade och inte skiljer sig mellan olika författare. Vi har även använt oss av böcker i den 
teoretiska referensramen och i inledningskapitlet. Boken som vi använde oss av för att 
beskriva Skandia-skandalen är en skönlitterär bok och ska därför läsas med kritiska ögon. 
Detta var en av anledningarna till att vi endast använde oss av denna bok i inledningskapitlet 
då vi där beskriver de olika aspekter som gjort oss intresserade av det studerade ämnet. Boken 
Belöningssystem – nyckeln till framgång är skriven av två advokater, en managementkonsult, 
en skattekonsult samt en kompetensansvarig inom finansiell kommunikation. Denna bok ska 
granskas utifrån de erfarenheter dessa personer har om belöningssystem, detta var 
anledningen till att vi endast använde denna bok i inledningskapitlet. Boken 
Redovisningsteori – policy och praxis är skriven av en professor i företagsekonomi som vi 
därför antar innehar relevant information om ämnet. Denna bok användes i liten utsträckning i 
den teoretiska referensramen.  
 
Den information vi funnit via Internet har endast använts av oss i inledningskapitlet, detta 
eftersom dokument som återfinns på Internet måste granskas noggrant. Den informationen är 
inte vetenskaplig och passar inte in i en teoretisk referensram på denna nivå. Därför ska man 
läsa den information som vi har i detta kapitel med kritiska ögon. Vi vill återigen poängtera 
att detta kapitel endast är till för att visa för läsarna varför vi har blivit intresserade av ämnet. 
 
Vetenskapliga artiklar är granskade och reviderade flera gånger. De är utformade efter 
vetenskapliga kriterier och därför har vi till stor del använt oss av vetenskapliga artiklar i den 
teoretiska referensramen. Det ska dock framhävas att ett stort antal av de studier som har 
gjorts angående detta ämne är gjorda i USA, Storbritannien eller Australien. Det är även 
därför vi valt att göra denna studie för att se om dessa teorier kan överföras på den svenska 
aktiemarknaden. När vi har använt oss av referenslistor för att finna ytterligare artiklar har vi 
varit medvetna om att detta är artiklar författarna anser vara relevanta för detta ämne och inte 
vad vi anser relevant. Därför har en stor del av artiklarna vi funnit genom referenslistor 
gallrats bort eftersom de inte varit aktuella för vår studie.  
 
De årsredovisningar som granskats är utgivna av företagen själva och därför finns det risk att 
företagen vinklar innehållet till sin fördel. Men då företagen måste redovisa den ersättning 
som ges till den verkställande direktören ansåg vi inte detta vara ett problem. Det som kan 
vara ett problem är dock vid utformningen av finansiella nyckeltal att resultatet är justerat till 
företagets fördel. Detta har vi försökt att kontrollera genom granskning av till exempel 
utförsäljningar av anläggningstillgångar och olika kostnadsbesparingar i form av uppsägning 
av personal.  

                                                 
34 Thuren Torsten. Källkritik. Stockholm: Liber AB, 2005. 19, 29. 
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3. Teoretisk Referensram & Lagstiftning 
tt erbjuda de verkställande direktörerna rörlig lön kan skapa motivation så att de agerar i 
aktieägarnas intresse. Det mest kraftfulla instrumentet i skapandet av incitament för den 
verkställande direktören att agera i aktieägarnas intresse är optioner och aktier eftersom 

värdet på dessa påverkas av hur bra företaget presterar. Dock så har storleken på de rörliga 
lönerna ökat markant sedan 90-talet vilket skapat debatt om vad som påverkar storleken samt 
hur de kopplas till företagets resultat. En av styrelsen huvuduppgifter är att konstruera och 
genomföra ersättningspaket som relaterar till ledande befattningshavares bidrag till företagens 
vinst. Problemet är dock att uppskatta hur dagens beslut kommer att påverka framtidens 
tillväxt och värdeskapande. Enligt Aktiebolagslagen 8 kap 53 § är det styrelsen som upprättar 
förslag till lön och annan ersättning till den verkställande direktören. Därefter beslutar 
bolagsstämman om dessa förslag ska gälla.  
 

 
 
Vi vill med denna sammanfattande modell introducera läsarna till detta kapitel. Vi visar här 
den tråd som finns i de teorier vi valt att använda oss av i den teoretiska referensramen. 
Aktieägarna och lagstiftning påverkar styrelsen som i sin tur påverkar den rörliga lönen. Men 
den rörliga lönen bör även påverkas av företagets aktieutveckling, resultat samt finansiella 
och icke-finansiella mål. Den rörliga lönen kan påverka vilka verkställande direktörer som 
vill arbeta i företaget. Men för att erhålla rörlig lön måste den verkställande direktören 
prestera godkända resultat. Då den verkställande direktören ofta sitter med i företagets 
styrelse så finns det risk att denne kan påverka styrelsen som i sin tur påverkar den rörliga 
lönen.  

3.1 Agentteorin 
Agentteorin handlar till stor del om relationen mellan intressenterna (aktieägare, anställda, 
kunder, leverantörer och långivare) och företaget som representeras av den verkställande 
direktören och andra styrande personer. Eftersom det ofta föreligger skillnader avseende mål 
och förväntningar mellan företaget och dess intressenter uppstår kostnader.35 I agentteorin 
uppträder en part som principal (intressenterna) och denne delegerar arbete till agenten 
(företaget) som ska handla i deras intresse. Problem uppstår om agenten inte har samma mål 
som principalerna, agenterna anses vara ovilliga att ta risker, de vill gynna sig själva, är 
rationella aktörer och vill framstå som mer kompetenta än vad de i själva verket är. 
Agentteorin kan sägas vara uppdelad i två problem. Det ena handlar om problemet för 

                                                 
35 M. Jones, Thomas, W, Felps & G, A, Bigley. Ethical theory and stakeholderrelated decision: The role of stakeholder culture. Academy of 
Management Review, Vol. 32, no 1, 2007.  137. 
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intressenterna att få tillräckligt med information och insyn för att kunna se om agenterna 
handlar i deras intresse.36 Då agenterna försöker utnyttja deras position på bekostnad av 
principalens uppkommer kostnader på grund av att principalerna måste kontrollera deras 
förehavanden genom till exempel revision.37 Det andra handlar om riskfördelning då 
agenterna och principalerna inte har samma inställning till risktagande. Om resultatet av ett 
projekt är väldigt osäkert kommer kostnaderna för att få agenten anta detta projekt öka.38  

 
 

 
Fig 2. Företaget och intressenterna39 
 
För att minska riskerna att agenterna ska handla i egenintresse kan företagen erbjuda någon 
form av kompensationssystem Detta ska medföra mer riskvilliga agenter och motivera dessa 
att handla i principalens intresse. Problemet är att finna det kompensationsprogram som 
maximerar nyttan.40 För att locka till sig kompetenta verkställande direktörer och för 
skapande av motivation hos dessa att arbeta mot gemensamma mål samt mot maximering av 
företagsvärdet försöker företagen designa prestationsbaserade lönesystem. I agentteorin är det 
intressenterna som bestämmer kompensationssystemen men i verkligheten är det företagets 
styrelse, som är vald av aktieägarna, som bestämmer. Ett optimalt kompensationssystem är 
inte desamma som ett perfekt. Ett optimalt kompensationssystemen kanske inte avlägsnar 
agentkostnaderna men det innebär att fördelarna är större än kostnaderna och det ökar 
chanserna för att agenterna ska agera i principalernas intresse, ”that maximizes the net 
expected economic value to shareholders after transaction cost (such as contracting costs) 
and payments to empolyees.”41  

3.1.1 Vad ingår i en direktörslön? 
Verkställande direktörens lön kan sägas bestå av fyra delar. Först så erhålls den vanliga fasta 
grundlönen som kan variera mellan olika företag, förutom detta finns det ofta en årlig 
bonusplan som baseras på redovisade prestationer. För det tredje brukar de bli erbjudna 
optionsprogram vilket innebär att de har möjligheten att köpa aktier i framtiden till ett bestämt 
pris oavsett vilken kurs aktierna ligger på då. Utöver detta brukar lönen innehålla bundna 
aktier, långsiktiga incitamentsprogram och pensionsplaner. Det mest kraftfulla instrumentet i 
                                                 
36 Ekanayake, Dr. Samson. Agency Theory, National Culture and Management Control Systems. The Journal of American Academy of 
Business, Cambridge, 2004. 49. 
37 Artsberg, Kristina. Redovisningsteori –policy och –praxis. Trelleborg: Liber Ekonomi, 2003. 84.  
38 Ekanayake. 49-50. 
39 Göran Ohlin et al. Företagets intressenter och kontrakt, nya synpunkter på intressentteorin. Stockholm: Svenska Arbetsgivarföreningen, 
1982. 20. 
40Vetschera, Rudolf. The Value of Preference Information in Agency Relationships. Department of Business Studies, University of Vienna, 
1999. 343.  
41Conyon, Martin J. Executive Compensation and Incentives. Academy of Management Perspectives, University of Pennsylvania, 2006. 25-
26.  
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skapandet av incitament för verkställande direktören att agera i aktieägarnas intresse är 
optioner och aktier eftersom värdet på dessa påverkas av hur bra företaget presterar. Detta till 
skillnad från den fasta lönen som är opåverkad av företagets prestation.42 Prestationsbaserade 
löner kan även medföra risker eftersom detta kan leda till att den verkställande direktören 
försöker manipulera resultatet i syfte att öka sin kompensation. Studier visar att riskerna för 
detta ökar med prestationsbaserade löner och därför är det viktigt att styrelsen är medveten 
om riskerna.43 Den verkställande direktören kan till exempel för att öka resultatet ett år 
avskeda anställda och därmed minska personalkostnaderna. Men utifrån ett långsiktigt 
perspektiv är detta inte det mest lönsamma för företaget.  
 
Agentteorin kan även bestå av andra aktörer till exempel företaget/verkställande direktören 
som principal och de anställda som agenter men eftersom vi är intresserade av bonussystem 
för verkställande direktörer har vi valt de teorier som fokuserar på företagets ledande aktörer 
som agent och aktieägare med flera som intressenter. Det finns de som är kritiska till 
agentteorin men den är övertygande utifrån egna preferenser, de flesta förväntar sig att få 
något i gengäld för bra prestationer.  

3.2 Tillväxt i ersättningsnivåerna 
Det senaste decenniet har ersättningen till verkställande direktörer och ledande chefer ökat 
drastiskt i USA. Detta har medfört en het debatt om vad som påverkar storleken på deras fasta 
och rörliga löner. Redan under tidigt 90-tal ansågs ersättningarna vara höga men ökningarna 
är avsevärt högre sedan dess. Frågan är om detta kan förklaras genom företagets storlek, vilka 
resultat som presteras och beroende på vilken bransch företagen tillhör.44 
 
Under åren 1993–2000 ökade verkställande direktörers och andra toppchefers löner (den fasta 
lönen, långsiktiga incitamentsprogram, bonusar, bundna aktier och optioner som justerats för 
inflationen) med cirka 146 % i de större bolagen och en liknande tendens noterades i de 
mindre. Eftersom nivåerna på ersättningarna kan förväntas variera mellan branscher och 
beroende på företagens storlek och resultat är det viktigt att vara medveten om dessa faktorer. 
Resultaten visar dock att om relationen mellan dessa faktorer och ersättningens storlek år 
2003 varit liknande som år 1993 skulle den endast vara hälften så hög som den är idag. Detta 
innebär att ersättningen år 2003 är betydligt högre utifrån en given storlek, resultat och 
bransch.45  
 
Ersättningen har ökat betydligt mer än vad som kan förklaras utifrån bransch, företagets 
storlek och presterat resultat. Den ersättning som ökat mest är emellertid den aktiebaserade 
kompensationen (optioner och bundna aktier). Detta skulle kunna förklaras med att 
ersättningen i pengar inte ökat under perioden eller till och med minskat. Men eftersom den 
monetära ersättningen har ökat omkring 40 % går det inte att upptäcka någon 
ersättningseffekt som innebär att denna minskat i motsvarande mån som den aktiebaserade 
kompensationen ökat.46 
 
Det är en markant högre lön de verkställande direktörerna i USA erhållit under period på sju 
år. Men frågan är om direktörerna verkligen presterat så mycket bättre att de förtjänar denna 
ökning av ersättningen. Av artikel framgår det att det är svårt att finna tillfredställande 

                                                 
42 Ibid. 26. 
43 Ibid. 33.  
44 Bebchuk, Lucian & Y, Grinstein. The growth of executive pay. Oxford rewiew of economic policy, Harvard Law School, NBER, Cornell 
University, Johnson School of Management, 2005, Vol 21, nr 2. 284-286. 
45Ibid 284, 286. 
46 Ibid. 291. 
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förklaringar till ökningarna i ersättningsnivåerna. Dessutom har vi, efter att ha läst ett antal 
artiklar angående verkställande direktörers löner, fått den uppfattningen att det är ”inne” att 
tjäna mycket pengar och att erbjuda den verkställande direktören optioner. Optioner erbjuds 
för att företagen anser att den verkställande direktören måste prestera i syfte att erhålla hög 
avkastning. Ofta är det dock så att aktiekursen stiger år efter år. 

3.2.2 Vad påverkar prissättningen 
För att förklara ersättningsökningen till verkställande direktörer är det bra att skilja mellan två 
modeller, armslängdmodellen och modellen som utgår från att verkställande direktörer på 
grund av deras ställning har möjlighet att påverka ersättningen. Armslängdmodellen utgår 
ifrån att ersättningarnas nivå är en produkt av transaktioner på armslängds avstånd mellan 
verkställande direktörer och företagets styrelse. Styrelsen försöker dessutom alltid hitta den 
bästa överenskommelsen för deras aktieägare. Modellen antar att styrelsen alltid gör så gott de 
kan för aktieägarna men det är inte säkert de alltid lyckas. Enligt denna modell ökar 
ersättningen under högkonjunkturer, vilket det var under andra halvan av 90-talet, eftersom 
efterfrågan på tjänsterna ökar. Detta borde emellertid inte skapa permanenta ökningar utan 
endast tillfälliga. Ersättningsökningen kan bero på att de verkställande direktörerna under 
högkonjunkturer måste arbeta hårdare vilket medför att de kräver mer betalt. Det kan 
emellertid diskuteras om det inte är tvärtom, att det är under lågkonjunkturer de måste arbeta 
hårdare eftersom aktieägarna då är missnöjda och kräver större ansträngningar. Ökade risker 
för avsked kan även påverka ersättningens storlek. Idag är detta oftast justerat genom kontrakt 
som berättigar verkställande direktörer till avgångsvederlag och förmåner vid avsked. 
Ökningen av den aktierelaterade ersättningen skulle kunna förklaras med att dessa är till för 
skapandet av incitament för att de verkställande direktörerna ska skapa värde för aktieägarna 
och därmed sig själva också. Eftersom ersättningen i pengar inte minskat i motsvarande mån 
utan istället ökat kan det inte ses som ett substitut för den monetära ersättningen som 
incitamentssystem. Armslängdmodellen menar dock att styrelsen gör så gott de kan för 
aktieägarna men att de missbedömt kostnaden för den aktierelaterade ersättningen som står 
för en stor del av ersättningsökningen.47 
 
Den andra modellen utgår inte ifrån att styrelsen försöker hitta de lösningar som är mest 
optimala för aktieägarna, styrelsen är mer villiga att genomföra kompensationsarrangemang 
som är mer förmånliga för de verkställande direktörerna. Hur långt de är villiga att gå ifrån 
aktieägarnas intresse beror på hur stora straffen från marknaden kommer att bli och hur stora 
de sociala kostnaderna blir för dessa arrangemang. Enligt denna modell kan ersättningarna 
öka under högkonjunkturer utan att detta väcker kritik och skandaler. Är det lågkonjunktur 
och aktiernas värde minskar blir aktieägarna mer benägna att granska de ersättningar som de 
verksställande direktörerna erhåller. Under åren 2000-2002 kunde detta urskiljas då 
ersättningarna inte fortsatte att växa i samma takt. Då börsvärdet stiger är det enklare att höja 
ersättningarna utan att riskera granskning. En annan möjlig förklaring till 
ersättningsökningarna under 90-talet var ökningen av incitamentsprogram. Aktieägarnas 
entusiasm för dessa program medförde att de verkställande direktörerna kunde öka de 
aktiebaserade ersättningarna utan minskning av den monetära delen i motsvarande mån. Det 
blev även lättare att erhålla stora optionsprogram eftersom detta ansågs vara ett bra sätt att 
skapa incitament hos verkställande direktörerna i skapandet av aktieägarvärde. De var enkla 
att försvara och legitimera.48 
 

                                                 
47 Bebchuk & Grinstein.. 299-301.  
48 Ibid. 301-303. 
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I Sverige har det på senare tid varit en del debatt om storleken på de rörliga lönerna till 
verkställande direktörer. Även om det förmodligen är lättare att öka ersättningarna under 
perioder då landets ekonomi går bra så kan det ifrågasättas hur stora summor en verkställande 
direktörs arbete rimligen är värt i jämförelse med en ”vanlig arbetare”. Har de verkligen utfört 
de prestationer som motiverar de ökningar de erhåller eller kan storleken påverkas av att 
ekonomin i allmänhet går bra. Dessutom sitter den verkställande direktören ofta i styrelsen 
vilket kan medföra att de har en nära relation till varandra. Den verkställande direktören och 
styrelsen håller varandra om ryggen och beslutar om varandras ersättningar.  

3.3 Relationen mellan ersättningen och företagets resultat 
Problemet med lönerna till dagens verkställande direktörer är inte storleken på dessa utan hur 
de är kopplade till företagets resultat. Under 1980- och 1990-talen sattes den ersättning som 
betalades till den högsta ledningen in i ett problem rörande vilket värde dessa personer 
skapade för företagen. Detta problem antar och hävdar existensen av ett funktionellt 
ekonomiskt samband från den högsta ledningens handlingar till företagets resultat och 
värdeskapande. Problematiken med värdeskapande är formulerad enligt en nyliberal politik 
angående företagsamhet som säger att höga löner inte är något problem om de är kopplade till 
prestation.49  
 
Den verkställande direktören och den högsta ledningen primära mål är att maximera 
aktieägarnas värde genom utdelning och ökning av företagets aktievärde. Aktieägarna 
förväntar sig att den högsta ledningen skapar målsättningar och incitamentsprogram som 
motiverar företagsledningen till att skapa hög avkastning. Den verkställande direktören 
erhåller lön, kort- och långsiktig bonus baserad på finansiella mål och aktieoptioner. I bästa 
fall är sambandet mellan bonus och exceptionell avkastning till aktieägarna svagt. Sambandet 
stämmer ofta när bonusen baseras på kortsiktig prestation. Värdet av aktieoptioner är däremot 
direkt relaterad till aktieägarvärdet.50  
 
Den högsta ledningen kan nästan alltid säga att de har en lön som motsvarar det resultat de 
skapar vilket ofta legitimerar höga löner och ökningar. Forskare kan i all oändlighet testa det 
svaga sambandet mellan betalning och resultat. Men det är lätt att kritisera något som är svårt 
att mäta. Resultat kan mätas på många olika sätt som till exempel försäljning, försäljnings- 
tillväxt, marknadsandelar, vinst, vinst per aktie och aktiepris, självklart är utslaget om 
resultatet känsligt för valet av mätinstrument, tidsperioden och användande av relevanta 
riktmärken.51  
 
Den ekonomiska definitionen av resultat, fokuserad på förmågan att generera framtida 
kassaflöden, är att titta tillbaka på tidigare eller nuvarande prestationer. Verkställande 
direktörer ska bli belönade i relation till deras bidrag till långsiktiga resultat. Problemet är 
dock att uppskatta hur dagens beslut kommer att påverka framtidens tillväxt och 
värdeskapande då belöningen är knuten till graden av förändring av aktiepris, försäljning, 
vinst eller andra variabler just nu.52  
 
Frågan är om den verkställande direktörens arbete är så ovanligt att det motiverar deras höga 
löner. När man jämför mellan olika länder i världen är sammansättningen av belöningen 
olika. Vanligen inkluderar den lön, pensionsförmåner, bonus, optioner och andra 

                                                 
49 Erturk, Froud, Johal & Williams.49. 
50 Rappaport Alfred. Creating Shareholder Value – a guide for managers and investors. United States of America. 2and edition. 112-114. 
51 Erturk, Froud, Johal & Williams.. 51-52. 
52 Ibid. 53 
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aktierelaterade incitament. Pensionsförmåner som garanterar en framtida ersättning är inte 
lika lätta att upptäcka som bonus i form av pengar och optioner men samtidigt ökar dessa den 
verkställande direktörens förmögenhet. Fördelen med hög lön måste sättas i sammanhang 
med anställningstid, osäkerhet och risken för uppsägning. Dessa aspekter kan motivera att 
ersättningen är någon form av kompensation för korta karriärer som ofta slutar med 
avskedande. Genomsnittsarbetstiden för verkställande direktörer mellan åren 2001-2002 i 
USA var 6,4 år och i Storbritannien var den under år 2002 4,1 år.  I Storbritannien och USA 
ökade medellönerna mer än inflationen varje år, mer eller mindre oberoende av individuella 
eller företags prestationer.53  
 
Om den lön som verkställande direktörer erhåller har ökat kraftigt de senaste 20 åren, vilken 
form av värdeskapande har deras företag producerat för aktieägarna under samma period? 
Vad säger detta om det bidrag den hösta ledningen gör? Den högsta ledningen kan kortsiktigt 
göra aktieägarna nöjda genom utdelning av en större del av vinsten efter att ha minskat 
personalen och/eller underbetalat personalen. Endast ett av de företag som studerats i 
ovanstående stycke hade en långsiktig ökning av vinsten och försäljningen som kunde 
motivera den kraftiga löneökningen. Inget företag hade en värdeökning eller ökning av vinst 
som kom nära den ökningen som den verkställande direktören fått.54  

3.4  Styrelsens utvärdering av den verkställande direktörens prestation 
En av huvuduppgifterna för styrelsen är att konstruera och genomföra ersättningspaket som 
relaterar till ledande befattningshavares bidrag till företagets vinst. Aktieägarnas roll blir 
därefter att övervaka utbetalningarnas storlek men även i vilken utsträckning dessa paket är 
lämpliga som förmåner och belöningar. Det offentliga missnöjet då företagsskandaler och 
verkställande direktörers girighet avslöjats i USA och Storbritannien har sedan år 2000 lett till 
att antagandet angående värdeskapande och de stora ersättningarna nu ser alltmer tveksamma 
ut.55  
 
För närvarande verkar det som att den verkställande direktören får en hög lön oavsett om 
denne har förtjänat den eller inte. Värderingen av företagets prestation används som försvar 
för kompensationen till den verkställande direktören som styrelsen har beslutat. Förstår vi 
denna värderingsprocess kan det leda till att vi även förstår den lön som utbetalas till 
verkställande direktörer.56  
 
Syrelsen är ofta ovillig att avslöja information angående deras beslutsarbete speciellt när det 
gäller arbetet om den verkställande direktören. Det finns väldigt få studier som fokuserar på 
den värderingsprocess styrelsen gör angående den verkställande direktörens prestation. 
Studier har dock visat att det är viktigt med ickefinansiella kriterier vid bestämmande av den 
verkställande direktörens bonus. Det har även observerats att dessa ickefinansiella kriterier är 
större i företag där den verkställande direktören har varit i positionen en längre tid. Forskarna 
menar att en verkställande direktör som har varit det en längre tid har större makt att påverka 
styrelsen. Dessutom blir utvärderingen av den verkställande direktörens prestation mindre 
anonym när denne har varit anställd en längre tid. Den verkställande direktören har förutom 
detta, inflytande vid nominering och val av nya styrelsemedlemmar. Efter en tids anställning 
kan den verkställande direktören ha vunnit förtroende från styrelsen och dessa blir därför inte 
objektiva i beslutsfattandet. Dessutom kan den verkställande direktören ha större kontroll över 
                                                 
53 Erturk, Froud, Johal & Williams. 55-57, 60-69. 
54 Ibid. 59-60. 
55 Ibid. 50 
56 Silva, Paula & Henry L. Tosi. Determinants of the Anonymity of the CEO Evaluation Process. Journal of Managerial Issues, vol 16, no 1, 
2004. 87.  
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den information som tillhandahålls till styrelsen. Relationen mellan företagets prestation och 
den verkställande direktörens prestation sjunker ju längre direktören har varit anställd. Detta 
betyder att desto längre denne har varit anställd desto mer kan den verkställande direktören 
påverka utformningen av anställningen. Styrelsen finner det mindre nödvändigt att relatera 
lönen till prestation ju längre den verkställande direktören varit anställd.57  
 
Om den verkställande direktörens ersättning inte kopplas till finansiella mål utan till något 
personligt mål kan det inte längre vara tal om prestationsbaserad lön. Dessutom kan det bli 
farligt för företaget om den verkställande direktörens ersättning inte kopplas till finansiella 
mål då detta innebär att företagets prestation inte kopplas samman med den verkställande 
direktörens prestation. 
 
Kan den verkställande direktören påverka styrelsens arbete kan denne indirekt påverka den 
ersättning som erhålls. I verkligheten upprättar styrelsen ett förslag om lön och annan 
ersättning till den verkställande direktörens, därefter godkänner bolagsstämman detta förslag. 
Det skulle vara intressant och se hur ofta bolagsstämman röstar emot det förslag om lön och 
annan ersättning som styrelsen upprättat. Inträffar inte det ofta kan den verkställande 
direktören indirekt påverka den egna ersättningen. Detta innebär att besluten inte blir 
objektiva och därmed blir aktieägarnas inflytande i stort sett obefintligt. Desto längre 
direktören har varit anställd desto bättre blir dennes relation med styrelsen och då finns en 
risk att styrelsen litar för mycket på den verkställande direktörens tidigare arbete och inte 
kräver lika mycket. Blir den verkställande direktörens makt över styrelsen stor uppstår en fara 
för att företaget påverkas negativt, detta gäller endast om direktören vill maximera de egna 
intressena. Om styrelsen antar efter en viss tids anställning att den verkställande direktören 
presterar bra finns risk för att denne slappnar av och inte arbetar lika hårt som i början av 
anställningen. Vid början av en anställning vill en anställd gärna visa upp de bästa sidorna och 
arbetar hårt. Det är större chans att en anställd slappnar av och inte bryr sig om att arbeta lika 
hårt efter en längre anställningstid, självkänslan ökar. Därför är det inte bra om styrelsen antar 
att den verkställande direktören gör en bra prestation bara för att denne arbetat länge på 
posten.   

3.5 Finansiella Nyckeltal 
För att kunna redogöra för ett företags ekonomiska förhållanden är finansiella nyckeltal ett 
utmärkt redskap. Nyckeltal ger oss ett hjälpmedel för att utvärdera hur väl ett företag 
presterat, hur deras ekonomiska situation ser ut och hur bra de utvecklas. De beskriver 
relationen mellan flera olika data genom en siffra. Det vanligaste underlaget för att beräkna 
nyckeltal är företagens årsredovisningar.58 Vi kommer att basera våra uträkningar på 
företagets årsredovisning eftersom vi inte har tillgång till några andra siffror. Varför vi vill 
beräkna ett antal nyckeltal beror på att vi vill se om företagens resultat kan bero på andra 
faktorer än vinsten, till exempel utförsäljning av anläggningstillgångar.  
 

 Avkastning på Eget Kapital (RE) – Detta är ett lönsamhetsmått och bör studeras av 
aktieägare eftersom det visar om företaget är intressant att placera i. Nyckeltalet visar 
även den kostnad företaget har för att aktieägarna låter företaget förvalta det egna 
kapitalet.59 Avkastning på Eget Kapital är ett mått på hur stor avkastningen är på ägarnas 
kapital och vilken möjlighet företaget har till självfinansiering.60  

                                                 
57 Ibid. 87-92. 
58Norsteds Juridik AB. Basnyckeltal – för bättre analys och ekonomistyrning. Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2006, tredje upplagan. 12. 
59 Larsson, Claes-Göran, red. Fretagets finanser. Umeå Universitet. 45, 64. 
60Norsteds Juridik AB.92. 
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(Nettoresultat/Justerat eget kapital) * 100 = RE 

61
  

    
Nettoresultat är resultatet efter finansiella kostnader och intäkter. Justerat eget kapital är 
företagets genomsnittliga egna kapital under året inklusive obeskattade reserver reducerat 
med uppskjuten skatteskuld.62  

 
 Avkastning på totalt kapital (RT) – Detta är ett mått på företagets rörelseöverskott relaterat 

till de totala tillgångarna och är en viktig indikator på hur väl företagsledningen lyckats 
skapa ökat värde i företaget. Med detta avses om företaget genererar en avkastning som är 
större än de kostnader företaget har för deras totala finansiering.63 

 
((Rörelseresultat + finansiella intäkter)/Balansomslutning) * 100 = RT

64 
 

Balansomslutningen är företagets totala tillgångar vid årets slut. Anledningen till att bara 
finansiella intäkter och inte kostnader medtas beror på att likvida medel och räntebärande 
tillgångar ingår i totala tillgångar och att resultatet ska vara opåverkat av finansieringen av 
tillgångarna skett.65  

 
 Förändring av medelantalet anställda – Detta nyckeltal kan ses som en grov antydning på 

företagets tillväxt eller stagnation och är opåverkat av prisförändringar.66 Eftersom 
personalnedskärningar är ett vanligt sätt för att minska kostnaderna i företaget är detta ett 
viktigt nyckeltal för vår studie i syfte att se hur detta påverkat resultatet. 

 
((Årets medelantal anställda – Föregående års medelantal anställda)/Föregående års 
medelantal anställda) * 100 = Förändring av medelantalet anställda.67 

 
 Skuldsättningsgrad (S/E) – Detta är ett vanligt mått för att mäta hur skuldsatt företaget är 

och dess finansiella styrka.68 Om företaget har en låg skuldsättningsgrad tyder detta på 
finansiell styrka men om tillgångarnas avkastning överstiger skuldräntan så ökar en hög 
skuldsättning avkastningen på eget kapital.69  

 
Justerade skulder/Justerat eget kapital = S/E70 

 
Justerade skulder är avsättningar och skulder inräknat uppskjuten skatteskuld.71 

 
 Soliditet – Detta mått visar i hur stor utsträckning företaget har finansierat deras totala 

tillgångar med egna medel, dess betalningsförmåga på lång sikt och hur starka de är mot 
förluster. Soliditeten är relaterat till företagets möjlighet till framtida tillväxt och 
lönsamhet.72  

 

                                                 
61 Ibid. 92. 
62 Norsteds Juridik AB. 91-92.  
63 Larsson. 45, 64. 
64 Norsteds Juridik AB.93. 
65 Ibid. 92-93.  
66 Ibid. 114. 
67Ibid. 115.  
68 Larsson.53.  
69 Norsteds Juridik AB.. 149. 
70 Ibid. 149. 
71 Ibid. 149. 
72 Larsson. 51-54. 
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(Justerat eget kapital/Balansomslutning) * 100 = Soliditet73 

3.6 Konjunkturen, konjunkturcykel och konjunkturläget 

3.6.1 Konjunktur och konjunkturcykel 
Nationalencyklopedins definition på konjunktur är: ”ekonomiskt läge och ekonomisk tendens 
på kortare sikt.”74 
 
Inom ekonomin brukar man definiera konjunkturcykeln som en periodisk men oregelbunden 
upp- och nergång av ekonomisk aktivitet. Mätningar av dessa variationer brukar ske i form av 
skillnad mellan bruttonationalprodukten och andra makroekonomiska variabler. Man kan 
även referera konjunkturcykeln till de upp- och nedgångar i den jämförelsevis snabba 
tillväxten i produktionen alternativt till perioder med stagnation i produktionen. En vanlig 
uppfattning är att en konjunkturcykel varar under cirka åtta år.75 Men en vanlig längd på en 
konjunkturcykel i Sverige har sedan andra världskriget varit cirka fem år. 76 Medellängden på 
en konjunkturcykel kan även vara drygt tre år. En konjunkturcykel beräknas från en 
lågkonjunktur till en annan lågkonjunktur eller från en högkonjunktur till en annan 
högkonjunktur. 77 Vi valde att studera en femårsperiod då detta har varit en vanlig längd i 
Sverige under ett antal år. 
 
I nedanstående figur visas de fyra faser (åtstramning, svacka, expansion och topp) som är 
vanliga i en konjunkturcykel. I figuren uppstår två lågkonjunkturer (när kurvan är under 
trendlinjen) och två högkonjunkturer (när kurvan är över trendlinjen).   
 

 
Figur 378 

I vår uppsats har vi valt att studera företagen under en femårsperiod. Detta eftersom det i 
Sverige efter andra världskriget har varit längden på en konjunkturcykel. 

                                                 
73 Norsteds Juridik AB. 105. 
74 Nationalencyklopedin. www.ne.se. 070326. 
75 Dil-Alana L.A. Measuring length of business cycles across countries using a new non-stationary unit-root cyclical approach. Applied 
Stochastic Models in Business and Industry, vol 22, issue 4, 2006. 385. 
76 Nationalencyklopedin.070326. 
77 Mills Terence .C. Business cycle asymmetry and duration dependence: an international perspective. Journal of Applied Statistics, vol 28, 
issue 6. 2001.723 
78 Dobson Stephen & Susan Palfreman. Grundläggande Nationalekonomi. Kristianstads Boktryckeri AB: Kristianstad, 2002. 234. 
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3.6.2 Konjunkturinstitutet & Konjunkturläget 
Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet som hjälper staten med att utveckla prognoser 
och därmed hur den svenska finanspolitiken ska bedrivas. Fyra gånger per år presenterar 
Konjunkturinstitutet rapporten Konjunkturläget som är en prognos över den svenska och den 
internationella ekonomin. I Konjunkturläget presenteras ett antal indikatorer angående den 
framtida svenska tillväxten. Dessa är bland andra BNP, global BNP, inflation, 
sysselsättningsgrad, reporänta och konsumentprisindex.79  

3.6.3 Konjunkturen åren 2002 till 2006 
Under år 2002 blev BNP-tillväxten 1,9 % från föregående år trots att prognoserna var 
betydligt högre. Detta berodde bland annat på den internationella konjunkturnedgången som 
blev ännu större på grund av terrordåden i USA under september. Sverige påverkades genom 
att framtidstron hos företag och svenska hushåll vacklade samt att kurserna på 
Stockholmsbörsen minskade. Från årsskiftet fram till mars år 2003 sjönk det svenska SAX-
indexet med 10 %.80  
 
År 2003 blev BNP-tillväxten 1,6 % från föregående år, ett lägre utfall än först prognostiserat 
vilket berodde på att den måttliga tillväxten i den internationella konjunkturen. Detta 
påverkade framtidstron hos svenska hushåll och företag negativt. Det svenska SAX-indexet 
steg under året med cirka 30 %.81  
 
År 2004 blev BNP-tillväxten oväntat hög med 3,5 % från föregående år även om den under 
sista tremånadersperioden avtog delvis på grund av att exportutvecklingen försvagades. 
Börsen steg trots detta jämförelsevis lite men visade ändock en ganska stabil stigande trend 
och SAX-indexet ökade med cirka 50 % från början av år 2003.82 
 
År 2005 blev BNP-tillväxten 2,7 % och trots att oljepriserna var rekordhöga under årsskiftet 
2004/2005 fortsatte konjunkturuppgången. Den starka konjunkturuppgången bidrog till stora 
vinster i de svenska börsbolagen och under året steg börsen med cirka 30 %.83 
 
År 2006 blev BNP-tillväxten 4,4 % vilket delvis berodde på att både sysselsättningen och 
produktionstillväxten hade en stark tillväxt. Även den globala ekonomin utvecklades starkt 
och detta påverkade den svenska exporttillväxten positivt. Den svenska börsen har sedan år 
2003 stigit med mer än 150 % vilket nästan är i paritet med de höga nivåer som observerades 
under år 2000.84 
 
Vi har valt att beskriva konjunkturen samt konjunkturutvecklingen under de fem år som är vår 
undersökningsperiod. Beskrivningen av konjunkturutvecklingen är viktig att visa då vi i 
Sverige för närvarande är inne i en högkonjunktur. Detta kan påverka företagens resultat samt 
de verkställande direktörernas löner.  

3.7 Lagstiftning samt principer angående ersättningen 
Det finns ett antal lagar och bestämmelser angående redovisning av den ersättning som den 
verkställande direktören erhåller. Vi har valt att ta med dessa regler i detta kapitel då det är 
viktigt att poängtera för läsarna att företagen måste redovisa den ersättning som ges till den 
                                                 
79 Nationalencyklopedin. 070326. 
80 Konjunkturinstitutet. Konjunkturläget. Stockholm: Konjunkturinstitutet, mars, 2003. 25, 93. 
81 Konjunkturinstitutet. mars, 2004. 29, 97. 
82 Konjunkturinstitutet.,mars, 2005. 27, 113-114. 
83 Konjunkturinstitutet. mars, 2006. 33, 109-110. 
84 Konjunkturinstitutet. mars, 2007. 29, 121-122. 
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verkställande direktören. Dessutom är det relevant för oss att veta när vi granskar 
årsredovisningarna vad som regleras i lag och vad företagen frivilligt redovisar.  

3.7.1 Aktiebolagslagen 
Enligt Aktiebolagslagen 8 kap 53 § är det styrelsen som upprättar förslag till lön och annan 
ersättning till den verkställande direktören. Därefter beslutar bolagsstämman om dessa förslag 
ska gälla. Vidare sägs i 52 § att om inte beloppet på ersättningen är bestämd på förhand ska 
det lämnas upplysningar om under vilka förutsättningar den ska kunna lämnas och hur stor 
ersättningen kan bli. Styrelsen får frångå de riktlinjer som sägs i 51 § i ett enskilt fall om det 
finns särskilda skäl för det. Revisorn lämnar sedan ett utlåtande om dessa riktlinjer har följts, 
54 §.85 
 
I Aktiebolagslagen redovisas klart och tydligt att det är styrelsen som upprättar förslag till 
ersättning men det är bolagsstämman som beslutar om detta förslag ska gälla. Det är bra att 
bolagsstämman tar det egentliga beslutet men samtidigt måste påpekas att ofta är de största 
ägarna (de med störst inflytande i bolaget) i företagen investmentföretag, olika fondbolag och 
liknande, inte privatpersoner.   

3.7.2 Årsredovisningslagen 
I Årsredovisningslagens 5 kap 20 § regleras att det sammanlagda beloppet i lön och annan 
ersättning till bland annat den verkställande direktören ska redovisas. Tantiem och liknande 
ersättning till den verkställande direktören ska redovisas enskilt. När det gäller den 
pensionskostnad eller liknande som företaget har för den verkställande direktören ska uppgift 
också lämnas för detta och det regleras i 5 kap 22 §. Vidare ska uppgift lämnas och företaget 
har beviljat lån, ställt pant eller annan säkerhet eller ingått ansvarsförbindelse till förmån för 
den verkställande direktören. Det ska även lämnas uppgifter bland annat angående storleken 
på lånet, de räntevillkor som finns och räntesats. Allt detta regleras i 5 kap 12 §.86  
 
Även i denna lag beskrivs noggrant hur mycket företagen måste redovisa när det gäller lön 
och liknande till den verkställande direktören. Det är viktigt att företagen enskilt måste 
redovisa den ersättning i form av lön och liknande till den verkställande direktören. Detta 
eftersom den verkställande direktören innehar en inflytelserik ställning i företaget.  Det är 
även bra att företagen enskilt måste redovisa de lån som beviljats till den verkställande 
direktören av samman anledning som ovan.  

3.7.3 Näringslivets börskommittés regler 
År 1993 utgav Näringslivets börskommitté regler angående förmåner till ledande 
befattningshavare. År 2001 reviderades dessa regler i syfte att ställa högre krav på öppenhet 
på bolagen och att mer information skulle lämnas angående detta än tidigare. De företag vars 
aktier är noterade på en svensk börs ska iaktta dessa regler.87  
 
Företaget ska redovisa de principer som följs när det gäller ersättning till den verkställande 
direktören. De ska även rapportera för den totala ersättningen (lön + övriga förmåner) som 
erlagts till den verkställande direktören samt rapportera om uträkningen av den rörliga 
ersättningen. Incitamentsprogram som innehåller förmåner av optioner och andra 
aktiekursrelaterade ersättningar ska redovisas enligt nuvarande marknadsvärde och 
förvärvspris, detta gäller såväl ersättning som lämnat under året som tidigare år. Det ska också 

                                                 
85 Sveriges Rikes Lag. Akitebolagslagen 
86 Sveriges Rikes Lag. Årsredovisningslagen. 
87 Näringslivets Börskommitté. Information om ledande befattningshavarens förmåner. 1. 
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redovisas om denna typ av ersättning medfört en förmån för den verkställande direktören. 
Överenskommelse i form av kommande pension och avgångsvederlag ska framföras men här 
behöver företaget endast redovisa de nödvändigaste villkoren. När värdet på en förmån inte 
kan bestämmas ska en beskrivning av förmånen istället redovisas. Dock kan ett flertal 
utbetalningar av mindre värde (10 % av den totala lönen under året) redovisas tillsammans. 
Totalt belopp vilket avser den rörliga ersättningen som lämnats under året i form av bonus 
och tantiem och som påverkar årets resultat ska redovisas. Vidare menar Näringslivets 
börskommitté att det är viktigt för förtroendeskapandet att företaget redovisar den process 
som företaget använder sig av vid beslut om ersättning till den verkställande direktören. Alla 
dessa uppgifter ska lämnas i årsredovisningen.88 
 
Ovan har vi redovisat de regler som vi anser vara viktigast av de som Näringslivets 
börskommitté har utformat. Det är mycket information som företaget ska visa och det ska bli 
intressant att se om all denna information redovisas av börsbolagen. Nu ingår det inte i vår 
uppsats på att undersöka om företagen följer dessa regler men vårt arbete att undersöka hur 
stor ersättningen är underlättas om informationen redovisas på ett bra sätt.  
 
 
 
  
 
 
 
 

                                                 
88 Näringslivets Börskommitté. 2-5. 
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4 Praktisk metod 
ör att ett urval ska kunna generaliseras till en hel population är det viktigt att urvalet är 
representativ. Vår population är företag på Large-Cap listan, utifrån denna lista valde vi 
ut 20 företag genom ett slumpmässigt urval för att det skulle bli representativt. 

Insamlingen av det empiriska materialet gjordes genom granskning av respektive företags 
årsredovisning mellan åren 2002-2004. Då vår avsikt inte var en jämförande analys mellan 
företagen utan hur den prestationsbaserade lönen påverkas av företagsresultat och 
aktiekursutveckling, har varje företag analyserats var för sig. 

4.1 Urval  
Vid en undersökning är det viktigt att ställa sig frågan hur många enheter från en population 
som ska ingå i urvalet eftersom det sällan finns möjlighet att undersöka en hel population och 
det är viktigt hur urvalet genomförs. Vid en kvantitativ studie är syftet med urvalet att det ska 
vara representativt för populationen i syfte att generalisera resultatet.89 Därför är det av 
väsentlig betydelse att urvalet har samma karaktär som populationen och för att kunna 
generalisera måste urvalet vara någon form av ett sannolikhetsurval. Ett sannolikhetsurval 
innebär att det går att dra slutsatser om urvalsunderlagets egenskaper med en matematisk 
rimlighet. Det är även viktigt att varje enhet i populationen har lika stora möjligheter att 
komma med i urvalet och att listan över vilka som ingår i populationen är så allomfattande 
som möjligt.90 Det finns flera olika typer av sannolikhetsurval men det som passade bäst för 
vår studie var ett stratifierat urval. Detta innebär att populationen indelas i strata i syfte att 
utifrån detta stratum göra ett slumpmässigt urval.91 
 
Vår population är alla företag i Sverige men eftersom det inte fanns möjlighet att undersöka 
alla enheter valde vi att begränsa oss till börsnoterade företag på Large Cap-listan för att 
därifrån välja ut 20 företag. Vi valde företag på Large Cap-listan då dessa är stora företag med 
offentliga årsredovisningar och chanserna är större att de verkställande direktörerna erhåller 
någon form av incitamentssystem. Vi valde att studera 20 företag under en tidsperiod av fem 
år efter samråd med vår handledare. För att urvalet skulle bli representativt antecknade vi alla 
Large Cap-listans företagsnamn på lika stora pappersbitar, vi vek därefter ihop dessa och 
blandade. Slutligen drog vi de 20 företag som skulle delta i vår undersökning. Detta innebar 
att alla företag hade samma sannolikhet att ingå i urvalet. 

4.2 Insamling av data 
Insamling av det skriftliga empiriska materialet gjordes från respektive företags 
årsredovisning år 2006. Vi har även granskat redovisningarna mellan åren 2002-2005 för att 
se om målen för incitamentsprogrammen varit desamma för alla år. I de fall där de förändrats 
har en notering gjorts angående detta i empirin. Siffrorna till de finansiella nyckeltalen är 
hämtade från balans- och resultaträkningen i respektive företags årsredovisning mellan åren 
2002-2006. Storleken på lönerna återfinns i årsredovisningarnas noter. 

4.3 Bearbetning av data 
De flesta årsredovisningar som skulle användas gick att beställa från respektive företag och de 
årsredovisningar som inte gick att beställa var inga problem att finna på respektive företags 

                                                 
89 Bell, Judith. Introduktion till forskningsmetodik. Danmark: Studentlitteratur, 2006. 147-148. 
90 May118-119. 
91 Magne Holme & Krohn Solvang.185. 
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hemsida. Vi granskade företagens balans- och resultaträkningen under åren 2002-2006 i syfte 
att räkna ut ett antal nyckeltal som var relevanta för vår studie samt för att se vilka 
ersättningar de verkställande direktörerna erhöll. Dessa siffror infogades i tabeller som 
återfinns i bilagan samt uträkningarna av de finansiella nyckeltalen återfinns där. Vid 
bearbetningen av den insamlade datan valde vi att indexera alla siffror med år 2002 som index 
100. Detta för att det inte är storleken på ersättningen vi avser att granska utan hur den 
förändrats under den studerade perioden i förhållande till företagets resultat före skatt, 
genomsnittlig aktiekurs samt finansiella nyckeltal. Vi jämförde även hur företagets aktiekurs 
presterat i jämförelse med OMX index. Indexering av siffrorna underlättades vid 
granskningen om något mönster mellan komponenterna fanns.  Den genomsnittliga 
aktiekursen för varje företag erhöll vi genom 
http://omxgroup.com/nordicexchange/?languageId=3. Vi kunde då söka fram den dagliga 
aktiekursen för varje företag mellan åren 2002-2006. De årliga aktiekurserna kopierades till 
Excel för att på så sätt räkna ut det årliga genomsnittet för varje företag. OMX siffror för den 
årliga genomsnittliga aktiekursen på börsen återfanns inte. Därför valde vi att använda grafer 
för varje företag där det går att urskilja hur den enskilda aktien presterat i jämförelse med 
genomsnittet under den studerade perioden. Dessa grafer fann vi på Dagens Industris 
hemsida.  
 
Vissa företag har bytt verkställande direktör under den studerade perioden men eftersom det 
är nivån på lönerna vi granskar och inte vem som erhållit dessa har vi slagit ihop båda 
verkställande direktörers löner det aktuella året. Då vi påbörjade vårt empiriska avsnitt hade 
vi även med ett mått på hur forsknings- och utvecklingskostnaderna förändrats i företagen 
eftersom detta skulle kunna påverka storleken på resultatet. Vi räknade ut detta för alla företag 
men upptäckte att det endast var ett fåtal av företagen som bedrev någon form av forskning 
och utveckling. Kostnaderna för detta för även små och hade endast ändrats marginellt från år 
till år och vi valde därför att utesluta detta mått.  

4.4 Bortfall 
Av de 20 företag vi valda genom ett sannolikhetsurval hade fyra företag inte någon form av 
rörlig lön till de verkställande direktörer utan endast fast lön som inte påverkades av kort- 
eller långsiktiga mål. Detta påverkar inte vår studie nämnvärt eftersom syftet med studie inte 
är att jämföra företagen sinsemellan utan om det finns ett samband mellan den rörliga lönen 
och ett antal komponenter. Dock så kan detta påverka möjligheten till generaliseringar 
eftersom antalet företag blir mindre.  
 
Från och med år 2004 erhåller den verkställande direktören i Swedbank inte någon rörlig lön 
men vi valde ändå att studera detta företag under de år då denne erhöll rörlig lön.  

4.5 Access 
All information om företagen har vi återfunnit i deras årsredovisningar mellan åren 2002-
2006. Hur informativa de olika företagen har varit angående den verkställande direktörens lön 
och vad som påverkar den har varierat. Om den information som erhölls från 
årsredovisningarna kompletterats med intervjuer av alla företag hade en mer djupgående 
information erhållits. I många fall var det svårt att veta vad företagen exakt baserade den 
rörliga lönen på och hur den räknades ut. Däremot är det inte säkert att företagen är villiga att 
lämna ut detta slag av information. Men eftersom vi skrev uppsatsen utifrån ett 
intressentperspektiv var det intressant att se om årsredovisningarna skulle ge tillfredsställande 
information.   
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4.6 Analysmetod 
Vi har valt att endast ha ett kapitel för både empiri och analys eftersom detta kommer att 
medföra ett mer lättläst material. Detta bland annat för att till varje företag finns en tabell med 
löner, resultat, genomsnittligt aktiepris samt finansiella nyckeltal och ett diagram med OMX 
index. Vid ett enskilt analyskapitel måste tabellerna och diagrammen upprepas eller 
alternativet att bläddra fram och tillbaka vilket skulle bli mycket arbetsamt. Efter respektive 
företags empiriska avsnitt behandlades och analyserades materialet utifrån den teoretiska 
referensramen för att ge material till den kommande slutdiskussionen och slutsatserna. Vi 
tyckte även detta var passande då vår avsikt inte var en jämförande analys mellan företagen 
utan hur den prestationsbaserade lönen påverkas av företagsresultat och aktiekursutveckling.  
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5. Empiri & Analys 
 detta kapitel redovisar vi den empiriska undersökningen samt analysen av materialet. 
Detta kommer att medföra ett mer lättläst och överskådligt material.  I varje tabell 
redovisas den årliga ökningen (i index) av den fasta lönen och den rörliga lönen. År 

2002 används som indexår det vill säga får talet 100 och talet 102 innebär då att lönen har 
ökat med 2 procent jämfört med år 2002. Det är vanligt att företagen byter verkställande 
direktör efter några år och vi har valt att presentera hela företagets lönekostnad vid bytet. De 
år företagen har ett minusresultat presenteras inte någon uträkning av avkastningen på eget 
samt total kapital, detta eftersom nyckeltalen inte går att räkna ut vid minusresultat. 
Avkastning på totalt kapital gick inte att räknar ut för de studerade bankerna. Detta eftersom 
de bygger hela verksamheten på ränteinkomster samt utgifter. Rörelseresultatet inklusive 
ränteintäkter går inte att urskilja i deras årsredovisningar. Vi kommer därefter att analysera 
det empiriska resultatet utifrån aktiekursens förändring jämfört med OMX index, resultat före 
skatt och nyckeltalen. Avslutningsvis visar vi jämförande tabeller av företagens rörliga lön, 
resultat före skatt samt genomsnittlig aktiekurs.  

5.1 Electrolux 

5.1.1. Electrolux incitamentsprogram 
Ersättning till ledande befattningshavare i koncernen beslutas av styrelsen utifrån 
rekommendationer från ersättningsutskottet som de sedan framför vid årsstämman för 
godkännande. I Electrolux består ersättningen till ledande befattningshavare av fast och rörlig 
lön som baseras på årliga mål samt en långsiktig aktierelaterad del. Hur den rörliga lönen 
utfaller beror om de av styrelsen uppsatta målen uppnås. Målen består av finansiella mål som 
till exempel rörelsemarginal och icke-finansiella mål. De icke-finansiella målen inriktas på 
förhållanden utifrån Electroluxs strategiska planer och beslutas årligen av styrelsen. För att 
den rörliga lönen ska utbetalas ska dessa mål uppnås. Det finns dock en maximal nivå som 
inte kan överskridas. Den aktierelaterade delen är till för att locka, skapa motivation hos och 
behålla chefer samt motivera den verkställande direktören att arbeta för skapande av 
aktieägarvärde. Incitamentsprogrammet är kopplat till företagets aktiekurs och är ett 
långsiktigt prestationsmål på tre år eller längre.92 År 2002 bytte Electrolux verkställande 
direktör och båda direktörernas lön ingår i tabellen nedan. 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 
Fast lön 100 95 103 113 116
Rörlig lön 100 21 74 101 86
Resultat före skatt 100 93 58 43 51
BNP 100 102 105 108 113
Genomsnittlig aktiekurs 100 96 90 104 101
Avkastning på Eget Kapital 100 93 68 45 106
Avkastning på Totalt Kapital 100 102 70 50 68
Förändring av antalet anställda 100 94 88 85 68
Skuldsättningsgrad 100 87 106 106 194
Soliditet 100 110 97 97 61
Förändring anläggningstillgångar 100 86 88 102 78
 

                                                 
92 Electrolux. Årsredovisning 2006. 43, 67, 97-98.  

I



Empiri & Analys 

 27

 

5.1.2 Analys av materialet från Electrolux 
Electrolux redovisar i årsredovisningen den ersättning som den verkställande direktören 
erhåller samt att det är styrelsen som upprättar förslag angående ledande befattningshavarens 
ersättning. Företaget redovisar de principer som gäller ersättningen till den verkställande 
direktören men de är väldigt diffusa. Företaget nämner i stort sett endast att den rörliga 
ersättningen baseras på företagets värdeskapande. Detta gör det svårt för oss att bedöma om 
den verkställande direktören uppfyllt de mål som företaget upprättat.  
 
Enligt Agentteorin kan syftet med ett incitamentssystem vara att den verkställande direktören 
ska arbeta för att skapa aktieägarvärde.93 Electrolux skriver i årsredovisningen att de använder 
sig av incitamentsprogram för att motivera den verkställande direktören att handla i 
aktieägarnas intressen. En hög lön till företagets verkställande direktör är inte något problem 
om lönen är kopplad till företagets prestation, problemet idag är dock hur lönen kopplas till 
företagets resultat94. Electrolux har ett långsiktigt incitamentsprogram där utfallet beror på 
aktiens kursutveckling under en tidsperiod. Den verkställande direktören kan även erhålla en 
rörlig lön som baseras på finansiella och icke-finansiella mål för värdeskapande. Denna 
ersättning har ett takbelopp som inte går att överskrida. Som vi nämnde tidigare är det utifrån 
detta väldigt svårt bedöma hur väl den verkställande direktören uppfyller dessa mål.  
 
Den verkställande direktören bör ha som mål att öka företagets aktievärde eftersom 
aktieägarna förväntar hög avkastning. Därför förväntas ett samband mellan rörlig lön och 
avkastning till aktieägarna eller är det så att de erhåller en rörlig lön oavsett om de är värda 
den eller inte.95 Mellan åren 2002-2004 sjönk Electroluxs aktiepris och den verkställande 
direktören lyckades inte skapa högre aktievärde. Men aktiekursen var dock högre än OMX 
index under samma period. Den verkställande direktören presterade därför bättre än 
genomsnittet på börsen. Aktiekursen ökade under åren 2005-2006, därmed ökade företagets 
aktievärde. Den verkställande direktörens prestation påverkas dock negativt av att företagets 
aktiekurs låg under OMX index under samma period.  
 
År 2003 sjönk den rörliga lönen kraftigt samtidigt som även resultat före skatt, aktiepriset, 
avkastningen på eget kapital också minskade. Dessa poster minskade dock inte på ett sådant 
sätt som kan förklaras av den kraftiga minskningen av den rörliga lönen. Resultatet minskade 
trots att företaget sålde ut anläggningstillgångar. Skuldsättningsgraden har minskat och det 

                                                 
93 Conyon, 25-26. 
94 Erturk, Froud, Johal & Williams. 49. 
95 Rappaport. 112-114. Silva & Henry. 87. 
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lägre resultatet kan delvis förklaras med en minskning av skulderna. Företaget har använt 
likvida medel i syfte att minska skulderna. 
 
Trots att alla nyckeltal och genomsnittlig aktiekurs försämrades jämfört med föregående år 
ökade den rörliga och den fasta lönen år 2004. Den rörliga lönen var dock lägre detta år 
jämfört med år 2002 och den fasta lönen var högre detta år jämfört med år 2002. 
Avkastningen på eget samt totalt kapital sjönk och resultatet efter skatt sjönk kraftigt. 
 
Ökningen av den fasta lönen fortsatte under åren 2005-2006 och den rörliga lönen ökade år 
2005 för att sedan återigen minska år 2006. Den genomsnittliga aktiekursen ökade under 
dessa två år men resultatet efter skatt var fortsatt lägre än under år 2002. Resultatet steg år 
2006 men antalet anställda minskade drastiskt samt att anläggningstillgångar såldes ut vilket 
kan ha påverkat resultatet positivt.  
 
Ersättningen till verkställande direktörer har under det senaste decenniet ökat och frågan är 
om detta kan förklaras genom företagets resultat och bransch.96 Den rörliga ersättningen till 
den verkställande direktören i Electrolux ökade inte under den aktuella perioden. Detta kan 
förklaras genom det minskade resultatet och att aktien inte presterade bättre än OMX index. 
Mellan åren 2003-2005 ökade den fasta lönen kraftigt och denna ökning går inte att förklara 
utifrån resultatet, genomsnittlig aktiekurs och nyckeltalen. Ökningen från år 2005 till år 2006 
är förstålig då en anställd alltid förväntas erhålla en viss årlig procentuell ökning av lönen. 
Ersättningen till verkställande direktörer ökar under högkonjunktur eftersom efterfrågan på 
deras tjänster ökar.97 Under år 2002 blev BNP-tillväxten lägre än förväntat på grund av 
terrordåden i USA vilket även påverkade år 2003 tillväxt. Det var först under år 2004 som 
tillväxten ökade oväntat mycket.98 Utifrån dessa teorier kan ökningen av den fasta lönen år 
2004-2006 förklaras till viss del. Den röliga lönen sjönk år 2006 trots att tillväxten i Sverige 
ökade under denna period.  

                                                 
96 Bebchuk  & Grinstein. 284-286. 
97 Ibid. 299-301. 
98 Konjunkturinstitutet. Konjunkturläget år 2003-2006. 25,93, 29, 97, 27, 113-114. 
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5.2 Eniro 

5.2.1 Eniros incitamentsprogram 
Eniro har ett ersättningsutskott vars huvuduppgift är att upprätta förslag till styrelsen avseende 
ersättning och anställningsvillkor till den verkställande direktören. Förslaget ska vara 
förenligt med god sed för börsnoterade företag. Årsstämman beslutar angående de principer 
som ska gälla vid beslutandet om den verkställande direktörens lön. Eniros målsättning är att 
medarbetarna ska erhålla löner och andra ersättningar som är marknadsmässiga i syfte att 
tilltala nya samt bevara anställda. Företaget vill stimulera bolagets kort- och långsiktiga 
resultatutveckling och därför består de anställdas lön både av en fast- och en rörlig del. För 
ledande befattningshavare baseras den rörliga lönen på företagets intäkts- och 
lönsamhetsutveckling, marknads- och humankapital samt strategiska initiativ. Den 
verkställande direktören kan även erhålla aktier i ett speciellt aktierrelaterat 
incitamentsprogram som maximalt kan vara 20 % av den fasta lönen. Aktierna ombildas till 
kontanter efter två år om den verkställande direktören fortfarande är anställd i företaget. 
Dessutom har företaget ett aktieprogram där de anställda erbjuds bli aktieägare i företaget och 
på så sätt förenas medarbetarnas prestation till aktievärdet.99 År 2003 bytte Eniro 
verkställande direktör och båda direktörernas lön ingår i tabellen nedan. 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 
Fast lön 100 95 68 76 109
Rörlig lön - 100 56 130 146
Resultat före skatt 100 339 398 449 527
BNP 100 102 105 108 113
Genomsnittlig aktiekurs 100 94 94 123 125
Avkastning på Eget Kapital Minusres 100 231 110 131
Avkastning på Totalt Kapital Minusres 100 134 63 108
Förändring av antalet anställda 100 108 114 113 115
Skuldsättningsgrad 100 156 316 332 264
Soliditet 100 78 58 47 55

                                                 
99 Eniro Årsredovisning år 2006. 25,35. 
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5.2.2 Analys av materialet från Eniro 
Enligt Aktiebolagslagen är det styrelsen som upprättar förslag till lön och annan ersättning till 
den verkställande direktören. Bolagsstämman beslutar därefter om dessa förslag ska gälla.100 
Eniro har ett speciellt ersättningsutskott som upprättar förslag om ersättningen till den 
verkställande direktören och rapporterar därefter om förslaget till styrelsen. Eniro nämner inte 
i deras årsredovisning vem det sedan är som beslutar om förslaget men anger att förslaget ska 
vara enligt god sed för börsnoterade företag. Enligt Årsredovisningslagen ska den totala 
ersättningen till den verkställande direktören redovisas och detta gör Eniro101.   
 
För att attrahera kompetenta verkställande direktörer och motivera de att skapa aktieägarvärde 
använder företagen prestationsbaserade löner. Syftet med kompensationssystem är att 
agentkostnaderna ska minska och att agenterna ska agera i principalernas intresse.102 Eniros 
syfte med deras incitamentsprogram är att bibehålla samt locka nya anställda. De vill även 
stimulera företagets resultatutveckling på kort- och lång sikt. Aktieprogrammets syfte är att de 
anställdas prestation ska kopplas till aktievärdet. De ersättningspaket som erbjuds 
verkställande direktörer ska vara relaterade till hur de bidrar till värdeskapande i företaget103. 
Aktieägarna förväntar sig att incitamentsprogrammen motiverar företagsledningen till att 
skapa hög avkastning104. Eniro har ett aktierelaterat incitamentsprogram för att motivera 
ledningen att skapa aktieägarvärde. Aktierna ombildas till kontanter efter två år om den 
verkställande direktören fortfarande är anställd i företaget.  
 
Det är inte storleken på dagens löner till de verkställande direktörerna som är problemet utan 
hur dessa löner är kopplade till företagets resultat.105 Eniro redovisade år 2002 ett resultat före 
skatt som var negativt och därför erhöll den verkställande direktören inte någon rörlig 
ersättning. Åren 2003-2006 uppvisade företaget ett positivt resultat före skatt som ökat för 
varje år. Trots det förbättrade resultatet år 2004 minskade den rörliga lönen. Detta skulle 
kunna bero på att den genomsnittliga aktiekursen inte förbättrats samt att aktien presterade 
sämre än OMX index detta år. Åren 2005-2006 ökade den rörliga lönen vilket även resultatet 
före skatt och genomsnittligt aktiepris gjorde. Däremot så presterade aktien i endast i paritet 
med OMX index år 2005 för att året därefter prestera sämre än genomsnittet.    

                                                 
100 Aktiebolagslagen. 8 kap 53 §.  
101 Årsredovisningslagen. 5 kap 20 §. 
102 Conyon. 25-26. 
103 Erturk, Froud, Johal &  Williams. 49. 
104 Rappaport. 112-114. 
105 Erturk, Froud, Johal & Williams. 49. 
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5.3 Ericsson 

5.3.1 Ericssons incitamentsprogram 
Ericsson har en speciell kompensationskommitté som beslutar om ersättning till ledande 
befattningshavare. Företaget tar hänsyn till den debatt angående chefers löner och förmåner 
som för närvarande existerar globalt. Det är årsstämman som beslutar om ersättningen till den 
verkställande direktören. För att Ericsson ska erbjuda konkurrenskraftiga och 
prestationsrelaterade löner observerar kompensationskommittén hur lönerna förändras både i 
Sverige och utanför Sverige. Målet är för närvarande att 20 % av den totala lönen ska utgöras 
av en årlig incitamentsplan. Storleken på den rörliga ersättningen beror på om den 
verkställande direktörens uppfyllt olika av styrelsen i förväg godkända verksamhetsmål. 
Dessa mål kan vara finansiella, operativa och/eller baserade på kundnöjdhet. Utöver en rörlig 
lön innehåller incitamentsprogrammet en långsiktig aktierelaterad komponent. Den baseras på 
aktiekursutveckling och långsiktigt finansiellt mål. 106 Under år 2003 avgick den dåvarande 
verkställande direktören och en ny tillträdde, deras sammanlagda lönekostnader avseende år 
2003 inkluderas i tabellen nedan.  

 
 2002 2003 2004 2005 2006 

Fast lön 100 155 83 95 100
Rörlig lön 100 1 416 1 106  1 523 1 906 
Resultat före skatt 100 147 324 346 358
BNP 100 102 105 108 113
Genomsnittlig aktiekurs 100 44 95 110 118
Avkastning på Eget Kapital Minusres Minusres 100 87 82
Avkastning på Totalt Kapital Minusres Minusres 100 96 99
Förändring av antalet anställda 100 78 70 74 129
Skuldsättningsgrad 100 110 75 55 43
Soliditet 100 94 120 142 158
Förändring anläggningstillgångar 100 65 39 70 79

 

 

                                                 
106 Ericsson Årsredovisning år 2006. 82,83,136. 
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5.3.2 Analys av materialet från Ericsson 
Företaget ska redovisa de principer som de följer när det gäller ersättning till den 
verkställande direktören. De ska rapportera för den totala ersättning som erlagts till den 
verkställande direktören samt visa uträkningen av den rörliga ersättningen.107 Ericsson har en 
speciell kompensationskommitté som beslutar om ersättning till ledande befattningshavare. 
Företaget tar även hänsyn till den debatt angående chefers löner och förmåner som för 
närvarande existerar globalt. De rapporterar även om den totala ersättningen till den 
verkställande direktören. Företaget visar utfallet av den rörliga komponenten samt den 
långsiktiga men inte hur detta belopp har beräknats. Enligt Aktiebolagslagen 8 kap 53 § ska 
bolagsstämman besluta om ersättningsförslag till den verkställande direktören.108 Detta krav 
uppfyller Ericsson då det är årsstämman som tar beslutet om ersättningen till den 
verkställande direktören. 
 
En verkställande direktörs lön kan bestå av ett antal delar, en fast lön, årlig bonusplan samt 
options/aktieprogram. Optioner och aktier kan anses som det mest effektiva incitamentet att få 
den verkställande direktören att agera i aktieägarnas intresse eftersom detta relaterar till hur 
väl företaget presterar.109 Den verkställande direktören i Ericsson erhåller en fast lön, årliga 
incitamentsprogram samt långsiktiga aktierelaterade komponenter. Utfallet av den 
aktierelaterade komponenten beror på aktiekursens utveckling och är till för att skapa 
aktieägarvärde. Ibland utgår inte styrelsen utifrån aktieägarnas intresse då de bestämmer 
storleken på ersättningen utan är mer villiga att genomföra kompensationsarrangemang som 
är mer förmånliga för den verkställande direktören110. Men hur långt de är villiga att gå beror 
på hur stora straffen från marknaden blir111. Detta kan kopplas till att Ericsson nämner deras 
iakttagande av den debatt angående chefers löner och förmåner som för närvarande existerar. 
 
I USA har lönen till den verkställande direktören ökat markant sedan 1990-talet. Frågan är om 
detta kan förklaras genom de resultat som företaget presterar och den bransch som företaget 
tillhör.112 Den rörliga lönen till den verkställande direktören i Ericsson har ökat avsevärt 
under den studerade perioden. Detta skulle kunna förklaras av att den fasta lönen har minskat 
samt att företaget presterat positiva resultat. År 2003 ökar den fasta lönen men detta skulle 
kunna förklaras utifrån bytet av verkställande direktör som inträffade. Ökningen av den 
rörliga lönen kan dock inte förklaras utifrån företagets resultat då detta var negativt även 
under år 2003. År 2004 sjönk både den fasta och den rörliga lönen trots att företagets resultat 
ökade. De efterföljande åren har den fasta och röliga lönen i hög grad följt företagets 
resultatutveckling samt BNP. 
 
I dagsläget verkar det som om verkställande direktörer erhåller en hög lön oavsett om de är 
värda den eller inte. Värderingen av företagets prestation används som försvar för den 
kompensation till den verkställande direktören som styrelsen har beslutat.113 Löneökningen 
som den verkställande direktören i Ericsson erhållit under den studerade perioden skulle 
kunna motiveras utifrån resultatökningen, ökningen av aktiekursen samt förbättringen av 
somliga finansiella nyckeltal. Men ökningen måste sättas i relation till det minusresultat som 
företaget hade under åren 2002-2003. Om ökningen av aktiekursen jämförs med OMX index 

                                                 
107 Näringslivets Börskommitté.1. 
108 Sveriges Rikes Lag. Aktiebolagslagen. 
109 Conyon.26. 
110 Bebchuck & Grinstein. 301-303. 
111 Ibid. 301-303. 
112 Ibid. 284-286. 
113 Silva & Henry. 87. 
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under perioden 2002-2006 har Ericsson presterat sämre än genomsnittet. Det är bra att 
företaget lyckats med att vända en negativ trend till något positivt men samtidigt har den 
verkställande direktören inte presterat enastående resultat.  
 
Under åren 2002-2003 sålde företaget ut anläggningstillgångar samt sade upp personal vilket 
påverkade resultatet positivt så att förlusten blev mindre. Detta vägs delvis upp av den 
återinvestering i anläggningstillgångar och återanställning av personal som gjordes år 2005-
2006 då resultatet påverkades negativt. Avkastningen på eget samt totalt kapital gick inte att 
räkna ut år 2002 och 2003 då resultatet före skatt var negativt. Men om en jämförelse mellan 
åren 2004-2006 görs så upptäckts att dessa nyckeltal i stort sett har legat på samma nivå. 
Skuldsättningsgraden och soliditeten har utvecklats positivt under de sista tre åren och kan ha 
påverkats av att resultatet blivit allt bättre.  
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5.4 Hufvudstaden 

5.4.1 Hufvudstadens incitamentsprogram 
I Hufvudstaden är det styrelsens ordförande som på uppdrag av styrelsen förhandlar med den 
verkställande direktören om dennes ersättning för att beslut sedan ska fattas av styrelsen. Den 
verkställande direktören har varit anställd i företaget sedan år 1990. Företagets ersättning 
utgörs av fast lön som ska vara marknadsmässig och ett bonusprogram som är begränsat. De 
erbjuder inga aktiekursrelaterade incitamentssystem till den verkställande direktören. 
Eftersom den verkställande direktören inte erhåller något aktiekursrelaterat incitamentssystem 
har företaget valt att inte underrätta årsstämman angående den rörliga lönen. 
Bonusprogrammet omprövas årligen och utfallet baseras på resultat, kundnöjdhet samt 
personliga mål. Det kan uppgå till högst 500 000 kronor för den verkställande direktören och 
utfaller endast vid ett positivt resultat.114 Samma kriterier gällde under perioden 2002-2005.  
 

 2002 2003 2004 2005 2006 
Fast lön 100 110 119 123 121 
Rörlig lön 100 126 431 586 523 
Resultat före skatt 100 95 165 409 711 
BNP 100 102 105 108 113 
Genomsnittlig aktiekurs 100 103 134 189 211 
Avkastning på Eget Kapital 100 95 152 227 289 
Avkastning på Totalt Kapital 100 96 156 200 272 
Förändring av antalet anställda 100 92 92 92 89 
Skuldsättningsgrad 100 99 78 71 57 
Soliditet 100 100 114 119 131 
Förändring anläggningstillgångar 100 100 98 154 165 

 

5.4.2 Analys av materialet från Hufvudstaden 
Det sammanlagda beloppet som den verkställande direktören erhåller från företaget ska enligt 
Årsredovisningslagens 5 kap 20 § redovisas115. Styrelsen ska upprätta förslag till lön och 
annan ersättning till den verkställande direktören enligt Aktiebolagslagen 8 kap 53 §116. I 
Hufvudstaden är det styrelsen som beslutar vilken rörlig lön den verkställande direktören ska 

                                                 
114 Hufvudstaden. Årsredovisning 2006. 40, 62, 74. 
115 Sveriges Rikes Lag. Årsredovisningslagen. 
116 Sveriges Rikes Lag. Aktiebolagslagen. 
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få. I årsredovisningen redovisar företaget storleken på den fasta samt den rörliga lönen. För att 
skapa förtroende är det viktigt att företaget redovisar de kriterier som ligger till grund för den 
verkställande direktörens ersättning117. Hufvudstaden redogör i årsredovisningen vilka mål 
den verkställande direktören måste uppfylla för att erhålla bonus. 
 
Enligt Agentteorin minskar riskerna för att agenterna handlar själviskt om någon form av 
incitamentssystem erbjuds118. Detta ska motivera den verkställande direktören att arbeta för 
ett ökat företagsvärde119. Hufvudstaden erbjuder en rörlig lön till deras verkställande direktör 
som endast utfaller vid positiva resultat. Den verkställande direktören erhåller inte någon 
aktiekursrelaterad komponent i den rörliga lönen. Den rörliga lönen baseras på kundnöjdhet, 
resultat samt personliga mål. Dessa mål har ingen direkt koppling till hur den verkställande 
direktören har ökat aktieägarvärdet. Agentteorin menar att ett av de mest kraftfullaste 
instrumenten för att skapa incitament för den verkställande direktören att agera i aktieägarnas 
intresse är optioner och aktier120.  
 
Forskare menar att en verkställande direktör som innehaft den tjänsten en längre tid lättare 
kan påverka styrelsen. Detta eftersom den verkställande direktören efter en tids anställning 
kan ha erhållit styrelsen förtroende. Om den verkställande direktören har varit anställd en 
längre tid kan styrelsen anse det mindre relevant att koppla lönen till företagets prestation.121 
Den verkställande direktören i Hufvudstaden har varit anställd i företaget sedan år 1990 och 
varit verkställande direktör under hela den studerade perioden. Detta kan innebära att han kan 
påverka den ersättning som han erhåller eftersom det är styrelsens ordförande som förhandlar 
med den verkställande direktören angående storleken på lönen. Därefter fattar styrelsen beslut 
angående förslaget till lön utan årsstämmans inblandning.  
 
Den ekonomiska definitionen av resultat, fokuserad på förmågan att generera framtida 
kassaflöde, är att titta tillbaka på tidigare eller nuvarande prestationer. Problemet är dock att 
bedöma hur dagens beslut påverkar framtidens tillväxt och värdeskapande.122 Hufvudstaden 
har inget långsiktigt incitamentsprogram utan endast ett kortsiktigt program som baseras på 
årliga mål. Detta kan medföra att den verkställande direktören lägger större fokus på 
kortsiktigt värdeskapande vilket kan påverka företaget negativt ur ett långsiktigt perspektiv.  
 
Det senaste decenniet har ersättningen till verkställande direktörer ökat markant i USA. Detta 
har resulterat i en debatt angående vad det är som påverkar deras löner. 123 Både den fasta och 
den rörliga lönen har under den studerade perioden stigit varje år. Lönen har ökat mer än vad 
som kan förklaras av resultatutvecklingen. Detta gäller även år 2006 då den kraftiga 
resultatutvecklingen enligt den verkställande direktören påverkades av utförsäljningen av en 
fastighet124. Ökningen av den fasta och rörliga lönen kan delvis förklaras av årliga förbättrade 
resultat samt ökningen av den genomsnittliga aktiekursen som under hela den studerade 
perioden översteg OMX index. Företagets nyckeltal har även de förbättrats under den 
studerade perioden. 

                                                 
117 Näringslivets Börskommitté.1 
118 Vetschera. 343. 
119 Conyon. 25-26. 
120 Ibid. 26. 
121 Silva & Henry. 87-92. 
122 Erturk, Froud, Johal & Williams. 53. 
123 Bebchuck & Grinstein. 284-286. 
124 Hufvudstaden Årsredovisning år 2006. 7. 
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5.5 Investor 

5.5.1 Investors incitamentsprogram 
Varje år väljer styrelsen i Investor ett Ersättningsutskott vars huvudsakliga uppgift är att 
oberoende granska Investors kompensationsprogram som utser ledande befattningshavares 
ersättningar. Synpunkter inhämtas från externa rådgivare, verkställande direktören samt 
personalchefen. Beslut angående ersättningen tas av årsstämman. Nivån på ersättningen ska 
vara konkurrenskraftig och marknadsmässig för att på så sätt attrahera samt bevara ledande 
befattningshavare. Ersättningen ska grundas på arbetsuppgifter, kompetens och prestation. 
Den fasta och den rörliga delen ska fördelas på ett sätt som motsvarar den anställdes 
anställning samt arbetsuppgifter. Den totala lönen utgörs av en fast, en rörlig och en långsiktig 
aktierelaterad del. Storleken på den rörliga och den långsiktiga delen beror på om den 
anställde uppfyller uppsatta mål samt företagets långsiktiga prestation. Den fasta lönen 
diskuteras vartannat år och den utgör grunden för den rörliga lönen. Den verkställande 
direktören kan år 2006 maximalt erhålla 45 % av den fasta lönen i rörlig lön men då måste 
vissa fastställda mål uppfyllas. Investors långsiktiga aktiekurs baseras den långsiktiga 
aktierelaterade ersättningen på.125 År 2006 bytte företaget verkställande direktör och bådas 
lönekostnader inkluderas i tabellen nedan. Förändring av antalet anställda går ej att indexera 
på grund av att Investor fram till år 2003 visade alla anställda. Från år 2004 visar de endast 
anställda i helägda företag. 
 
 2002 2003 2004 2005 2006 
Fast lön 100 123 117 133 129
Rörlig lön 100 156 174 175 167
Resultat före skatt 100 52 433 2 278 1 497
BNP 100 102 105 108 113
Genomsnittlig aktiekurs 100 74 96 133 176
Avkastning på Eget Kapital 100 523 394 838 464
Avkastning på Totalt Kapital 100 69 281 695 419
Förändring av antalet anställda 1,59 % -1,27 % -8,23 % 4,14 % 0,72 %
Skuldsättningsgrad 100 93 79 28 19
Soliditet 100 103 122 160 171
Förändring anläggningstillgångar 100 94 126 170 217

 
 

 

                                                 
125 Investor Årsredovisning år 2006. 34,68,69. 
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5.5.2 Analys av materialet från Investor 
I Aktiebolagslagen 5 kap 53 § framgår det att styrelsen ska upprätta förslag angående 
ersättning till den verkställande direktören. Därefter ska detta förslag godkännas av 
årsstämman.126 Investor har ett ersättningsutskott som upprättar förslag till styrelsen angående 
den verkställande direktörens ersättning. Årsstämman avgör om förslaget ska godkännas. 
Enligt de regler som Näringslivets börskommitté har utformat ska företaget redovisa den 
totala ersättningen som ges till den verkställande direktören127. Investor redovisar det totala 
beloppet som den verkställande direktören erhållit. För att skapa förtroende för företaget är 
det viktigt att den process som företaget använder sig av vid beslut om ersättning till den 
verkställande direktören redovisas128. Företaget har ett ersättningsutskott som upprättar 
förslag angående ersättningen till den verkställande direktören. Ersättningen ska grundas på 
arbetsuppgifter, kompetens och prestation. Lönen ska vara konkurrenskraftig och 
marknadsmässig. Den rörliga lönen baseras på uppsatta mål samt företagets långsiktiga 
prestation men det visas ingen specificering angående vilka dessa mål är och vad företaget 
avser med långsiktig prestation. 
 
Enligt Agentteorin används incitamentssystem i syfte att attrahera kompetenta verkställande 
direktörer samt skapa motivation hos de att arbeta mot ökning av företagets värde.129 
Investors syfte med storleken på lönen är att attrahera och bibehålla ledande 
befattningshavare. Den långsiktiga aktierelaterade lönen relateras till företagets långsiktiga 
prestation. Detta är även ett av de bästa sätten till att skapa incitament hos den verkställande 
direktören att arbeta för aktieägarna130.  
 
De höga löner som den högsta ledningen erhåller motiverar de nästan alltid med att det 
motsvarar de resultat som presterats. Detta även om målen inte är svåra att uppnå. Men även 
om sambandet mellan prestation och resultat är svagt är det lätt att kritisera något som är svårt 
att mäta.131 Detta underlättas inte av att Investor ger en väldigt diffus bild av vad den rörliga 
lönen baseras på. Dessutom specificeras inte de mål som uppnåtts vilket berättigar den 
verkställande direktörens ökningar av den rörliga lönen. 
 
År 2003 presterade företaget ett betydligt sämre resultat och lägre genomsnittlig aktiekurs 
jämfört med året innan. Trots detta erhöll den verkställande direktören både en högre fast lön 
samt en högre rörlig lön. Ersättningen till den verkställande direktören bör öka under 
högkonjunktur132. Investor är ett investmentbolag och bör därför påverkas av konjunkturen 
och rådande börsklimat. Detta observeras genom de årliga förbättrade resultaten från och med 
år 2004 då även OMX index steg. Investors aktiekurs har dock legat strax under OMXS index 
under hela den studerade perioden vilket innebär att den verkställande direktören inte 
presterat bättre än genomsnittet. Under perioden 2004-2006 ligger ersättningen till den 
verkställande direktören på en ganska jämn nivå. Ingen markant förändring sker år 2005 trots 
den stora ökningen av resultatet, förbättringen av de finansiella nyckeltalen samt ökningen av 
den genomsnittliga aktiekursen. Detta skulle kunna förklaras av att trots de förbättrade 
siffrorna presterade inte aktien bättre än genomsnittet. Idag är inte problemet med de 
verkställande direktörernas löner storleken på dessa utan hur lönen är kopplad till företagets 

                                                 
126 Sveriges Rikes Lag. Aktiebolagslagen. 
127 Näringslivets Börskommitté. 1-5. 
128 Ibid. 2-5. 
129 Conyon. 25-26. 
130 Ibid. 33. 
131 Erturk, Froud, Johal & Williams. 51-52. 
132 Bebchuck & Grinstein. 299-301. 
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resultat133. År 2003 då företagets resultat samt genomsnittliga aktiekurs försämrades erhöll 
ändå den verkställande direktören en högre rörlig lön och trots de rejält förbättrade siffrorna 
år 2005 ökade i princip inte den rörliga lönen någonting. Därför är det svårt att observera ett 
direkt samband mellan företagets prestationer och den verkställande direktörens lön. 

                                                 
133 Erturk, Froud, Johal & Williams. 49. 
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5.6 JM 

5.6.1 JMs incitamentsprogram 
I JM är det ersättningsutskottet som tar fram beslutsunderlag för ersättningen till den 
verkställande direktören som sedan ska beslutas av styrelsen. Årsstämman fastställer riktlinjer 
angående ersättningar till ledande befattningshavare. JM följer de riktlinjer som fastställs av 
Näringslivets Börskommitté angående ersättning till ledande befattningshavare. Ersättningen 
utgörs av fast lön, rörlig lön, övriga förmåner samt pensionsersättning. Den ersättning som 
erhålls ska vara konkurrens- och marknadsmässig på arbetsmarknaden samt att den fasta och 
rörliga lönen ska vara relaterad till befattningshavarens ansvar och befogenheter. Den rörliga 
lönen baseras på koncernens ekonomiska resultat, avkastning på operativt kapital och 
NöjdKundIndex, en mätning hur nöjda JM: s kunder är. Den procentuella fördelningen mellan 
dessa komponenter presenteras varje år.134 År 2002 bytte JM verkställande direktör och båda 
direktörernas lön ingår i tabellen nedan. Förändring av anläggningstillgångar går ej att 
indexera på grund av att JM förändrat redovisningen av dessa tillgångar.  
 

 2002 2003 2004 2005 2006 
Fast lön 100 64 62 71 80
Rörlig lön 100 19 52 164 180
Resultat före skatt 100 73 140 313 503
BNP 100 102 105 108 113
Genomsnittlig aktiekurs 100 47 62 124 130
Avkastning på Eget Kapital 100 79 142 337 497
Avkastning på Totalt Kapital 100 87 129 241 353
Förändring av antalet anställda 100 99 88 86 88
Skuldsättningsgrad 100 90 68 73 68
Soliditet 100 107 127 121 127
Förändring anläggningstillgångar 10 mkr -1 mkr -13 mkr -5 mkr -8 mkr

 

 

5.6.2 Analys av materialet från JM 
Det sammanlagda beloppet som den verkställande direktören erhåller ska redovisas enligt 
Årsredovisningslagen 5 kap 20 §135. Det är bolagsstämman som ska besluta om styrelsens 

                                                 
134 JM. Årsredovisning 2006. 30, 54, 66. 
135 Sveriges Rikes Lag. Årsredovisningslagen. 
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förslag angående den verkställande direktörens lön136. JM har ett ersättningsutskott som 
upprättar förslag angående den verkställande direktörens ersättning. Detta förslag ska 
godkännas av styrelsen för att sedan fastställas av årsstämman. 
 
Den verkställande direktörens lön kan bestå av ett antal komponenter. Den fasta lönen, ofta 
förekommer årliga bonusplaner baserade på redovisade prestationer samt options- och 
aktieprogram.137 I JM erbjuds den verkställande direktören en fast lön, rörlig lön, övriga 
förmåner samt pensionsersättning. Optioner och aktier är ett bra instrument för att den 
verkställande direktören ska agera i aktieägarnas intresse138. Den verkställande direktören i 
JM erbjuds endast en kortsiktig rörlig lön som baseras på ekonomiskt resultat, avkastning på 
operativt kapital samt NöjdKundIndex. Däremot får den verkställande direktören inte några 
optioner eller aktier som ett långsiktigt incitament. Detta innebär att den verkställande 
direktören inte blir belönad för ett långsiktigt värdeskapande139. 
 
Styrelsen är ofta ovillig att avslöja information angående deras beslutsarbete gällande den 
verkställande direktören. Studier har visat att det kan vara bra med icke-finansiella kriterier.140 
JM redovisar relativt tydligt hur den verkställande direktörens rörliga lön bestäms då de varje 
år presenterar målen samt den procentuella fördelningen mellan dessa. JM har även ett icke-
finansiellt kriterium, NöjdKundIndex, som den röliga lönen baseras på. 
 
En av huvuduppgifterna för styrelsen är att konstruera och genomföra ersättningspaket som 
relaterar till ledande befattningshavares bidrag till företagets vinst.141 Under år 2003 sjönk den 
fasta och den rörliga lönen vilket skulle kunna förklaras av det försämrade resultatet samt de i 
övrigt försämrade siffrorna. Endast skuldsättningsgraden och soliditeten förbättrades och 
därmed företagets finansiella styrka. År 2004 sjönk den fasta lönen marginellt medan den 
rörliga lönen ökade samt övriga siffror förbättrades. Den fasta lönens relativt oförändrade 
storlek skulle kunna förklaras med ökningen av den rörliga lönen det vill säga den 
verkställande direktören kompenseras av denna förändring. Men detta motsägs genom de 
kommande årens ökningar av både den fasta och rörliga lönen. Från år 2004 och framåt ökar 
både den fasta och rörliga lönen vilket kan bero på förbättrade resultat, genomsnittlig 
aktiekurs samt finansiella nyckeltal.  
 
Maximering av aktieägarnas värde genom utdelning och ökning av företagets aktieägarvärde 
är den verkställande direktörens och högsta ledningens primära mål. Dessutom förväntar sig 
aktieägarna att företagsledningen skapar målsättningar och incitamentsprogram i syfte att 
frambringa hög avkastning.142 Under perioden 2002-2004 var aktiekursutvecklingen under 
OMX index och därmed presterade den verkställande direktören inte bättre än genomsnittet. 
Däremot år 2005 och år 2006 presterade aktien bättre än OMX index som kan motivera en 
högre rölig lön. År 2006 presterade den verkställande direktören avsevärt högre 
aktieägarvärde jämfört med genomsnittet.  

                                                 
136 Sveriges Rikes Lag. Aktiebolagslagen 8 kap 53 §. 
137 Conyon. 26. 
138 Ibid. 26. 
139 Erturk, Froud, Johal & Williams. 53. 
140 Silva & Henry. 87. 
141 Erturk, Froud, Johal & Williams. 49. 
142 Rappaport. 112-114.  
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5.7 Meda 

5.7.1 Medas incitamentsprogram 
Det är styrelsen som bestämmer den verkställande direktörens lön och anställningsvillkor. 
Detta ska fastställas av bolagsstämman. Meda förvärvade år 2005 företaget Viatris och i 
samband med detta förvärv omförhandlades den verkställande direktörens anställningsvillkor 
avseende den rörliga lönen. Den maximala kostnaden som Meda kan ha för den verkställande 
direktören är 20 miljoner kronor (inklusive lön, tantiem, pensionsavsättningar, övriga 
förmåner, sociala avgifter, andra skatter eller avgifter). Den fasta lönen baseras på index. 
Proportionen mellan den fasta lönen och den rörliga lönen ska baseras på den anställdes 
arbetsuppgifter samt kompetens. Den rörliga lönen baseras på företagets resultat och den 
anställdes speciellt utformade mål. Ledande befattningshavare kan erhålla optioner men dessa 
nuvärdesberäknas inte i årsredovisningen.143  
 

 2002 2003 2004 2005 2006 
Fast lön 100 106 108 110 110 
Rörlig lön 100 279 440 1 868 2 766 
Resultat före skatt 100 167 230 275 2316 
BNP 100 102 105 108 113 
Genomsnittlig aktiekurs 100 118 222 209 172 
Avkastning på Eget Kapital 100 85 100 17 126 
Avkastning på Totalt Kapital 100 89 90 27 110 
Förändring av antalet anställda 100 118 124 697 1 354 
Skuldsättningsgrad 100 79 108 163 129 
Soliditet 100 113 96 74 86 
Förändring anläggningstillgångar 100 97 77 3 709 3 036 

 

 
 

                                                 
143 Meda Årsredovisning år 2006. 35, 50, 87.  
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5.7.2 Analys av materialet från Meda 
Enligt Näringslivets börskommittés regler ska den totala ersättningen till den verkställande 
direktören redovisas samt att företaget ska rapportera om uträkningen av den rörliga 
ersättningen. Det är även viktigt att den process som används för beslut om ersättning till den 
verkställande direktören redovisas för att skapa förtroende.144 I Medea redovisas den totala 
ersättningen till den verkställande direktören. Den fasta lönen baseras på index och den 
rörliga lönen på företagets resultat och den anställdes speciellt utformade mål. Däremot 
framgår det inte vad indexet baseras på eller vad de speciellt utformade målen innebär. Detta 
innebär svårigheter att undersöka vad förändring i rörlig lön beror på. Lön och 
anställningsvillkor beslutas av styrelsen för att sedan godkännas av bolagsstämman. Enligt 
Aktiebolagslagen 8 kap 53 § ska årsstämman fatta det avgörande beslutet angående 
ersättningen till den verkställande direktören145. Enligt de regler som Näringslivets 
börskommitté utformat ska företaget redovisa rådande marknadsvärde samt förvärvspris på 
tilldelade optioner146. Detta gör inte Meda, de redovisar endast de antal optioner som den 
verkställande direktören har tilldelats. 
 
Incitamentssystem erbjuds till verkställande direktörer för att de ska bli mer villiga att ta 
risker samt handla i aktieägarnas intresse.147 Den verkställande direktören har rörlig lön samt 
innehar optioner. Den rörliga lönen baserar på kortsiktiga mål som företagets resultat samt 
personliga mål. Meda nämner inte om syftet med tilldelningen av optioner är att få den 
verkställande direktören att prestera långsiktiga resultat. Verkställande direktörer bör bli 
belönade i relation till deras bidrag till företagets långsiktiga resultat148. Det är dock svårt att 
bedöma hur dagens beslut påverkar framtidens tillväxt och värdeskapande149. Den 
verkställande direktören i Meda blir kompenserad för den långsiktiga prestationen genom 
optioner.  
 
Styrelsen är ofta ovillig att avslöja information angående deras beslutsarbete när det gäller 
den verkställande direktören. Vid bestämmandet av storleken på den verkställande direktörens 
ersättning kan icke-finansiella kriterier vara viktiga.150 Meda har diffusa komponenter för den 
verkställande direktörens fasta och rörliga lön. Det blir då svårt att se vad besluten angående 
den verkställande direktörens lön baseras på. De nämner till exempel inte om den rörliga 
lönen uteblir om företaget uppvisar negativa resultat. Detta innebär att det bli svårt att avgöra 
om företaget ser till aktieägarnas bästa då de formar incitamentsprogrammet eller om de är 
villiga att genomföra mer förmånliga arrangemang utifrån den verkställande direktörens 
intressen151. 
 
Ersättningen till verkställande direktörer har under senaste tiden ökat drastiskt i USA. Detta 
har medfört att det skapas debatt angående vad som påverkar storleken på de verkställande 
direktörernas löner.152 Den verkställande direktören i Meda erhöll under åren 2005-2006 
avsevärt högre rörlig lön jämfört med tidigare år. Resultatet ökade under år 2005 men 
förbättringen var inte i sådan omfattning som löneökningen. Företaget gjorde nyanställningar 
samt investerade i anläggningstillgångar vilket ökade kostnaderna. Den genomsnittliga 

                                                 
144 Näringslivets börskommitté. 1-5. 
145 Sveriges Rikes Lag. Aktiebolagslagen. 
146 Näringslivets Börskommitté. 2-5. 
147 Vetschera. 343. 
148 Erturk, Froud, Johal & Williams. 53. 
149 Ibid. 53. 
150 Silva & Henry. 87-92. 
151 Bebchuck & Grinstein. 299-303. 
152 Ibid. 284-286. 
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aktiekursen och de finansiella nyckeltalen försämrades år 2005 jämfört med år 2004. Utifrån 
dessa komponenter är det svårt att motivera den drastiska ökningen av rörliga lönen men 
däremot presterade aktien betydligt bättre än OMX index vilket delvis kan motivera 
löneökningen. År 2006 förbättrades alla siffror samt presterade aktien mycket bättre än OMX 
index. Från år 2004 och framåt har den verkställande direktören lyckats med att skapa hög 
avkastning till aktieägarna jämfört med genomsnittet på börsen. Den verkställande direktörens 
fasta lön har under den studerade perioden inte förändrats nämnvärt utan följer i stort sett 
förändringen i BNP. Meda har haft en god resultatutveckling under den studerade perioden 
men resultatökningen under år 2003-2004 kan inte helt förklara ökningen av den rörliga 
lönen. Den genomsnittliga aktiekursen ökade under denna period samt presterat bättre än 
OMX index vilket skulle kunna motivera en del av löneökningen. 
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5.8 MTG 

5.8.1 MTGs incitamentsprogram 
MTG har ett ersättningsutskott som framlägger förslag till styrelsen angående löner, 
pensionsersättningar, bonusprogram, andra förmåner samt aktieprogram. Styrelsen ska sedan 
ta beslut angående förslagen vilka sedan ska fastställas av årsstämman. Ersättningen ska vara 
konkurrenskraftig för att locka, skapa motivation hos och behålla ledande befattningshavare. 
MTG erbjuder de ledande befattningshavarna en blandning av fast lön, rörlig lön och 
deltagande i optionsprogram för att sporra ledningen till goda arbetsinsatser och skapande av 
aktieägarvärde. Den ska även skapa balans mellan kort- och långsiktig motivation. Den fasta 
lönen vara konkurrenskraftig och baseras på individuellt ansvar och prestationer. Den rörliga 
delens utfall kan normalt vara maximalt 50 % av den fasta årliga ersättningen och ska baseras 
på hur fastställda mål uppnåtts. Vid exceptionella prestationer kan dock den rörliga 
ersättningen bli högre om styrelsen godkänner detta.153  
 

 2002 2003 2004 2005 2006 
Fast lön  100 98 101 130 172
Rörlig lön - 100 118 133 127
Resultat före skatt 100 1 321 3 240 5 517 7 099
BNP 100 102 105 108 113
Genomsnittligt aktiepris 100 73 99 167 254
Avkastning på Eget Kapital 100 1 158 2 246 1 939 2 679
Avkastning på Totalt Kapital 100 193 278 300 338
Förändring av antalet anställda 100 102 107 111 138
Skuldsättningsgrad 100 73 59 37 36
Soliditet 100 123 140 177 178
Förändring anläggningstillgångar 100 64 54 63 73

 

                                                 
153 MTG Årsredovisning år 2006. 50-53, 93, 94 
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5.8.2 Analys av materialet från MTG 
Företagen ska redovisa den sammanlagda lönen som utbetalats till den verkställande 
direktören.154 De ska även redovisa de principer som följs angående ersättningen till den 
verkställande direktören samt rapportera om uträkningen av den rörliga ersättningen155. MTG 
redovisar den totala lönen som den verkställande direktören erhåller samt redovisar storleken 
på den fasta lönen, rörliga lönen och värderar de erhållna finansiella instrumenten. Företaget 
har en ersättningskommitté som upprättar förslag om ersättning till den verkställande 
direktören. Om detta förslag godkänns av styrelsen fattar årsstämman slutligen beslut om 
lönen.  
 
Hur besluten angående den verkställande direktörens lön har bestämts är styrelsen ofta ovillig 
att avslöja156. MTG baserar den fasta lönen på den anställdes prestationer samt individuellt 
ansvar. Den rörliga lönen grundas på fastställda mål. Utifrån detta är det svårt att bedöma hur 
styrelsen tagit beslut angående den rörliga lönen. Det är besvärligt att granska huruvida 
styrelsen fattat besluten med aktieägarnas önskan i åtanke eller om den verkställande 
direktören påverkat157.  
 
För att attrahera kompetent ledning och få dessa att arbeta enligt aktieägarnas vilja är ett 
incitamentsprogram bra. Dessa skapar motivation hos ledningen att arbeta mot gemensamma 
mål och att åstadkomma ökat aktieägarvärde.158 Syftet med MTGs incitamentsprogram är att 
locka och bibehålla anställda på ledande positioner. De ska också motivera till goda 
arbetsinsatser och skapande av aktieägarvärde på kort- och lång sikt.   
 
En av styrelsens huvuduppgifter är att skapa och genomföra incitamentssystem som relaterar 
till ledande befattningshavares bidrag till företagets vinst.159 MTG: s resultat före skatt samt 
avkastning på eget kapital har ökat kraftigt under den studerade perioden. De finansiella 
nyckeltalen har varje år förbättrats under den studerade perioden. Däremot försämrades den 
genomsnittliga aktiekursen åren 2003-2004 för att sedan vända uppåt igen de avslutande åren. 
Den fasta lönen var i princip konstant under åren 2002-2004 och ökade åren 2005-2006. Trots 
att aktien presterade sämre än genomsnittet på börsen under år 2005 erhöll den verkställande 
direktören en lägre rörlig lön år 2006 då aktien presterade bättre än genomsnittet.  

                                                 
154 Sveriges Rikes Lag. Årsredovisningslagen 5 kap 20 §. 
155 Näringslivets Börskommitté. 2-5. 
156 Silva & Henry. 87-92. 
157 Bebchuck & Grinstein. 299-303. 
158 Conyon. 25-26. 
159 Erturk, Froud, Johal &Williams. 49. 
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5.9 Nordea 

5.9.1 Nordeas incitamentsprogram  
Det är kompensationsutskottet som ansvarar för att ta fram beslutsunderlag och presentera 
ersättningsfrågor för styrelsen vilket även inkluderar förslag avseende riktlinjer för ersättning 
till ledande befattningshavare. Årsstämman beslutar angående principer när det gäller 
ersättning till den verkställande direktören. Storleken på ersättningarna ska vara 
marknadsmässiga för att attrahera och behålla kompetenta ledande personer. I Nordea erbjuds 
den verkställande direktören en fast lön som betalas för ett fullgott arbete och en icke-monetär 
lön som är till för att underlätta arbetsutförandet, det vill säga bil- och bostadsförmån. Utöver 
detta erbjuds rörlig lön och incitamentsprogram som baseras på hur väl personliga uppnås 
samt uppnådd avkastning på eget kapital eller andra finansiella mål. Den rörliga lönen baserar 
på fastställda mål och kan uppgå till maximalt 35 % av den fasta lönen. 
Incitamentsprogrammen kan högst uppgå till 12 % av den fasta lönen. Beslut kommer att tas 
avseende den rörliga lönen år 2006 under år 2007 och därför kan vi inte presentera storleken 
på denna.160 Samma kriterier gällde för år 2002-2005. År 2002 bytte företaget verkställande 
direktör och den sammanlagda kostnaden ingår i tabellen nedan. Förändring av 
anläggningstillgångar går ej att indexera på grund av att Nordea förändrat redovisningen av 
dessa tillgångar. 

 2002 2003 2004 2005 2006 
Fast lön 100 81 87 91 97
Rörlig lön 100 281 332 387 ?
Resultat före skatt 100 109 164 194 243
BNP 100 102 105 108 113
Genomsnittlig aktiekurs 100 88 116 160 191
Avkastning på Eget Kapital 100 106 156 178 189
Förändring av antalet anställda 100 89 81 80 81
Skuldsättningsgrad 100 103 100 121 109
Soliditet 100 97 95 83 92
Förändring anläggningstillgångar -124 €m -1 048 €m -239 €m -140 €m 4 €m

                                                 
160 Nordea årsredovisning 2006. 58-60, 100.  
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5.9.2 Analys av materialet från Nordea 
Det är styrelsen som upprättar riktlinjer till den verkställande direktörens lön och därefter tar 
årsstämman beslut angående dessa riktlinjer.161 Det sammanlagda belopp som utbetalas i lön 
till den verkställande direktören ska redovisas. Även det belopp som lämnas under året i form 
av rörlig lön och som påverkar årets resultat ska redovisas.162 Nordea har ett 
kompensationsutskott som utformar förslag angående riktlinjer när det gäller lön till den 
verkställande direktören. Detta utskott rapporterar därefter till styrelsen och årsstämman tar 
det slutgiltiga beslutet avseende riktlinjerna. Företaget presenterar i årsredovisningen den 
verkställande direktörens sammanlagda lön. De redovisar även den rörliga ersättningen som 
utbetalats under året men dock inte årets rörliga lön.  
 
I ett företag kan det uppstå problem om den verkställande direktören inte har likadana mål 
som intressenterna, om de verkställande direktörerna anses vara ovilliga att ta risker, de vill 
gynna sig själva och vill framstå som mer kompetenta än vad de i själva verket är.163 Ett sätt 
att minska dessa problem är erbjuda den verkställande direktören någon form av 
kompensationssystem164. I Nordea erhåller den verkställande direktören en fast och rörlig lön. 
Den fasta lönen erhålls på grund av utmärkt arbetsutförande och den rörliga lönens utfall 
beror på uppfyllandet av i förväg fastställda mål.  
 
Idag är problemet med den verkställande direktörens lön inte hur stor den är utan hur den är 
kopplad till företagets vinst. De ersättningsprogram som konstrueras bör tydligt relatera till 
hur väl den verkställande direktören bidrar till företagets vinst.165 I Nordea baseras den rörliga 
lönen på i vilket utsträckning personliga mål uppfylls samt uppnådd avkastning på eget 
kapital eller andra finansiella mål. Företaget visar dock inte hur stor procentuell andel av den 
rörliga lönen som beror på personliga mål samt finansiella mål. Inte heller så framgår det vad 
de personliga målen innebär eller vilket finansiellt mål som använts för varje år. Detta innebär 
att det blir svårt att avgöra hur väl den verkställande direktören uppfyllt uppsatta mål. 
 
Hur den verkställande direktören bidrar till företagets långsiktiga resultat bör vara avgörande 
vid beslut avseende den rörliga lönen. Det är dock svårt att avgöra hur dagens beslut påverkar 
framtidens tillväxt och värdeskapande. I synnerhet om ersättningen är kopplad till dagens 
förändring av aktiepris, försäljning eller andra variabler.166 Nordea erbjuder inte den 
                                                 
161 Sveriges Rikes Lag. Aktiebolagslagen 8 kap53 §. 
162 Näringslivets Börskommitté. 2-5. 
163 Ekabayake. 49-50. 
164 Vetschera. 343. 
165 Erturk, Froud, Johal & Williams. 49. 
166 Ibid. 53. 
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verkställande direktören något långsiktigt incitament. Den rörliga lönen baseras endast på 
kortsiktiga mål. Detta kan innebära att den verkställande direktören i högre grad fattar beslut 
som kortsiktigt påverkar företaget.  
 
Den verkställande direktörens primära mål bör vara att maximera aktieägarnas värde genom 
utdelning och ökning av företagets aktievärde.167 Den rörliga ersättningen har under den 
studerade perioden ökat ganska mycket varje år, framförallt mellan åren 2002-2003. 
Resultatet före skatt har ökat under samma period men däremot minskade den genomsnittliga 
aktiekursen år 2003 för att därefter öka. Dessa ökningar förklarar dock inte den markanta 
ökningen av den rörliga lönen. Ett av de mål den rörliga lönen kan baseras på är avkastning på 
eget kapital. Detta nyckeltal ökade under den studerade perioden vilket delvis kan motivera 
ökningen av den rörliga lönen. Under perioden presterade företagets aktiekurs bättre än OMX 
index vilket innebär att Nordeas aktieägare fick högre avkastningen än genomsnittet på 
börsen.  

                                                 
167 Rappaport. 112-114. 
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5.10 SCA 

5.10.1 SCAs incitamentsprogram 
SCA ger ersättning till koncernchefen i form av en fast lön, möjligen rörlig lön och andra 
förmåner. Syftet är att lönen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Den 
verkställande direktörens rörliga ersättning ska utgöras av ett maximibelopp samt baseras på 
den fasta lönen. Den rörliga lönen baseras så långt som möjligt på aktiens värdeutveckling för 
att tillgodose aktieägarnas intressen samt den verkställande direktörens enskilda mål. År 2006 
relaterade den rörliga lönen till kassaflödet samt aktien. Utfallet av den aktierelaterade 
komponenten beror på aktiens utveckling i jämförelse med konkurrenternas aktieutveckling. 
Effektivavkastningen ska överstiga den genomsnittliga nivån hos de företag som aktien 
jämförs med. Styrelsens ersättningsutskott ställer upp målen för koncernchefen och för 
närvarande kan ersättningen uppgå till max 60 % av den fasta lönen. Årsstämman fattar beslut 
angående principer för den verkställande direktörens lön. Den verkställande direktören erhöll 
år 2002 personaloptioner med en löptid på sju år. 168 Resultatet år 2005 belastas av kostnader 
för effektiviseringsprogram med 5 364 MSEK169. 

 2002 2003 2004 2005 2006 
Fast lön 100 119 123 130 134 
Rörlig lön 100 19 0 0 0 
Resultat före skatt 100 86 60 24 85 
BNP 100 102 105 108 113 
Genomsnittlig aktiekurs 100 90 92 86 103 
Avkastning på Eget Kapital 100 83 57 20 70 
Avkastning på Totalt Kapital 100 86 59 17 73 
Förändring av antalet anställda 100 102 115 117 118 
Skuldsättningsgrad 100 90 105 110 102 
Soliditet 100 105 97 95 99 
Förändring anläggningstillgångar 100 101 107 127 123 

 

                                                 
168 SCA Årsredovisning år 2006. 85,86,96,97. 
169 SCA Årsredovisning år 2005. 53. 
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5.10.2 Analys av materialet från SCA 
Enligt Aktiebolagslagen 8 kap 53 § upprättar styrelsen förslag angående ersättningen till den 
verkställande direktören. Därefter beslutar bolagsstämman om detta ska gälla.170 Företagen 
ska redovisa den totala ersättningen som den verkställande direktören erhåller171. I SCA är det 
styrelsens ersättningsutskott som upprättar förslag till den verkställande direktörens lön. 
Årsstämman tar dock det slutgiltiga beslutet om ersättningen. SCA redovisar i 
årsredovisningen storleken på den fasta lönen och den rörliga lönen. Den rörliga lönen baseras 
på aktiens värdeutveckling samt den verkställande direktörens enskilda mål. Företaget har en 
aktierelaterad komponent som baseras på aktiens utveckling jämfört med konkurrenternas.  
 
Incitamentssystem utformas i syfte att få de verkställande direktörerna mer villiga att ta risker 
och handla i aktieägarnas intressen. Det är svårt att utforma ett incitamentssystem som 
maximerar nyttan.172 SCA har ett incitamentssystem baserat på den verkställande direktörens 
individuella mål samt aktiens värdeutveckling. Syftet med att koppla den rörliga lönen till 
aktiens värdeutveckling är att tillgodose aktieägarnas intressen. Lönen till den verkställande 
direktören kan bestå av flera delar bland annat en fast del, en rörlig del och ibland kan de bli 
erbjudna optionsprogram som innebär att denne har möjlighet att köpa aktier i framtiden till 
ett bestämt pris173. Den verkställande direktören i SCA har en fast lön, en rörlig lön och erhöll 
dessutom år 2002 långsiktiga personaloptioner. Optionerna med löptid på sju år bör medföra 
att den verkställande direktören motiveras till att ta långsiktiga beslut i syfte att öka företagets 
värde. 
 
Den högsta ledningen menar att de oftast erhåller en lön som motsvarar det resultat som de 
skapar. Detta även om de uppsatta målen inte är svåra att uppnå och ofta är sambandet mellan 
utfall av rörlig lön och resultat svagt.174 Enligt SCA baseras den rörliga lönen på aktiens 
värdeutveckling, enskilda mål samt kassaflöde. Den procentuella fördelningen mellan dessa 
komponenter framgår inte eller hur väl komponenterna ska uppfyllas/prestera. Däremot 
framgår det att effektivavkastningen från aktien ska överstiga den genomsnittliga nivån hos de 
företag som aktien jämförs med. Men eftersom den verkställande direktören inte erhöll någon 
rörlig lön under de tre sista åren i studieperioden kan detta bero på att SCA: s samband mellan 
resultat och rörlig lön inte är svagt. 
 
En av styrelsens huvuduppgifter är att skapa kompensationssystem som relaterar till ledande 
befattningshavares bidrag till företagets vinst.175 I SCA sjönk den rörliga lönen till den 
verkställande direktören kraftigt år 2003 för att de nästföljande åren utebli. Den rörliga lönen 
baseras så långt som möjligt på aktiens värdeutveckling för att tillgodose aktieägarnas 
intressen. Företaget menar att den rörliga lönen ska baseras på aktiens värdeutveckling i 
jämförelse med konkurrenterna. Vid en jämförelse med OMXS index observeras att företagets 
aktie presterar under genomsnittet mellan åren 2004-2006. Detta kan uppfattas som att aktiens 
värdeutveckling är den viktigaste komponenten för företaget då de ska bedöma den rörliga 
lönens utfall. Vad gäller de finansiella nyckeltalen observeras en negativ trend för avkastning 
på eget och totalt kapital för att sedan vända uppåt år 2006. Resultat och genomsnittlig 
aktiekurs följer samma trend som avkastning på eget och totalt kapital. Övriga nyckeltal är 
relativt konstanta under den observerade perioden.  

                                                 
170 Sveriges Rikes Lag. Aktiebolagslagen.  
171 Näringlivets Börskommitté. 2-5. 
172 Vetschera. 343. 
173 Conyon. 26. 
174 Erturk, Froud, Johal & Williams. 51-52. 
175 Ibid. 50. 
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5.11 Scania 

5.11.1 Scanias incitamentsprogram 
Scanias har en ersättningskommitté som upprättar förslag angående den verkställande 
direktörens lön vilket sedan beslutas av styrelsen. Bolagsstämman beslutar om de principer 
som ska gälla för den verkställande direktörens lön samt att de beslutar om aktierelaterade 
incitamentsprogram. Den totala lönen består av fast lön, rörlig resultatberoende lön samt 
pension och ska vara marknadsmässig för att locka och behålla ledande befattningshavare. 
Den fasta lönen är relaterad till position, individuella kvalifikationer och prestation. Den 
rörliga lönen är beroende av Scanias resultat och utgörs av ett lång- samt kortsiktigt 
incitamentsprogram. År 1997 beslutade Scanias styrelse om incitamentsprogram för ledande 
befattningshavare och den beräknas efter Scanias nettovinst efter avdrag för kostnader för 
eget kapital. Utfallet av det långsiktiga incitamentsprogrammet kan vara maximalt 75 % av 
den fasta lönen. Den anställde får då B-aktier i Scania som deponeras under två år i en bank.  
Det kortsiktiga incitamentsprogrammet baseras på den faktiska avkastningen under ett år men 
då måste nettovinst efter avdrag för kostnader för eget kapital vara positivt. Utfallet kan 
maximalt vara 150 % av den fasta lönen.176 
 

2002 2003 2004 2005 2006 
Fast lön 100    116 116 130 150
Rörlig lön 100 89 156 150 198
Resultat före skatt 100 124 162 182 231
BNP 100 102 105 108 113
Genomsnittlig aktiekurs 100 107 137 160 208
Avkastning på Eget Kapital 100 115 130 130 149
Avkastning på Totalt Kapital 100 116 134 136 153
Förändring av antalet anställda 100 103 106 109 116
Skuldsättningsgrad 100 87 78 77 79
Soliditet 100 108 117 118 116
Förändring anläggningstillgångar 100 103 105 123 415

 

 
 

                                                 
176 Scania Årsredovisning år 2006. 48, 91, 92. 
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5.11.2 Analys av materialet från Scania 
Enligt Årsredovisningslagens 5 kap 20 § ska den totala ersättningen till den verkställande 
direktören redovisas av företagen.177 Företagen ska även redovisa de principer som påverkar 
det utgivna vederlaget samt rapportera om uträkningen av den rörliga lönen till den 
verkställande direktören.178 Scania redovisar den totala lönen till den verkställande direktören 
på ett tydligt sätt i årsredovisningen. Det maximala utfallet av företagets kort- och långsiktiga 
incitamentsprogram redovisas samt för att det kortsiktiga programmet ska utfalla så måste 
nettovinsten efter avdrag för kostnader för eget kapital vara positiv. Men den procentuella 
fördelningen mellan de olika enheterna framgår inte eller hur beräkningen av utfallet har 
gjorts. 
 
Den verkställande direktörens primära mål är att maximera aktieägarnas intressen. Dessa 
förväntar sig att de incitamentsprogram som utformas ska motivera företagsledningen till att 
skapa hög avkastning. Värdet av aktieoptioner är direkt relaterad till aktieägarvärdet.179 
Scanias verkställande direktörs incitamentsprogram innehåller både en kort- och långsiktig 
del. Den rörliga lönen är beroende av företagets resultat. En del av det totala utfallet av 
incitamentsprogrammet ska användas för att köpa B-aktier i Scania.  Detta bör skapa 
motivation hos den verkställande direktören att öka aktieägarvärdet. Företaget bör belöna den 
verkställande direktören efter hur bra denne bidrar till långsiktigt värdeskapande180. 
Problemet kan dock vara att bedöma hur dagens beslut påverkar företaget i framtiden181. 
Scanias långsiktiga incitament baseras på förmågan att från år till år öka Scanias nettovinst 
efter avdrag för kostnader för eget kapital. Det är svårt att se hur detta ska skapa motivation 
hos den verkställande direktören till att långsiktigt arbeta för ökat aktieägarvärde. Däremot 
kompletteras detta av att en del av utfallet ska användas till investeringar i Scanias B-aktie. 
Dessa är bundna under en period av två år. 
 
Scania har under den studerade perioden presterar bra vad gäller resultat före skatt, 
genomsnittlig aktiekurs samt finansiella nyckeltal. Aktien har presterat bättre än genomsnittet 
på börsen under denna period. Ibland verkar det som om den verkställande direktören erhåller 
hög lön oavsett om denne har förtjänat den eller inte182. Värdering av företagets prestation 
används som försvar men vad detta baseras på kan ibland vara svårt att se183. Den 
verkställande direktören i Scania har under den studerade perioden erhållit en allt högre fast 
och rörlig lön med undantag för minskning av den rörliga lönen år 2003. Men då företagets 
siffror förbättrades kan ledningen använda detta som försvar mot den högre lönen. I det här 
fallet är det lätt att observera giltiga skäl till ökningen.  

                                                 
177 Sveriges Rikes Lag. Årsredovisningslagen.  
178 Näringslivets Börskommitté. 2-5. 
179 Rappaport. 112-114. 
180 Erturk, Froud, Johal & Williams. 57. 
181 Ibid. 57. 
182 Silva & Henry. 87. 
183 Ibid. 87. 
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5.12 SEB 

5.12.1 SEBs incitamentssystem 
Årsstämman godkänner förslag angående principer om ersättning och andra villkor till den 
verkställande direktören som styrelsen hade upprättat. Därefter ger SEB:s Remuneration and 
Human Resources Committee förslag om faktisk ersättning till den verkställande direktören 
som sedan styrelsen beslutar om. En jämförelse på både den svenska och den internationella 
marknaden angående lönen görs i syfte att göra ersättningen konkurrenskraftig i jämförelse 
med andra företag. Den verkställande direktörens lön består av en fast del, kort- och 
långsiktiga incitamentsprogram samt en pensionsförmån, därutöver kan övriga förmåner som 
till exempel bilförmån tillkomma. Den anställdes kompetens, arbetsuppgifter, erfarenhet och 
prestationer påverkar den fasta lönens storlek. Den kortsiktiga lönen beror på vissa uppställda 
mål som kan både vara individuella och beroende på företagets resultat, kostnader eller 
kundnöjdhet. Utbetalningen är maximerad, antingen till en andel av den fasta lönen eller till 
ett specifikt belopp och den bestäms för ett år i taget. Syftet med det långsiktiga 
incitamentsprogrammet är att stimulera den anställde att prestera i enighet med aktieägarnas 
intresse. Den är baserad på aktien samt prestation och kan maximalt uppgå till 50 % av den 
fasta lönen. Om de långsiktiga målen uppfylls får den verkställande direktören köpa A-aktier i 
företaget till ett pris av 10 kronor per aktie och på detta sätt motiveras den anställde att 
prestera enligt målen.184 År 2005 bytte företaget verkställande direktör och den sammanlagda 
kostnaden inkluderas i nedanstående tabell. 

 2002 2003 2004 2005 2006 
Fast lön 100 101 116 125 125 
Rörlig lön 100 96 93 94 93 
Övrig Ersättning 100 132 172 170 386 
Resultat före skatt 100 99 125 151 210 
BNP 100 102 105 108 113 
Genomsnittlig aktiekurs 100 94 124 153 207 
Avkastning på Eget Kapital 100 93 112 122 143 
Förändring av antalet anställda 100 97 96 99 103 
Skuldsättningsgrad 100 97 116 126 109 
Soliditet 100 103 103 81 94 
Förändring anläggningstillgångar 100 92 82 78 54 

 

 
                                                 
184 SEB Årsredovisning år 2006. 51,52, 79. 
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5.12.2 Analys av materialet från SEB 
Styrelsen ska upprätta förslag angående ersättning till den verkställande direktören och dessa 
ska godkännas av årsstämman.185 Alla uppgifter angående den verkställande direktörens lön 
ska lämnas i årsredovisningen. Dessutom ska företaget redovisa den bonus som påverkar 
resultatet.186 SEB har en kommitté som upprättar förslag om ersättning gällande den 
verkställande direktörens lön som sedan ska fastställas av styrelsen. Årsstämman fattar beslut 
angående de principer som ska gälla för den verkställande direktörens lön. Företaget redovisar 
alla uppgifter angående den verkställande direktörens lön i årsredovisningen samt den rörliga 
ersättningens storlek. 
 
Enligt Agentteorin kan det uppstå kostnader då agenten inte har likadana mål som 
principalen187. Ett sätt att minska dessa kostnader är att skapa incitamentssystem som 
överensstämmer med principalens intressen. Detta ska motivera agenten till att arbeta utifrån 
principalens önskan.188 SEB har både kort- och långsiktiga incitamentsprogram. Avsikten 
med den långsiktiga delen är att få den verkställande direktören att prestera utifrån 
aktieägarnas intressen. Om de långsiktiga incitamenten uppfylls får den verkställande 
direktören köpa A-aktier i företaget till ett förmånligt pris och detta ska motivera denne till att 
prestera enligt målen. Genom att utforma incitamentsprogram kan företaget attrahera och 
behålla ledande befattningshavare189. SEB gör jämförelser både mot den svenska och 
internationella marknaden i syfte att erbjuda en konkurrenskraftig lön.  
 
Den fasta lönen är i stort sett opåverkad av företagets prestation därför bör 
incitamentssystemet innehålla en aktierelaterad del. Eftersom detta är ett av de mest kraftfulla 
sätt att skapa motivation hos den verkställande direktören att arbeta för aktieägarna.190 Genom 
att den verkställande direktören i SEB har ett aktiebaserat incitamentssystem bör detta 
motivera denne att agera i aktieägarnas intressen. Dock så kan detta motverkas av att den 
verkställande direktören erbjuds köpa A-aktier till ett pris som kraftigt understiger 
marknadsvärdet. 
  
Det senaste decenniet har ersättningsnivån till verkställande direktörer ökat markant i USA. 
Den fråga som uppkommit i samband med detta är vad som påverkar storleken på lönerna och 
om detta är något som kan förklaras utifrån företagets presterade resultat och 
branschtillhörighet.191 I SEB märks en tydlig positiv trend angående resultatet och 
genomsnittlig aktiepris från år 2004-2006. Aktien har presterat bättre än OMX index under 
åren 2002-2006. Trots detta har inte den verkställande direktörens rörliga lön ökat under den 
studerade perioden. Detta kan delvis påverkas av att den lång- och kortsiktiga rörliga lönen är 
begränsad till ett visst belopp av den fasta lönen samt att dessa belopp nästan är uppnådda. 
För att erhålla maximal rörlig ersättning bör enastående resultat presteras.  
 

                                                 
185 Sveriges Rikes Lag. Aktiebolagslagen 8 kap 53 §. 
186 Näringslivets Börskommitté. 2-5. 
187 Ekanayake. 49-50. 
188 Vetschera. 343. 
189 Conyon. 25-26. 
190 Ibid. 26. 
191 Ibid. 26. 
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5.13 Skanska 

5.13.1 Skanskas incitamentsprogram 
Skanska har en ersättningskommitté som upprättar förslag angående den verkställande 
direktörens lön som sedan fastställs av styrelsen. Årsstämman fastställer vilka riktlinjer som 
ska gälla för den verkställande direktörens lön. Ersättningen består av fast lön, eventuell rörlig 
ersättning, övriga förmåner samt pension. Den verkställande direktörens lön ska vara 
konkurrenskraftig, marknadsmässig och ersättningen ska även styras av prestation samt att 
storleken på lönen beror på den anställdes arbetsuppgifter samt kompetens. Den rörliga lönen 
består av ett maximibelopp och utges i form av kontanter och/eller aktier. Den baseras på 
rörelsemarginal och avkastning på sysselsatt kapital Utdelningen av aktier ska utgöra ett 
långsiktigt incitament och beror på resultatet av uppställda mål samt överensstämma med 
aktieägarnas intressen. Förutom detta tillkommer icke-finansiella mål som hälsa och säkerhet, 
miljö, affärsetik, förlustprojektshantering och ledarskapsutveckling. Om de icke-finansiella 
målen inte uppnås tillräckligt reducerar detta den rörliga lönen. Syftet med den aktierelaterade 
komponenten i lönen är att locka kompetenta medarbetare samt bibehålla de redan 
existerande. Dessutom hoppas företaget att detta ska öka intresset för företagets fortsatta 
utveckling och möjliggöra för de anställda att bli aktieägare i koncernen.192 År 2002 avgick 
den dåvarande verkställande direktören och samtliga kostnader redovisas i nedanstående 
tabell. Förändring av antalet anställda går ej att indexera på grund av att Skanska förändrat 
redovisningen av de anställda. 
 

 

                                                 
192 Skanska Årsredovisning år 2006. 116,117. 

 2002 2003 2004 2005 2006 
Fast lön 100 88 89 103 112
Rörlig lön 100 8 8 52 54
Övrig Ersättning 100 178 192 196 182
Resultat före skatt 100 5 578 5 232 7 014 6 829
BNP 100 102 105 108 113
Genomsnittlig aktiekurs 100 81 111 158 197
Avkastning på Eget Kapital  100 5 635 4 661 5 402 5 094
Avkastning på Totalt Kapital 100 382 372 402 394
Förändring av antalet anställda -4,47 -4,17 -6,01 0,01 % 4,24 %
Skuldsättningsgrad 100 82 62 64 60
Soliditet 100 117 142 143 148
Förändring anläggningstillgångar 100 83 69 65 68
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5.13.2 Analys av materialet från Skanska 
Det sammanlagda beloppet som företaget utgett i lön till den verkställande direktören ska 
redovisas.193 Styrelsen ska formulera förslag till lön och annan ersättning till den 
verkställande direktören som årsstämman sedan ska besluta om194. Dessutom ska företaget 
rapportera om de principer som följs vid lämnade av ersättning till den verkställande 
direktören195. I Skanska redovisas den årliga totala lönen som utbetalats till den verkställande 
direktören. Dessutom redovisas varje komponent som den totala lönen består av var för sig. 
Företaget har en ersättningskommitté som upprättar förslag angående den verkställande 
direktörens lön och beslut tas sedan av styrelsen. Årsstämman ska godkänna de principer 
angående ersättning till den verkställande som ska efterlevas.  
 
Företaget kan genom att erbjuda incitamentsprogram tilltala kvalificerade verkställande 
direktörer.196 För att attrahera kompetent personal ska lönen till den verkställande direktören 
vara konkurrenskraftig och marknadsmässig samt prestationsbaserad. Företaget ska skapa 
incitamentsprogram som motiverar den verkställande direktören att skapa ökat 
företagsvärde197. För att göra det kan kort- och långsiktig rörlig lön erbjudas198. Skanska har 
kort- och långsiktig rörlig lön som kan bestå av kontanter eller aktier. Företaget vill genom 
utdelningen av aktier/optioner tillgodose aktieägarnas intressen samt öka intresset för 
företagets framtida utveckling.  
 
Styrelsen är ofta ovillig att avslöja information angående beslutsfattandet vad gäller den 
verkställande direktörens lön. Även icke-finansiella kriterier kan vara viktigt vid bedömandet 
av den verkställande direktörens prestation.199 Skanska redovisar utfallet av de rörliga 
lönedelarna i årsredovisningen. Den komponent som den rörliga lönen baseras på är 
företagets rörelseresultat. Det slutgiltiga utfallet påverkas även av ett antal icke-finansiella 
mål som till exempel miljö, affärsetik och affärsutveckling. De icke-finansiella målen kan 
reducera den rörliga lönen om något mål inte uppfylls. Skanska beskriver ganska bra i 
årsredovisningen hur utfallet av de rörliga komponenterna har varit. 
 

                                                 
193 Sveriges Rikes Lag. Årsredovisningslagen 5 kap 20 §.  
194 Sveriges Rikes Lag. Aktiebolagslagen 8 kap 53 §. 
195 Näringslivets Börskommitté. 2-5. 
196 Vetschera. 343. 
197 Rappaport. 112-114. 
198 Ibid. 112-114. 
199 Silva & Henry. 87-92. 
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En av styrelsens huvuduppgifter är att skapa kompensationsprogram som baseras på den 
verkställande direktörens bidrag till företagets värdeskapande200. Den rörliga lönen minskade 
kraftigt åren 2003-2004. Detta trots att företagets resultat efter skatt, genomsnittlig aktiekurs 
samt finansiella nyckeltal var betydligt bättre än år 2002. Den rörliga ersättningen skulle 
delvis kunna påverkas av att aktiekursen inte presterade bättre än OMX index. Men det 
förklarar inte den markanta minskningen. Under åren 2005-2006 stiger både den fast och 
rörliga lönen men den rörliga lönen ligger fortfarande under år 2002 nivå. Detta trots att 
övriga siffror fortsätter att förbättras. 

                                                 
200 Erturk, Froud, Johal & Williams. 49. 
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5.14 Swedbank 

5.14.1 Swedbank incitamentsprogram 
Swedbank har en kompensationskommitté som beslutar om ersättningar till den verkställande 
direktören. Den verkställande direktörens rörliga lön kan maximalt uppgå till 25 % av 
årslönen utfallet beror på resultatandelssystemet Kopparmyntet samt individuella mål. Från 
och med år 2004 då banken bytte verkställande direktör utgår ingen rörlig lön.201 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 
Fast lön 100 99 131 139 149
Rörlig lön 100 57 0 0 0
Resultat före skatt 100 140 174 219 208
BNP 100 102 105 108 113
Genomsnittlig aktiekurs 100 100 129 160 189
Avkastning på Eget Kapital 100 129 154 158 134
Förändring av antalet anställda 100 92 86 86 87
Skuldsättningsgrad 100 91 94 90 91
Soliditet 100 104 106 111 110
Förändring anläggningstillgångar 100 92 86 86 87

 

 

                                                 
201 Swedbank Årsredovisning år 2003. 75, 76.  
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5.14.2 Analys av materialet från Swedbank 
Enligt Aktiebolagslagen 8 kap 53 § är det styrelsen som ska framföra förslag gällande den 
verkställande direktörens lön. Därefter ska bolagsstämman ta beslut angående det framförda 
förslaget.202 Företaget ska även redovisa den totala lön som årligen utges till den verkställande 
direktören. För att skapa förtroende är det viktigt att företaget redovisar den förlopp som 
används vid avgörandet angående ersättningen.203 I Swedbank är det en 
kompensationskommitté som tar beslut angående den verkställande direktörens lön.  
 
Den totala lönen till den verkställande direktören redovisas i årsredovisningen. Swedbank 
baserar utfallet av den rörliga lönen på resultatandelssystemet Kopparmyntet samt 
individuella mål.  
 
Om aktieägarna och den verkställande direktören har olika mål kan det uppstå kostnader.204 
Erbjuder företaget den verkställande direktören ett incitamentssystem kan denne bli mer villig 
att ta risker och därmed ta beslut som är i aktieägarnas intresse.205 Under år 2002-2003 kunde 
den verkställande direktören erhålla rörlig ersättning. Men vid bytet av verkställande direktör 
år 2004 tog företaget bort den rörliga incitamentsdelen. Till följd av detta erhöll den 
verkställande direktören högre fast lön som kompensation. Detta kan innebära att den 
verkställande direktören blir mindre villig att ta risker i syfte att tillgodose aktieägarnas 
intressen.  
 
År 2003 minskade både den fasta och den rörliga lönen trots att resultatet före skatt ökade 
samt den genomsnittliga aktiekursen. Aktien presterade även bättre än OMXS index och 
aktieägarvärdet ökade därmed. De finansiella nyckeltalen förbättrades år 2003. Trots att den 
rörliga incitamentsdelen togs bort år 2004 har alla siffror årligen förbättrats under den 
studerade perioden förutom år 2006 då vissa sjönk marginellt. Aktien har presterat bättre än 
genomsnittet under samma period. Detta skulle kunna tyda på att incitamentsprogram inte 
tillför mer motivation hos den verkställande direktören att skapa ökat företagsvärde. Men 
detta är utifrån den korta studieperioden inte möjligt att avgöra.  

                                                 
202 Sveriges Rikes Lag. Aktiebolagslagen.  
203 Näringslivets Börskommitté. 2-5. 
204 Ekanayake. 49-50. 
205 Vetschera. 343. 
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5.15 Trelleborg 

5.15.1 Trelleborgs incitamentsprogram 
Trelleborg har ett ersättningsutskott som tar beslut angående ersättningar och 
anställningsvillkor till den verkställande direktören. Årsstämman beslutar vilka principer som 
ska gälla vid fastställanden av den verkställande direktörens lön. Den ersättning som erbjuds 
ska vara marknadsmässig för att företaget ska kunna attrahera och behålla ledande 
befattningshavare. I Trelleborg erbjuds den verkställande direktören fast lön, rörlig lön samt 
övriga förmåner.  Den rörliga lönen baseras på Trelleborgkoncernens resultat före skatt samt 
resultat efter skatt exklusive påverkan från strukturförändringar enligt styrelsens godkännande 
och har en övre gräns på maximalt 3 miljoner kronor per år. År 2005 infördes ett långsiktigt 
incitamentsprogram som är ett rullande treårsprogram och kontantbaserat. Måltalet är 
Trelleborgkoncernens vinst per aktie med en årlig förbättring om 10 % och inkluderar 
kostnaden för programmen.206 Den avgående verkställande direktörens rörliga lön år 2005 
påverkades av Trelleborgsaktiens utveckling mellan åren 2002-2004.207 År 2002 och år 2003 
baserades den rörliga lönen på Trelleborgkoncernens resultat före skatt exklusive 
jämförelsestörande poster, på resultatet efter skatt exklusive jämförelsestörande poster och på 
tillväxten i koncernen.208 År 2005 tillträdde en ny verkställande direktör i bolaget och dennes 
samt den föregående verkställande direktörens lön ingår i tabellen nedan: 

 2002 2003 2004 2005 2006 
Fast lön 100 109 94 197 186
Rörlig lön 100 107 221 232 89
Resultat före skatt 100 161 87 231 172
BNP 100 102 105 108 113
Genomsnittlig aktiekurs 100 105 141 144 175
Avkastning på Eget Kapital 100 158 78 164 131
Avkastning på Totalt Kapital 100 86 66 100 76
Förändring av antalet anställda 100 106 88 88 92
Skuldsättningsgrad 100 186 152 135 170
Soliditet 100 69 79 85 73
Förändring anläggningstillgångar 100 115 108 113 120

 

 

                                                 
206 Trelleborg. Årsredovisning 2006. 24, 61, 78, 82, 83. 
207 Trelleborg. Årsredovisning 2005. 64, 86. 
208 Trelleborg. Årsredovisning 2003. 60. 
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5.15.2 Analys av materialet från Trelleborg 
Det är styrelsen som ska upprätta förslag angående den verkställande direktörens lön för att 
årsstämman därefter ska godkänna de principer som ska gälla.209 Den årliga totala lönen till 
den verkställande direktören ska företaget redogöra för. Det är viktigt att den process som 
används vid fastställandet av ersättningen redovisas för att skapa förtroende för företaget.210 
Det är årsstämman som fastställer de principer som ska gälla angående ersättningen till den 
verkställande direktören i Trelleborg. Företaget har ett ersättningsutskott som beslutar 
angående ersättningen till den verkställande direktören. 
 
Incitamentsprogram är ett sätt att minska riskerna att den verkställande direktören ska handla i 
eget intresse.211 För att attrahera kompetenta verkställande direktörer och motivera dessa att 
handla i aktieägarnas intresse är prestationsbaserade löner en bra drivkraft.212 I Trelleborg 
erbjuds den verkställande direktören fast och rörlig lön. Den rörliga delen är beroende av 
företagets resultat samt aktiens utveckling. Företaget har ett långsiktigt incitamentsprogram 
för den verkställande direktören som har en viktig del i aktiens utveckling.  Denna komponent 
baseras på företagets vinst per aktie och ska varje år förbättras med 10 % för att målet ska 
anses uppfyllt. Trelleborg nämner i årsredovisningen att ersättningen ska vara 
marknadsmässigt i syfte att locka och bibehålla ledande befattningshavare.  
 
Det beslutsarbete som styrelsen gör angående den verkställande direktören är de ofta ovilliga 
att avslöja. Vid bestämmandet av den verkställande direktörens bonus är det viktigt med icke-
finansiella kriterier.213 Trelleborg redovisar hur stor andel av den rörliga lönen som baseras på 
resultatet före skatt och efter skatt. Däremot redovisas inte hur stor andel av resultatet före 
skatt och efter skatt som den rörliga lönen baseras på. Den rörliga lönen har ett takbelopp. 
Den verkställande direktörens rörliga lön består inte av några ickefinansiella kriterier.  
 
Den högsta ledningen kan nästa alltid säga att de har en lön som motsvarar det resultat de 
skapar vilket ofta legitimerar höga löner. Detta trots att målen ibland inte är svåra att 
uppnå.214 Den rörliga lönen ökade under åren 2003-2005 och sjönk markant år 2006. Trots att 
resultatet före skatt minskade år 2004 ökade den rörliga lönen kraftigt. Även de finansiella 
nyckeltalen försämrades under detta år. Detta skulle delvis kunna förklaras av att den 
genomsnittliga aktiekursen ökade samt att aktien presterade bättre än OMX index. År 2005 
förbättrades alla siffror samtidigt som både den fasta och rörliga lönen ökade. De studerade 
siffrorna med undantag av genomsnittlig aktiekurs försämrades under år 2006 och den rörliga 
och fasta lönen sjönk också. Den rörliga lönen sjönk dock mer än vad som kan förklaras av 
siffrorna.  
 

                                                 
209 Sveriges Rikes Lag. Aktiebolagslagen. 8 Kap 53 §, 
210 Näringslivets Börskommitté. 2-5. 
211 Vetschera. 343. 
212 Conyon. 25-26. 
213 Silva & Henry.87-92. 
214 Erturk, Froud, Johal & Williams. 51-52. 
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5.16 Volvo 

5.16.1 Volvos incitamentsprogram 
Volvo har en ersättningskommitté som upprättar riktlinjer angående den verkställande 
direktörens ersättning. Kommittén lämnar sedan förslaget till styrelsen. Årsstämman beslutar 
om vilka principer som ska gälla angående den verkställande direktörens lön. Lönen ska vara 
konkurrenskraftig och marknadsmässig i syfte att bibehålla samt attrahera personer till 
koncernledningen. Den ska dessutom baseras på den anställdes prestation samt 
arbetsuppgifter. Den verkställande direktören i Volvo erhåller varje år en fast lön samt 
eventuellt en rörlig lön som baseras på kassaflöde och koncernens rörelseresultat. Utfallet kan 
maximalt bli 50 % av den fasta lönen. Han har även ett långsiktigt incitamentsprogram där 
han kan erhålla aktier i företaget om de uppsatta finansiella målen uppfylls.215 

 
 2002 2003 2004 2005 2006 

Fast lön 100 104 107 111 115
Rörlig lön 100 197 255 208 275
Resultat före skatt 100 82 625 895 1 008
BNP 100 102 105 108 113
Genomsnittlig aktiekurs 100 106 150 187 230
Avkastning på Eget Kapital 100  89 705 893 909
Avkastning på Totalt Kapital 100 92 399 433 482
Förändring av antalet anställda 100 95 93 103 101
Skuldsättningsgrad 100 107 108 105 96
Soliditet 100 96 95 93 103
Förändring anläggningstillgångar 100 95 93 103 101

 

 
 

 

                                                 
215 Volvo Årsredovisning år 2006. 80,81 128. 
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5.16.2 Analys av materialet från Volvo 
Enligt Årsredovisningslagen 5 kap 20 § ska företagen redogöra för den totala ersättning de 
betalar ut till den verkställande direktören.216 Det är styrelsen som upprättar förslag till 
ersättningen men årsstämman ska godkänna de principer som lönen baseras på.217 För att 
företaget ska få förtroende är det viktigt att de redogör för den process de använder vid 
beslutande av den verkställande direktörens lön.218 Volvo har en ersättningskommitté som 
utfärdar riktlinjer angående den verkställande direktörens lön, styrelsen beslutar därefter om 
dessa ska gälla. Årsstämman tar beslutet angående de principer som ska gälla för de 
verkställande direktörernas löner. 
 
Det kan finnas skillnader avseende mål mellan företagets aktieägare och den verkställande 
direktören. Detta innebär att det kan uppstå kostnader.219 För att minska risken för dessa 
kostnader och motivera den verkställande direktören att handla i aktieägarnas intresse kan 
incitamentssystem utformas.220 Den verkställande direktören i Volvo erhåller en fast lön och 
eventuellt en rörlig lön. Dessutom har den verkställande direktören ett långsiktigt 
incitamentsprogram som innebär att han kan erhålla aktier i företaget om i förväg bestämda 
finansiella mål uppfylls. Genom att erbjuda den verkställande direktören aktier i företaget blir 
denne mer likställd aktieägarna och motiveras bättre att arbeta enligt aktieägarnas intressen. 
 
Problemet med de verkställande direktörernas löner är inte storleken utan hur de kopplas till 
företagets värdeskapande.221 I Volvo baseras lönen på den anställdes prestation och 
arbetsuppgifter. Den rörliga lönen som den verkställande direktören erhåller baseras på 
företagets kassaflöde samt rörelseresultat. Volvo beskriver inte hur stor andel av företagets 
kassaflöde samt rörelseresultat som den rörliga lönen baseras på. De nämner i 
årsredovisningen att maximibeloppet är 50 % av den fasta lönen. I detta takbelopp räknas inte 
optioner och aktier som den verkställande direktören kan erhålla.  
 
Aktieägarna förväntar sig att de incitamentsprogram som införs ska vara kopplade till 
företagets värdeskapande.222 Den verkställande direktörens fasta lön har under den studerade 
perioden i hög grad utvecklats i samma uträckning som BNP-tillväxten. Den rörliga lönen har 
under perioden ökat kraftigt. Resultatet före skatt sjönk år 2003 men har därefter ökat kraftigt 
varje år. Den rörliga lönen har dock inte ökat i samma utsträckning som resultatet före skatt 
samt avkastning på eget och totalt kapital. Soliditen och skuldsättningsgraden har legat på en 
relativt konstant nivå under den studerade perioden. Volvos aktiekurs har under perioden haft 
en bra utveckling och dessutom legat över OMX index genomsnitt under hela perioden. 
Aktien har en stabil uppåtgående trend jämfört med OMX index. Volvo har skapat ökat 
aktieägarvärde under hela den studerade perioden. 
 

                                                 
216 Sveriges Rikes Lag. Årsredovisningslagen. 
217 Sveriges Rikes Lag. Aktiebolagslagen. 8 kap 53 §. 
218 Näringslivets Börskommitté. 2-5. 
219 Ekanayake. 49-50. 
220 Vetschera. 343. 
221 Erturk, Froud, Johal & Williams. 49. 
222 Rappaport. 112-114. 
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5.17 Jämförande tabeller av företagens rörliga lön, resultat före skatt samt 
genomsnittlig aktiekurs 
 
Rörlig lön 2002 2003 2004 2005 2006 
Electrolux 100 21 74 101 86
Eniro - 100 56 130 146
Ericsson 100 1 416 1 106 1 523 1 906
Hufvudstaden 100 126  431 586 523
Investor 100 156 174 175 167
JM 100 19 52 164 180
Meda 100 279 440 1 868 2 766
MTG - 100 118 133 127
Nordea 100 281 332 387 ?
SCA 100 19 0 0 0
Scania 100  89  156 150 198
SEB 100 96 93 94 93
Skanska 100 8 8 52 54
Swedbank 100 57 0 0 0
Trelleborg 100 107 221 232 89
Volvo 100 197 255 208 275
BNP 100 102 105 108 113
 
 
Resultat före skatt 2002 2003 2004 2005 2006 
Electrolux 100 93 58 43 51
Eniro 100 339 398 449 527
Ericsson 100 147 324 346 358
Hufvudstaden 100 95 165 409 711
Investor 100 52 433 2 278 1 497
JM 100 73 140 313 503
Meda 100 167 230 275 2 316
MTG 100 1 321 3 240 5 517 7 099
Nordea 100 109 164 194 243
SCA 100 86 60 24 85
Scania 100  124 162 182 231
SEB 100 99 125 151 210
Skanska 100 5 578 5 232 7 014 6 829
Swedbank 100 140 174 219 208
Trelleborg 100 161 87 231 172
Volvo 100 82 625 895 1 008
BNP 100 102 105 108 113
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Genomsnittlig aktiekurs 2002 2003 2004 2005 2006 
Electrolux 100 96 90 104 101
Eniro 100 94 94 123 125
Ericsson 100 44 95 110 118
Hufvudstaden 100 103 134 189 211
Investor 100 74 96 133 176
JM 100 47 62 124 130
Meda 100 118 222 209 172
MTG 100 73 99 167 254
Nordea 100 88 116 160 191
SCA 100 90 92 86 103
Scania 100  107 137 160 208
SEB 100 94 124 153 207
Skanska 100 81 111 158 197
Swedbank 100 100 129 160 189
Trelleborg 100 105 141 144 175
Volvo 100 106 150 187 230
BNP 100 102 105 108 113
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6. Diskussion och slutsatser 
 detta avslutande kapitel kommer vi först diskutera det erhållna resultatet för att därefter 
besvara i vilken utsträckning den prestationsbaserade lönen påverkas av företagsresultat 
och aktiekursutveckling. Avslutningsvis ger vi förslag på fortsatta studier på detta 

ämne.  

6.1 Diskussion 
En stor del av de studerade företagen har någon typ av utskott eller kommitté som upprättar 
förslag angående den verkställande direktörens lön. Styrelsen tar därefter det slutgiltiga 
beslutet och årsstämman beslutar angående de principer som ska gälla avseende den 
verkställande direktörens lön. Det är endast Hufvudstaden som inte underrättar årsstämman 
angående ersättning till den verkställande direktören. Detta motiveras genom att de inte 
erbjuder denne några optioner eller aktier i företaget som incitament. Risken med att 
årsstämman inte tar beslut angående den verkställande direktören kan vara att denne lättare 
kan påverka lönen och besluten inte fattas utifrån aktieägarnas intressen. När vi började 
analysera materialet från empirin ansåg vi det bra att företagen hade ett utskott/kommitté som 
upprättade förslag angående de principer som ska gälla den verkställande direktören. Detta 
eftersom de verkställande direktörerna ofta sitter med i företagets styrelse och indirekt kan 
påverka de beslut som tas. Den verkställande direktören får inte rösta vid frågor som rör 
denne men genom att sitta i styrelsen kan dessa influeras av den verkställande direktörens 
åsikter. Utskotten/kommittéerna består ofta av ett antal styrelsemedlemmar vilket medför att 
oberoendet inte är större än om styrelsen hade upprättat förslagen. Årsstämman bör godkänna 
storleken på lönen och inte endast principerna. Styrelsen bör redovisa för årsstämman i vilken 
utsträckning den verkställande direktören uppfyllt de fastställda målen samt ge förslag till 
rörlig lön med en bra motivering för beslut av årsstämman. 
 
Lönen motiveras med att den är konkurrenskraftig och marknadsmässig i syfte att locka och 
bibehålla verkställande direktörer. Detta är någonting som åtskilliga av de studerade företagen 
skriver angående den verkställande direktörens lön. Det är dock svårt att utifrån 
årsredovisningarna veta hur företagen bestämmer vad som är konkurrenskraftigt samt 
marknadsmässigt. Jämförs lönerna med företag i samma bransch eller utgår de från företag 
med ungefär lika stor omsättning? De företag vi har studerat ingår inte alla i samma bransch 
men några studerade företag verkar i samma bransch. Nordea, SEB och Swedbank erbjuder 
den verkställande direktören ungefär lika storlek på den fasta lönen. Det är svårt att erbjuda en 
konkurrenskraftig och markandsmässig rörlig lön då denna ska baseras på prestation. 
 
Företagen nämner att ett långsiktigt incitament knuten till aktiens utveckling finns till för ökat 
aktieägarvärde. Rörliga incitamentssystem bör vara knutna till företagets värdeskapande. Det 
bästa sättet är att koppla bonusen till aktiens utveckling vilket ett stort antal av det studerade 
företagen gör. Problemet är dock om ingen jämförelse görs mellan konkurrenternas 
aktiekursutveckling eller aktieprisindex. Om konkurrenternas aktie kraftigt ökar i jämförelse 
med det egna företagets aktie har företaget inte lyckats presterat ett bra aktieägarvärde. Går 
OMX index bättre än den egna aktien skapar inte företaget högre aktieägarvärde än 
genomsnittet på börsen. Bland de studerade företagen är det endast SCA som har knutit det 
långsiktiga incitamentet till företagets värdeskapande i jämförelse med konkurrenternas. Detta 
observeras genom att den verkställande direktören inte erhöll någon rörlig lön det sista tre 
åren under den studerade perioden. Frågan är om de resterade företagens verkställande 
direktörer verkligen skulle ha erhållit lika hög rörlig lön om aktien hade jämförts med 
konkurrenternas? De skulle enligt vår mening inte ha gjort det. 

I
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Kortsiktiga incitament erbjuder alla av de studerade företagen till deras verkställande 
direktörer. Denna typ av incitament kan leda till att den verkställande direktören endast tar 
beslut som påverkar företaget på kort sikt. Därför är det viktigt att inte företagen enbart 
utvärderar den verkställande direktörens arbete utifrån de uppsatta målen utan måste 
undersöka vilka medel som använts vid måluppfyllelsen. Om den rörliga lönen baseras på 
företagets resultat kan den verkställande direktören avskeda anställda, sälja ut tillgångar eller 
lösa upp obeskattade reserver i syfte att erhålla högre bonus.     
 
Företagen kopplar den rörliga lönen till olika typer av mål som till exempel rörelseresultat, 
lönsamhetsutveckling, långsiktig prestation, avkastning på operativt kapital, avkastning på 
eget kapital, personliga mål, kundnöjdindex och kassaflöde. Vid läsning av företagens 
årsredovisningar framgår det ofta inte hur dessa mål ska uppfyllas för att den verkställande 
direktören ska erhålla rörlig lön. Det framgår till exempel inte heller hur stor andel av 
rörelseresultatet som den rörliga lönen baseras på. Det är svårt att veta om den verkställande 
direktören erhåller rörlig lön även om målet inte har förbättrats sedan föregående år. 
Redovisningen av måluppfyllelsen är också bristfällig förutom hos Skanska som redovisar 
utfallet av de mål den verkställande direktören haft. Detta innebär att det som intressent är 
svårt att utvärdera hur väl den verkställande direktören uppfyllt de specificerade målen. 
Skanska redovisar även utfallet av de icke-finansiella målen och om dessa mål inte uppfylls 
minskas den rörliga lönen. Detta är någonting vi inte observerat hos något annat företag. Icke-
finansiella mål som till exempel kundnöjdhet och hur nöjda personalen är kan vara bra 
komplement till finansiella mål. Är inte kunderna eller personalen nöjda kan det i framtiden 
leda till sämre resultat för företaget.  
    
Scania är det enda av de studerade företagen som nämner att den verkställande direktören 
endast erhåller rörlig lön om resultatet är positivt. Detta är märkvärdigt eftersom den 
verkställande direktören inte bör erhålla bonus om företaget inte lyckas prestera ett positivt 
resultat. Avkastningen till aktieägarna är obefintlig och varför ska företagets negativa resultat 
belastas ytterligare med en rörlig lön. Den verkställande direktören kan ha förbättrat resultatet 
sedan föregående år men det går fortfarande dåligt för företaget. Då är det bättre att företaget 
minskar kostnaderna genom att inte ge ut någon rörlig lön till den verkställande direktören. 
Av de studerade företagen som haft ett minusresultat var det endast Ericssons verkställande 
direktör som erhöll en rörlig lön det året. Detta motiverade företaget med att denne hade 
lyckats presterat ett bättre resultat än tidigare år samt de uppsatta målen var uppfyllda. 

6.2 Slutsatser 
 

 Företagen följer de lagar som finns angående redovisningen av den totala ersättningen till 
den verkställande direktören. Det är endast ett av de studerade företagen som nämner att 
det inte är årsstämman som fattar beslut angående de gällande principerna.  
 

 Ingen tydlig koppling mellan resultat och storleken på rörlig lön finns.  
 

 Endast ett fåtal av de studerade företagen har en tydlig koppling mellan genomsnittlig 
aktiekurs och aktien jämfört med OMX index.  

 
 Ingen tydlig koppling kan observeras mellan de finansiella nyckeltalen och den rörliga 

lönens storlek. 
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 Vid jämförelse mellan alla komponenterna och den rörliga lönens utveckling blir 
kopplingen lite tydligare i vissa fall men ingen uppenbar koppling kan observeras. 

 
 Den verkställande direktörens rörliga lön följer i liten utsträckning de studerade 

komponenterna. 

6.3 Förslag på fortsatta studier 
Under den period vi nu har skrivit vår magisteruppsats har en hel del idéer angående fortsatta 
studier dykt upp. Vi presenterar ett urval här nedan: 
 

 Spelar bransch någon roll? Det skulle vara intressant att undersöka specifika branscher 
för att se om något samband finns mellan de rörliga lönerna hos dessa företag. Eftersom 
företag inom samma bransch påverkas på ett liknande sätt av konjunkturen bör det finnas 
någon sorts samvariation mellan de röliga lönerna i samma bransch.  

 
 Kan ägarförhållandena påverka? Kan det observeras något samband mellan vem/vilka 

som är den/de största ägaren/ägarna och den rörliga lönens storlek? Observeras en högre 
lön om till exempel Investor är största ägare eller om något fondbolag är det. 

 
 Skillnad mellan stora och små bolag? Har verkställande direktörer i företag med större 

omsättning högre procentuell rörlig lön än företag med lägre omsättning? Här skulle det 
vara intressant att studera den rörliga lönen i jämförelse med omsättningen det vill säga en 
procentuell jämförelse. 

 
 Hur beräknas den rörliga lönen? En kvalitativ studie där intervjuer görs med ett antal 

styrelseledamöter i företag som har rörlig lön till den verkställande direktören. Här 
undersöks vilka kriterier som ska uppfyllas samt hur beräkningen därefter görs. 

 
 En längre tidsperiod. Vi inte fann någon tydlig koppling mellan komponenterna och de 

studerade företagen under en femårsperiod. Därför skulle det vara intressant med en 
kvalitativ studie där en längre tidsperiod studeras i syfte att undersöka om ett samband då 
uppstår.  

6.4 Vårt bidrag till forskningen 
Det bidrag som vi har gett till forskningen är i vilken utsträckning den prestationsbaserade 
lönen påverkas av företagsresultat och aktiekursutveckling. Våra slutsatser blev att den 
prestationsbaserade lönen i väldigt liten utsträckning följer företagsresultat och 
aktiekursutveckling. Det var endast i ett fåtal företag där lönen följde dessa komponenter.  
 
Vi valde att studera prestationsbaserade löner till verkställande direktörer eftersom det för 
närvarande är ett omdebatterat ämne. Allt fler ifrågasätter storleken på dessa chefers löner och 
om de verkligen presterar så bra att de är berättigade till den ersättning som erhålls. 
Frågeställningen valdes eftersom det har gjorts få studier på detta i Sverige. Det material vi 
fann och de tidigare studierna vi påträffade hade gjorts i USA, Storbritannien eller Australien. 
Därför har vi bidragit till forskningen angående den prestationsbaserade lönen till 
verkställande direktörer i Sverige. Fortsatta studier kommer ha stor nytta av vår studie och vi 
hoppas att det är någon som fortsätter där vi nu slutar. 
 
 
  



Sanningskriterier 

 69

7. Sanningskriterier 
å en studie har genomförts är det viktigt att den granskas kritiskt för att se om den är 
tillförlitlig och giltig. Har vi erhållit vad vi eftersträvat, är det möjligt att generalisera 
och är de material vi samlat in att lita på?223  Vi ska här försöka bedöma hur väl dessa 

kriterier är uppfyllda.  

7.1 Validitet  
Med validitet avses giltighet och relevans och den kan uppdelas i intern och extern validitet. 
Intern validitet är om det som mäts faktiskt var avsiktning med mätningen. Den externa 
validiteten behandlar om de resultat som erhållits genom ett begränsat urval även kan 
generaliseras till andra sammanhang. För att pröva den interna validiteten finns det två bra 
tillvägagångssätt. Det första är att någon annan kontrollerar studien och de slutsatser som 
dragits. Det andra är att själva kritiskt granska de erhållna slutsatserna. Den externa 
validiteten kan kontrolleras genom studering av urvalet i syfte att undersöka om det är 
representativt. Uppkommer ett mönster bland de studerade enheterna är chansen större att 
urvalet är representativt. 224   
 
Uppsatsen som vi har skrivit är under uppsatsperioden granskad av vår handledare. Han har 
under uppsatsens fortlöpande successivt läst igenom uppsatsen och kommenterat den. Förslag 
på hur uppsatsen kan bli ännu bättre har han även gett. Vi har dessutom själva granskat 
uppsatsen ett antal gånger i syfte att upptäcka stavfel, fel i grammatiken samt förbättring av 
språket. De slutsatser vi kommit fram till är även de granskade av vår handledare samt oss 
själva. Vi diskuterade under tiden när analysen skrevs eventuella slutsatser och samband som 
observerades.    
 
Vår urvalsram var 20 företag men eftersom endast 16 av dessa företags verkställande 
direktörer erhöll rörlig lön blev urvalet dessa företag. Vi kunde inte observera något tydligt 
samband mellan de studerade komponenterna och den rörliga lönen. Eftersom detta var 
genomgående bland urvalet, med något undantag, är generaliseringsmöjligheterna mycket 
goda. Självklart skulle en högre extern validitet erhållits om hela Stockholmsbörsens Large 
Cap-lista hade studerats.  

7.2 Reliabilitet 
Reliabilitet handlar om att en studie ska vara tillförlitligt. Detta innebär att en forskare ska 
kunna göra om vår studie genom användning av samma metoder och därigenom erhålla 
likadant resultat. Om samma resultat uppnås innebär detta hög tillförlitlighet till studien.225 
Forskaren kan ha en effekt på de studerade objekten och på så sätt påverka studien.226 
 
I vår studie är respondenterna de studerade företagens årsredovisningar. Eftersom vi inte 
gjorde några intervjuer utan studerade årsredovisningar uppstod ingen intervjuareffekt. Dock 
kan tillförlitligheten ha påverkats om några av de studerade företagens komponenter är 
felräknade. De årsredovisningar som granskats är utgivna av företagen själva och kan vara 
vinklade. Detta kan påverka vår studie men eftersom externa revisorer granskar 
årsredovisningar anser vi att denna påverkan är liten. 
                                                 
223 Jacobsen, Dag Ingvar. Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga ämnen. Lund: 
Studentlitteratur, 2002. 255-256. 
224 Jacobsen, Dag Ingvar. Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga ämnen. Lund: 
Studentlitteratur, 2002. 21-22, 256, 267. 
225 Svenning, Conny. Metodboken. Eslöv: Lorentz förlag, 2003, femte upplagan. 67. 
226 Jacobsen, Dag Ingvar. Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga ämnen. Lund: 
Studentlitteratur, 2002. 270. 
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Bilaga 
 
Electrolux 
 

Lön 2002 2003 2004 2005 2006 
Fast lön 7,5 mkr 7,2 mkr 7,7 mkr 8,4 mkr 8,7 mkr
Rörlig lön 8,9 mkr 1,9 mkr 6,6 mkr 9,0 mkr 7,7 mkr
Optioner/Aktier - - - - -
Totalt Ersättning 16,4 mkr 9,1 mkr 14,4 mkr 17,4 mkr 16,4 mkr

 
Uträkning nyckeltal: 
Avkastning på Eget Kapital: 
2002: (7 545/7 27 629) * 100 = 27, 31 % 
2003: (7 006/27 462) * 100 = 25,51 % 
2004: (4 359/23 410) * 100 = 18,62 % 
2005: (3 215/25 887) * 100 = 12,42 % 
2006: (3 825/13 193) * 100 = 28,99 % 
 
Avkastning på Totalt Kapital: 
2002: ((7 731 + 947)/85 424) * 100 = 
10,61 % 
2003: ((7 175 + 794)/77 028) * 100 = 
10,35 % 
2004: ((4 714 + 583)/74 932) * 100 = 7,07 
% 
2005: ((3 942 + 240)/82 558) * 100 = 5,07 
% 
2006: ((4 033 + 538)/66 049) * 100 = 6,92 
% 
 
Förändring av medelantalet anställda: 
2002: ((81 971 – 87 139)/87 139) * 100 = -
5,93 % 
2003: ((77 140 – 81 971)/81 971) * 100 = -
5,89 % 
2004: ((72 382 – 77 140)/77 140) * 100 = -
6,17 % 

2005: ((69 523 – 72 382)/72 382) * 100 = -
3,95 % 
2006: ((55 471 – 69 523)/69 523) * 100 = -
20,21 % 
 
Skuldsättningsgrad: 
2002: (13 598 + 15 377 + 28 228)/27 629 = 
2,07 
2003: (11 361 + 12 182 + 24 996)/27 462 = 
1,80 
2004: (14 064 + 9 843 + 27 605)/23 410 = 
2,20  
2005: (19 283 + 37 387)/25 887 = 2,19 
2006: (16 551 + 36 304)/13 193 = 4,01 
 
Soliditet: 
2002: (27 629/85424) * 100 = 32,34 % 
2003: (27 462/77 028) * 100 = 35,65 % 
2004: (23 410/74 932) * 100 = 31,24 % 
2005: (25 887/82 558) * 100 = 31,36 % 
2006: (13 193/66 049) * 100 = 19,97 % 
 
Förändring anläggningstillgångar: 
2002: 18 188 – 22 526 = -4 338 
2003: 15 638 – 18 188 = -2 550 
2004: 16 033 – 15 638 = 395  
2005: 18 622 – 16 003 = 2 589  
2006: 14 209 – 18 622 = -4 413  

Eniro 
 

Lön 2002 2003 2004 2005 2006 
Fast lön (tkr) 4,8 mkr 4,6 mkr 3,3 mkr 3,6 mkr 5,2 mkr 
Rörlig lön (tkr) - 1,7 mkr 1,0 mkr 2,2 mkr 2,5 mkr 
Totalt Ersättning 4,8 mkr 6,3 mkr 4,3 mkr 5,8 mkr 7,7 mkr 

 
Uträkning nyckeltal: 
Avkastning på Eget Kapital: 

2002: minusresultat går ej att räkna ut 
2003: (569/2 848) * 100 = 19,98 % 
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2004: (810/1 758) * 100 = 46,10 % 
2005: (1 017/4 634) * 100 = 21,95 % 
2006: (1 336/5 120) * 100 = 26,09 % 
 
Avkastning på Totalt Kapital: 
2002: minusresultat går ej att räkna ut 
2003: ((655 + 45)/7 161) * 100 = 9,78 % 
2004: ((911 + 26)/7 163) * 100= 13,08 % 
2005: ((1 073 + 140)/19 542) * 100 = 6,21 
% 
2006: ((1 872 + 61)/18 213) * 100= 10,61 
% 
 
Förändring av medelantalet anställda: 
2002: ((4 168 – 3 606)/3 606) * 100 = 
15,59 % 
2003: ((4 505 – 4 168)/4 168) * 100 = 
10,24 % 
2004: ((4 752 – 4 595)/4 595) * 100= 3,42 
& 
2005: ((4 704 – 4 752)/4 752) * 100 = -
1,01 % 

2006: ((4 801 – 4 754)/4 754) * 100= 0,99 
% 
 
Skuldsättningsgrad: 
2002: (681 + 1 696 + 1 230)/3 713 = 0,97 
2003: (759 + 1 845 + 1 709)/2 848 = 1,51 
2004: (795 + 1 785 + 2 825)/1 758 = 3,07 
2005: (11 618 + 3 290)/4 634 = 3,22 
2006: (10 146 + 2 947)/5 120 = 2,56 
 
Soliditet: 
2002: (3 713/7 320) * 100 = 50,72 % 
2003: (2 848/7 161) * 100 = 39,77 % 
2004: (1 758/7 163) * 100 = 24,54 % 
2005: (4 634/19 542) * 100= 23,71 % 
2006: (5 120/18 213) * 100 = 28,11 % 
 
Förändring anläggningstillgångar: 
2002: 293 – 333 = -40 
2003: 224 – 203 = -69 
2004: 193 – 224 = -31 
2005: 292 – 191 = 99 
2006: 259 – 292 = -33 

Ericsson 
 

Lön 2002 2003 2004 2005 2006 
Fast lön 15,3 mkr 23,7 mkr 12,7 mkr 14,6 mkr 15,3 mkr
Rörlig lön 0,7 mkr 9,6 mkr 7,5 mkr 10,2 mkr 12,9 mkr
Optioner/Aktier - - - - -
Totalt Ersättning 16,0 mkr 33,3 mkr 20,2 mkr 24,8 mkr 28,2 mkr

 
Uträkning nyckeltal: 
Avkastning på Eget Kapital: 
2002: minusresultat går ej att räkna ut 
2003: minusresultat går ej att räkna ut 
2004: (28 398/77 299) * 100 = 36,74 % 
2005: (33 335/104 677) * 100 = 31,85 % 
2006: (35 993/120 113) * 100 = 29,97 % 
 
Avkastning på Totalt Kapital: 
2002: minusresultat går ej att räkna ut 
2003: minusresultat går ej att räkna ut 
2004: ((28 938 + 3 541)/183 040) * 100 = 
17,74 %  
2005: ((33 084 + 2 653)/208 829) * 100 = 
17,11 % 
2006: ((35 828 + 1 954)/214 940) * 100 = 
17,58 % 
 

Förändring av medelantalet anställda: 
2002: ((73 420 – 95 419)/95 419) * 100 = -
23,06 % 
2003: ((57 182 – 73 420)/73 420) * 100 = -
22,12 % 
2004: ((51 742 – 57 182)/57 182) * 100 = -
9,51 % 
2005: ((54 195 – 51 742)/51 742) * 100 = 
4,74 % 
2006: ((64 486 – 54 195)/54 195) * 100 = 
18,99 % 
 
Skuldsättningsgrad: 
2002: 132 191/73 607 = 1,80 
2003: 119 592/60 481 = 1,98 
2004: 104 684/77 299 = 1,35 
2005: 103 302/104 677 = 0,99 
2006: 94 045/120 113 = 0,78 
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Soliditet: 
2002: (73 607/208 267) * 100 = 35,34 % 
2003: (60 481/182 372) * 100 = 33,16 % 
2004: (77 299/183 040) * 100 = 42,23 % 
2005: (104 677/208 829) * 100 = 50,13 % 
2006: (120 113/214 940) * 100 = 55,88 % 
 
Förändring anläggningstillgångar: 
2002: 9 964 – 16 641 = -6 677 

2003: 6 505 – 9 964 = -3 459 
2004: 5 845 – 6 505 = -660 
2005: 6 966 – 5 845 = 1 121 
2006: 7 881 – 6 966 = 915 

 
Hufvudstaden 
 
 

 

 

 
 
Uträkning nyckeltal: 
Avkastning på Eget Kapital: 
2002: (453,2/4 791,4) * 100 = 9,46 % 
2003: (430,7/4 792,3) * 100 = 8,99 % 
2004: (747,2/5 208,9) * 100 = 14,34 % 
2005: (1 852,2/8 614,7) * 100 = 21,50 % 
2006: (3 220,8/11 785,3) * 100 = 27,33 % 
 
Avkastning på Totalt Kapital: 
2002: ((640,9 + 19,0)/10 952,4) * 100 = 
6,03 % 
2003: ((618,4 + 11,4)/10 932,1) * 100 = 
5,76 % 
2004: ((971,7 +11,3)/10 479,2) * 100 = 
9,38 % 
2005: ((1 984,1 + 8,2)/16 488,5) * 100 = 
12,08 % 
2006: ((3 361,1 + 0,7)/20 520,1) * 100 = 
16,38 % 
 
Förändring av medelantalet anställda: 
2002: ((133 – 141)/141) * 100 = -5, 67 % 
2003: ((123 – 133)/133) * 100 = -7,52 % 
2004: ((122 – 123)/123) * 100 = -0,81 % 
2005: ((122 – 122)/122) * 100 = 0 % 

2006: ((188 -122)/122) * 100 = -3,29 % 
 
Skuldsättningsgrad: 
2002: (1 858,7 + 2 986,2 + 
1 316,1)/4 791,4 = 1,29 
2003: (1 880,1 + 2 681,1 + 
1 578,6)/4 792,3 = 1,28 
2004: (1 784,6 + 2 181,1 + 
1 304,6)/5 208,9 = 1,01 
2005: (6 435,7 + 1 438,1)/8 614,7 = 0,91 
2006: (6 902,9 + 1 831,9)/11 785,3 = 0,74 
 
Soliditet: 
2002: (4 791,4/10 952,4) * 100 = 43,75 % 
2003: (4 792,3/10 932,1) * 100 = 43,84 % 
2004: (5 208,9/10 479,2) * 100 = 49,71 % 
2005: (8 614,7/16 488,5) * 100 = 52,25 % 
2006: (11 785,3/20 520,1) * 100 = 57,43 % 
Förändring anläggningstillgångar: 
2002: 10 576,3 – 10 575,0 = 1,3  
2003: 10 620,2 – 10 576,3 = 43,9  
2004: 10 345,1 – 10 620,2 = -275,1  
2005: 16 283,5 – 15 008,1 = 1 275,4  
2006: 17 417,3 – 16 283,5 = 1 133,8  

Investor 
Lön 2002 2003 2004 2005 2006 
Fast lön 5,2 mkr 6,5 mkr 6,1 mkr 6,9 mkr 6,8 mkr 
Rörlig lön 3,5 mkr 5,5 mkr 6,1 mkr 6,1 mkr 5,8 mkr 

Lön 2002 2003 2004 2005 2006 
Fast lön 2,2 mkr 2,5 mkr 2,7 mkr 2,8 mkr 2,7 mkr 
Rörlig lön 0,09 mkr 0,1 mkr 0,4 mkr 0,5 mkr 0,5 mkr 
Optioner - - - - - 
Totalt Ersättning 2,3 mkr 2,6 mkr 3,1 mkr 3,3 mkr 3,2 mkr 
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Optioner/Aktier   
Totalt Ersättning 8,8 mkr 12,0 mkr 12,2 mkr 13,0 mkr 12,6 mkr 
 
Uträkning nyckeltal: 
Avkastning på Eget Kapital: 
2002: (1 925/49 345) * 100 = 3,90 % 
2003: (1 003/49 139) * 100 = 2,04 % 
2004: (8 332/54 213) * 100 = 15,37 % 
2005: (43 842/134 180) * 100 = 32,67 % 
2006: (28 815/159 167) * 100 = 18,10 % 
 
Avkastning på Totalt Kapital: 
2002: ((2 670 +323)/74 312) * 100 = 4,03 
% 
2003: ((1 992 + 46 + 297)/83 368) * 100 = 
2,80 % 
2004: ((9 061 + 143 + 555)/86 282) * 100 
= 11,31 % 
2005: ((43 967 + 1 522)/162 368) * 100 = 
28,02 % 
2006: ((28 835 + 1 738)/180 740) * 100 = 
16,90 % 
 
Förändring av medelantalet anställda: 
2002: ((637/627)/627) * 100 = 1,59 % 
2003: ((629/637)/637) * 100 = -1,26 % 
2004: ((145 - 158)/158) * 100 = -8,23 % 

2005: ((139 – 145)/145) * 100 = 4,14 % 
2006: ((140 – 139)/139) * 100 = 0,72 % 
 
Skuldsättningsgrad: 
2002: 41 155/54 56 = 0,75 
2003: 34 210/49 139 = 0,70 
2004: 31 959/54 213 = 0,59 
2005: 28 188/134 060 = 0,21 
2006: 21 620/159 167 = 0,14 
 
Soliditet: 
2002: (49 345/95 681) * 100 = 51,58 % 
2003: (49 139/83 368) * 100 = 58,94 % 
2004: (54 213/86 282) * 100 = 62,83 % 
2005: (134 060/162 368) * 100 = 82,57 % 
2006: (159 167/180 940) * 100 = 87,00 % 
 
Förändring av materiella 
anläggningstillgångar: 
2002: 1 422 – 1 490 = -68 
2003: 1 330 – 1 422 = -92 
2004: 1 789 – 1 330 = 459 
2005: 2 418 – 2 649 = -231 
2006: 3 090 – 2 942 = 148 

JM 
Lön 2002 2003 2004 2005 2006 
Fast lön 4,5 mkr 2,9 mkr 2,7 mkr 3,2 mkr 3,6 mkr 
Rörlig lön 1,0 mkr 0,2 mkr 0,5 mkr 1,6 mkr 1,7 mkr 
Optioner - - - - - 
Totalt Ersättning 5,5 mkr 3,1 mkr 3,2 mkr 4,8 mkr 5,3 mkr 

 
Uträkning nyckeltal: 
Avkastning på Eget Kapital: 
2002: (368/3 570) * 100 = 10,31 % 
2003: (267/3 285) * 100 = 8,13 % 
2004: (516/3 518) * 100 = 14,67 % 
2005: (1 151/3 311) *100 = 34,76 % 
2006: (1 852/3 590) * 100 = 51,59 % 
 
Avkastning på Totalt Kapital: 
2002: ((652 + 4 + 34)/10 628) * 100 = 6,49 
% 
2003: ((478 + 3 + 36)/9 145) * 100 = 5,65 
% 
2004: ((661 + 2 + 28)/8 239) * 100 = 8, 39 
% 

2005: ((1 231 + 47)/8 155) * 100 = 15,67 
% 
2006: ((1 881 + 47)/8 406) * 100 = 22,94 
% 
 
Förändring av medelantalet anställda: 
2002: ((2602 - 2502)/2502) * 100 = 4,00 % 
2003: ((2 566- 2 602)/2 602) * 100 = -1,38 
% 
2004: ((2 286 – 2 566)/2 566) * 100 = -
10,91 % 
2005: ((2 249 – 2 286)/2 286) * 100 = -
1,62 % 
2006: ((2 286 – 2 249)/2 249) * 100 = 1,65 
% 
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Skuldsättningsgrad: 
2002: (918 + 6 140)/3 570 = 1,98 
2003: (1 045 + 4 815)/3 285 = 1,78 
2004: (1 115 + 3 606)/3 518 = 1,34 
2005: 4 844/3 311 = 1,46 
2006: (1 608 + 3 208)/3 590 = 1,34 
 
Soliditet: 
2002: (3 570/10 628) * 100 = 33,59 % 
2003: (3 285/9 145) * 100 = 35,92 % 

2004: (3 518/8 239) * 100 = 42,70 % 
2005: (3 311/8 155) * 100 = 40,60 % 
2006: (3 590/8 460) * 100 = 42,71 % 
 
Förändring anläggningstillgångar: 
2002: 59 – 49 = 10 
2003: 58 – 59 = -1 
2004: 45 – 58 = -13 
2005: 40 – 45 = -5 
2006: 32 – 8 = -8  

5.1.7 Meda 
 

Lön 2002 2003 2004 2005 2006 
Fast lön  3,0 mkr 3,2 mkr 3,2 mkr 3,3 mkr 3,3 mkr
Rörlig lön 0,4 mkr 1,2 mkr 1,9 mkr 7,9 mkr 11,7 mkr
Totalt Ersättning 3,4 mkr 4,4 mkr 5,1 mkr 11,2 mkr 15,0 mkr

 
Uträkning nyckeltal: 
Avkastning på Eget Kapital: 
2002: (51,4/234,5) * 100 = 21,92 % 
2003: (85,7/457,8) * 100 = 18,72 % 
2004: (118/536,8) * 100 = 21,98 % 
2005: (141,6/3 759,6) * 100 = 3,77 % 
2006: (1 190,5/4 296,8) * 100 = 27,71 % 
 
Avkastning på Totalt Kapital: 
2002: ((60,8 + 1,1)/529,9) * 100 = 11,68 % 
2003: ((92,9 + 2,5)/913,7) * 100 = 10,44 % 
2004: ((132,9 + 0,8)/1 266,7) * 100 = 
10,55 % 
2005: ((349 + 12,5)/11 499,5) * 100 = 3,14 
% 
2006: ((1 433,9 + 20,1)/11 318,9) * 100 = 
12,84 % 
 
Förändring av medelantalet anställda: 
2002: ((123 - 127)/127) * 100 = 3,15 % 
2003: ((145 – 123)/123) * 100 = 17,89 % 
2004: ((152 – 146)/146) * 100 = 4,11 % 
2005: ((857 – 152)/152) * 100 = 463,82 % 

2006: ((1 666 – 857)/857) * 100 = 94,40 % 
 
Skuldsättningsgrad: 
2002: 295,4/234,5 = 1,26 
2003: 455,9/457,8 = 1,00 
2004: 729,9/536,8 = 1,36 
2005: 7 739,9/3 759,6 = 2,06 
2006: 7 022,1/4 296,8 = 1,63 
 
Soliditet: 
2002: (234,5/529,9) * 100 = 44,25 % 
2003: (457,8/913,7) * 100 = 50,10 % 
2004: (536,8/1 266,7) * 100 = 42,38 % 
2005: (3 759,6/11 499,5) * 100 = 32,69 % 
2006: (4 296/11 318,9) * 100 = 37,96 % 
 
Förändring av materiella 
anläggningstillgångar:  
2002: 20,6 – 20,9 = -0,3 
2003: 17,8 – 20,6 = 2,8 
2004: 15,1 – 17,8 = -2,7 
2005: 764,1 – 15,1 = 749 
2006: 625,5 – 764,1 = -139 

MTG 
 
 

Lön 2002 2003 2004 2005 2006 
Fast lön 8,1 mkr 7,9 mkr 8,2 mkr 10,5 mkr 13,9 mkr
Rörlig lön - 8,5 mkr 10,0 mkr 11,3 mkr 7,1 mkr
Totalt Ersättning 8,1 mkr 16,4 mkr 18,2 mkr 21,8 mkr 21 mkr

 Uträkning nyckeltal: 
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Avkastning på Eget Kapital: 
2002: (28,4/1 885,4) * 100 = 1,51 % 
2003: (375,2/2 145) * 100 = 17,49 % 
2004: (920,2/2 713,5) * 100 = 33,91 % 
2005: (1 566,9/5 351,1) * 100 = 29,28 % 
2006: (2 016,2/4 984,2) * 100 = 40,45 % 
Avkastning på Totalt Kapital: 
2002: ((266,8 + 58,6 + 28,1)/6 183,6) * 
100 = 5,72 % 
2003: ((542 +15,1 + 61,5 + 11,8)/5 715,9) 
* 100 = 11,03 % 
2004: ((953,6 + 15,1 + 15,7 + 11,3 + 
10,4)/6 336,1) * 100 = 15,88 % 
2005: ((1 284,6 + 383,9 + 29,8)/9 892,8) * 
100 = 17,17 % 
2006: ((1 777,5 + 2,5 + 241,2 + 58,9)/9 
205,1) * 100 = 22,60 % 
Förändring av medelantalet anställda: 
2002: ((1 451 – 1 451)/1 451) * 100 = 0 
2003: ((1 481 – 1 451)/1 451) * 100 = 2,07 
% 
2004: ((1 554 – 1 481)/1 481) * 100 = 4,93 
% 
2005: ((1 614 – 1 554)/1 554) * 100 = 3,86 
% 

2006: ((2 008 – 1 614)/1 614) * 100 = 24,4 
% 
Skuldsättningsgrad: 
2002: (172,8 + 1 565,1 + 116,9 + 
2 317,6)/1 885,4 = 2,27 
2003: (2 33,4 + 1107,9 + 2 227,7)/2 145 = 
1,66 
2004: (87,3 + 1 092,6 + 2 441,3)/2 713,5 = 
1,33 
2005: (248,7 + 4 240,5)/5 351,1 = 0,84 
2006: (304,6 + 239 + 3 556,7)/4 984,2 = 
0,82 
Soliditet: 
2002: (1 885,4/6 183,6) * 100 = 30,49 % 
2003: (2 145/5 715,9) * 100 = 37,53 % 
2004: (2 713,5/6 336,1) * 100 = 42,83 % 
2005: (5 351,1/9 892,8) * 100 = 54,09 % 
2006: (4 984,2/9 205,1) * 100 = 54,15 % 
Förändring anläggningstillgångar: 
2002: 213,3 – 253,4 = -40,1  
2003: 137,5 – 213,3 = -75,8  
2004: 116,2 – 137,5 = -21,3  
2005: 133,5 – 166,2 = 17,3  
2006: 156,4 – 133,5 = 22,9 

     

Nordea 
Lön (€) 2002 2003 2004 2005 2006 
Fast lön 0,8 m€ 0,7 m€ 0,8 m€ 0,8 m€ 0,8 m€ 
Rörlig lön 0,09 m€ 0,2 m€ 0,3 m€ 0,3 m€ - 
Totalt Ersättning 0,9 m€ 0,9m€ 1,1 m€ 1,1 m€ 0,8 m€ 

 
Uträkning nyckeltal: 
Avkastning på Eget Kapital: 
2002: (1 573/11 897) * 100 = 13,22 % 
2003: (1 713/12 177) * 100 = 14,07 % 
2004: (2 584/12 549) * 100 = 20,59 % 
2005: (3 048/12 918) * 100 = 23,59 % 
2006: (3 820/15 276) * 100 = 25,01 % 
 
Förändring av antalet anställda: 
2002: ((37 322 – 37 555)/37 555) * 100 = -
0,62 % 
2003: ((33 101 – 37 322)/37 322) * 100 = -
11,31 % 
2004: ((30 380 – 33 101)/33 101) * 100 = -
8,22 % 
2005: ((29 720 – 30 380)/30 380) *100 = -
2,17 % 

2006: ((30 159 – 29 720)/29 720) * 100 = 
1 ,48 & 
 
Skuldsättningsgrad: 
2002: 237 722/11 897 = 19,98  
2003: 250 005/12 177 = 20,53 
2004: 263 487/12 549 = 20,00 
2005: 312 589/12 918 = 24,20 
2006: 333 568/15 276 = 21,71 
 
Soliditet: 
2002: (11 897/249 619) * 100 = 4,77 %  
2003: (12 177/262 190) * 100 = 4,64 % 
2004: (12 549/276 040) * 100 = 4,55 % 
2005: (12 918/325 549) * 100 = 3,97 % 
2006: (15 276/346 890) *100 = 4,40 % 
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Förändring anläggningstillgångar: 
2002: 2 427 – 2 551 = -124 €m 
2003: 824- 1 874 = -1 048 €m 

2004: 587 – 826 = -239 €m 
2005: 303 – 443 = -140 €m  
2006: 307- 303 = 4 €m 

 

SCA 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 
Fast lön 4,7 mkr 5,6 mkr 5,8 mkr 6,0 mkr 6,3 mkr 
Rörlig lön 3,8 mkr 0,7 mkr - - - 
Totalt Ersättning 8,5 mkr 6,3 mkr 5,8 mkr 6,0 mkr 6,3 mkr 

 
Uträkning nyckeltal: 
Avkastning på Eget Kapital: 
2002: (8 078/47 981) * 100 = 16,84 % 
2003: (6 967/49 754) * 100 = 14,00 % 
2004: (4 839/50 037) * 100 = 9,67 % 
2005: (1 928/56 343) * 100 = 3,42 % 
2006: (6 833/58 299) * 100 = 11,72 % 
 
Avkastning på Totalt Kapital: 
2002: ((9 101 + 72 + 617)/109 204) * 100 
= 8,96 % 
2003: ((7 757 + 45 + 499)/107 356) * 100 
= 7,73 % 
2004: ((5 690 + 218 + 233)/117 048) * 100 
= 5,25 % 
2005: ((1 928 + 156)/135 220) * 100 = 
1,54 % 
2006: ((8 505 + 179)/133 544) * 100 = 
6,50 % 
 
Förändring av medelantalet anställda: 
2002: ((43 374 – 42 049)/42 049) * 100 = 
3,15 % 
2003: ((44 191 – 43 374)/43 374) * 100 = 
1,88 % 
2004: ((49 919 – 44 191)/44 191) * 100 = 
12,96 % 

2005: ((50 916 – 49 919)/49 919) * 100 = 
2,00 % 
2006: ((51 022 – 51 916)/51 916) * 100 = -
1,72 % 
 
Skuldsättningsgrad: 
2002: (14 773 + 45 761)/47 983 = 1,26 
2003: (27 568 + 13 620 + 15 663)/49 754 = 
1,14 
2004: (12 264 + 34 797 + 19 182)/50 037 = 
1,32 
2005: (35 881 + 42 229)/56 343 = 1,39 
2006: 74 581/58299 = 1,28 
 
Soliditet: 
2002: (47 983/109 204) * 100 = 43,94 % 
2003: (49 754/107 356) * 100 = 46,34 % 
2004: (50 037/117 048) * 100 = 42,75 % 
2005: (56 343/135 220) * 100 = 41,67 % 
2006: (58 200/133 544) * 100 = 43,66 % 
 
Förändring av materiella 
anläggningstillgångar: 
2002: 58 612 – 56 980 = 1 632 
2003: 62 402 – 58 612 = 3 790 
2004: 65 387 – 62 402 = 2 985 
2005: 60 127 – 57 223 = 2 904 
2006: 56 588 – 60 127 = -3 539 

Scania 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 
Fast lön 5,0 mkr 5,8 mkr 5,8 mkr 6,5 mkr 7,5 mkr
Rörlig lön 6,6 mkr 5,9 mkr 10,3 mkr 9,9 mkr 13,1 mkr
Totalt Ersättning 11,6 mkr 11,7 mkr 16,1 mkr 16,4 mkr 20,6 mkr

 
Uträkning nyckeltal: 
Avkastning på Eget Kapital: 
2002: (3 722/16 931) * 100 = 21,98 % 

2003: (4 604/18 251) * 100 = 25,23 % 
2004: (6 014/21 050) * 100 = 28,57 % 
2005: (6 765/23 727) * 100 = 28,51 % 
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2006: (8 583/26 129) * 100 = 32,85 % 
 
Avkastning på Totalt Kapital: 
2002: ((4 406 + 260)/66 087) * 100 = 7,06 
% 
2003: ((5 125 + 286)/65 835) * 100 = 8,22 
% 
2004: ((6 337 + 326)/70 225) * 100 = 9,49 
% 
2005: ((6 859 + 635)/78 218) * 100 = 9,58 
% 
2006: ((8 753 + 632 + 142)/88 078) * 100 
= 10,82 % 
 
Förändring av medelantalet anställda: 
2002: ((28 230 – 28 541)/28 541) * 100 = - 
1% 
2003: ((29 112 – 28 230)/28 230) * 100 = 
3,12 % 
2004: ((29 993 – 29 112)/29 112) * 100 = 
3,03 % 
2005: ((30 765 – 29 993)/29 993) * 100 = 
2,57 % 
2006: ((31 195 – 29 869)/29 869) * 100 = 
4,44 % 

 
Skuldsättningsgrad: 
2002: (42 684 + 6 414)/16 931 = 3,00 
2003: (19 537 + 20 827 + 7 216)/18 251 = 
2,61 
2004: (22 958 + 19 809 + 7 303)/21 050 = 
2,34 
2005: (25 585 + 28 897)/23 727 = 2,30 
2006: (34 103 + 27 841)/26 129 = 2,37 
 
Soliditet: 
2002: (16 931/66 087) * 100 = 25,62 % 
2003: (18 251/65 835) * 100 =27,72 % 
2004: (21 050/70 225) * 100 = 29,98 % 
2005: (23 727/78 218) * 100 = 30,33 % 
2006: (26 129/88 078) * 100 = 29,67 % 
 
Förändring av materiella 
anläggningstillgångar: 
2002: 23 640 – 25 714 = -2 074 
2003: 23 892 – 23 640 = 252 
2004: 23 598 – 23 892 = -294 
2005: 26 598 – 23 910 = 2 688 
2006: 17 130 – 16 715 = 415 

 

SEB 
 2002 2003 2004 2005 2006 

Fast lön 5,3 mkr 5,3 mkr 6,2 mkr 6,6 mkr 6,6 mkr
Rörlig lön 6,0 mkr 5,8 mkr 5,6 mkr 5,6 mkr 5,6 mkr
Totalt Ersättning 11,3 mkr 11,2 mkr 11,8 mkr 12,2 mkr 12,2 mkr

 
Uträkning nyckeltal: 
Avkastning på Eget Kapital: 
2002: (7 412/45 696) * 100 = 16,22 % 
2003: (7 305/48 464) * 100 = 15,07 % 
2004: (9 273/51 008) * 100 = 18,18 % 
2005: (11 223/56 684) * 100 = 19,80 % 
2006: (15 562/67 137) * 100 = 23,18 % 
 
Förändring av medelantalet anställda: 
2002: ((19 994 – 20 854)/20 854) * 100 = -
4,12 % 
2003: ((19 411 – 19 994)/19 994) * 100 = -
2,92 % 
2004: ((19 108 – 19 411)/19 411) * 100 = -
1,56 % 
2005: ((19 872 – 19 108)/19 108) * 100 = 
4,00 % 

2006: ((20 689 – 19 872)/19 872) * 100 = 
4,11 % 
 
 
Skuldsättningsgrad: 
2002: 1 169 768/45 696 = 25,60  
2003: 1 206 595/48 464 = 24,90 
2004: 1 509 417/51 008 = 29,59 
2005: 1 832 942/56 684 = 32,34 
2006: 1 867 174/67 137 = 27,81 
 
Soliditet: 
2002: (45 696/1 241 112) * 100 = 3,68 % 
2003: (48 464/1 279 393) * 100 = 3,79 % 
2004: (51 008/1 591 318) * 100 = 3,21 % 
2005: (56 796/1 889 738) * 100 = 3,01 % 
2006: (67 137/1 934 441) * 100 = 3,45 % 
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Förändring materiella 
anläggningstillgångar: 
2002: 4 229 – 4 863 = -634 

2003: 3 889 – 4 229 = -340 
2004: 3 461 – 3 899 = -428 
2005: 3 307 – 3 193 = 114 
2006: 2 302 – 3 307 = -1 005 

Skanska 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 
Fast lön 8,2 mkr 7,2 mkr 7,3 mkr 8,4 mkr 9,2 mkr
Rörlig lön 9,4 mkr 0,7 mkr 0,7 mkr 4,9 mkr 5,1 mkr
Totalt Ersättning 17,6 mkr 7,9 mkr 8,0 mkr 13,3 mkr 14,3 mkr

 
Uträkning nyckeltal: 
Avkastning på Eget Kapital: 
2002: (73/14 217) * 100 = 0,51 % 
2003: (4 072/14 169) * 100 = 28,74 % 
2004: (3 819/16 066) * 100 = 23,77 % 
2005: (5 120/18 587) * 100 = 27,55 % 
2006: (4 985/19 190) * 100 = 25,98 % 
 
Avkastning på Totalt Kapital: 
2002: ((976 + 481)/78 364) * 100 = 1,86 % 
2003: ((4 532 + 209)/66 738) * 100 = 7,10 
% 
2004: ((3 853 +227 +243)/62 509) * 100 = 
6,92 % 
2005: ((5 000 + 330)/71 311) * 100 = 7,47 
% 
2006: ((4 762 + 466)/71 307) * 100 = 7,33 
% 
 
Förändring av medelantalet anställda: 
2002: ((76 358 – 79 929)/79 924) * 100 = -
4,47 % 
2003: ((69 669 – 72 698)/72 698) * 100 = -
4,17 % 
2004: ((53 074 – 56 465)/56 465) * 100 = -
6,01 % 

2005: ((53 806 – 53 803)/53 803) * 100 = 
0,01 % 
2006: ((56 085 – 53 806)/53 806) * 100 = 
4,24 % 
 
Skuldsättningsgrad: 
2002: 63 851/14 217 = 4,49 
2003: 52 369/14 169 = 3,70 
2004: 46 326/16 066 = 2,88 
2005: 52 724/18 454 = 2,86 
2006: 51 970/19 190 = 2,71 
 
Soliditet: 
2002: (14 217/78 364) * 100 = 18,14 % 
2003: (14 169/66 738) * 100 = 21,23 % 
2004: (16 066/62 509) * 100 = 25,70 % 
2005: (18 454/71 311) * 100 = 25,88 % 
2006: (19 190/71 307) * 100 = 26,91 % 
 
Förändring materiella 
anläggningstillgångar: 
2002: 8 060 – 20 745 = -12 685 
2003: 6 730 – 7 808 = -1 078 
2004: 5 537 – 6 730 = -1 193  
2005: 5 243 – 5 507 = - 264 
2006: 5 457 – 5 243 = 214 

Swedbank 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 
Fast ersättning 4,9 mkr 4,8 mkr 6,4 mkr 6,8 mkr 7,3 mkr 
Rörlig lön 0,5 mkr 0,3 mkr - - - 
Totalt Ersättning 5,4 mkr 5,1 mkr 6,4 mkr 6,8 mkr 7,3 mkr 

 
Uträkning nyckeltal: 
Avkastning på Eget Kapital: 
2002: (6 848/38 602) * 100 = 17,74 % 
2003: (9 564/41 919) * 100 = 22,82 % 

2004: (11 912/43 624) * 100 = 27,31 % 
2005: (15 010/53 637) * 100 = 27,98 % 
2006: (14 263/59 974) * 100 = 23,78 % 
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Förändring av medelantalet anställda: 
2002: ((15 434 – 16 020)/16 020) * 100 = -
3,66 % 
2003: ((16 956 – 17 060)/17 060) * 100 = -
0,61 % 
2004: ((17 148 – 16 518)/16 518) * 100 = 
3,18 % 
2005: ((16 630 – 16 956)/16 956) * 100 = -
1,92 % 
2006: ((18 623 – 17 148)/17 148) * 100 = 
8,60 % 
 
Skuldsättningsgrad:2002: 913 728/38 
602 = 23,67 
2003: 906 217/41 919 = 21,62 
2004: 1 143 414/53 637 = 21,32 
2005: 973 690/43 624 = 22,32 

2006: 1 292 712/59 974 = 21,55 
 
Soliditet: 
2002: (38 602/957 503) * 100 = 4,03 % 
2003: (41 919/1 002 334) * 100 = 4,18 % 
2004: (43 624/1 020 459) * 100 = 4,27 % 
2005: (53 637/1 197 283) * 100 = 4,48 % 
2006: (59 974/1 352 989) * 100 = 4,43 % 
 
Förändring materiella 
anläggningstillgångar: 
2002: 2 142 – 3 059 = -917 
2003: 1 961 – 2 142 = -181 
2004: 1 839 – 1 961 = -122 
2005: 1 849 – 1 840 = 19 
2006: 1 853 – 1 859 = -6 

 

Trelleborg 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 
Fast lön 2,8 mkr 3,0 mkr 2,6 mkr 5,5 mkr 5,1 mkr 
Rörlig lön 1,4 mkr 1,5 mkr 3,2 mkr 3,3 mkr 1,3 mkr 
Totalt Ersättning 4,2 mkr 4,5 mkr 5,8 mkr 8,8 mkr 6,4 mkr 

 
Uträkning nyckeltal: 
Avkastning på Eget Kapital: 
2002: (677/7 284) * 100 = 9,29 % 
2003: (1 091/7 452) * 100 = 14,64 % 
2004: (592/8 118) * 100 = 7,29 % 
2005: (1 567/10 041) * 100 =15,61 % 
2006: (1 165/9 580) * 100 = 12,16 % 
 
Avkastning på Totalt Kapital: 
2002: ((946 + 157)/15 400) * 100 = 7,16 % 
2003: ((1 208 + 197)/22 856) * 100 = 6,15 
% 
2004: ((879 + 148)/21 799) * 100 = 4,71 % 
2005: ((1 779 + 7)/24 960) * 100 = 7,16 % 
2006: ((1 478 +19)/27 557) * 100 = 5,43 % 
 
Förändring av medelantalet anställda: 
2002: ((24 513 – 26 759)/26 759) * 100 = -
8,39 % 
2003: ((25 970 – 24 513)/24 513) * 100 = 
5,94 % 
2004: ((21 675 – 15 855)/15 855) * 100 = 
36,71 % 

2005: ((21 694 – 21 675)/21 675) * 100 = -
0,09 % 
2006: ((22 506 – 21 694)/21 694) * 100 = 
3,74 % 
 
Skuldsättningsgrad: 
2002: (1 035 + 3 433 + 3 523)/7 284 = 1,10 
2003: (1 174 + 9 419 + 4 659)/7 452 = 2,05 
2004: (1 434 + 7 194 + 4 925)/8 118 = 1,67 
2005: (7 167 + 7 680)/10 041 = 1,48 
2006: (8 380 + 9 490)/9 580 = 1,87 
 
Soliditet: 
2002: (7 284/15 400) * 100 = 47,30 % 
2003: (7 452/22 856) * 100 = 32,60 % 
2004: (8 118/21 799) * 100 = 37,24 % 
2005: (10 041/24 960) * 100 = 40,23 % 
2006: (9 580/27 557) * 100 = 34,76 % 
Förändring anläggningstillgångar: 
2002: 5 007 – 5 293 = -286  
2003: 5 778 – 4 977 = 801  
2004: 5 399 – 5 778 = -379  
2005: 5 667 – 5 399 = 268  
2006: 6 008 – 5 667 = 341  
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Volvo 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 
Fast lön 9,8 mkr 10,2 mkr 10,5 mkr 11,0 mkr 11,4 mkr
Rörlig lön 2,5 mkr 5,0 mkr 6,5 mkr 5,3 mkr 7,0 mkr
Totalt Ersättning 12,3 mkr 15,2 mkr 17,0 mkr 16,3 mkr 18,4 mkr

 
Uträkning nyckeltal: 
Avkastning på Eget Kapital: 
2002: (2 012/78 278) * 100 = 2,57 % 
2003: (1 657/72 420) * 100 = 2,29 % 
2004: (12 579/69 409) * 100 = 18,12 % 
2005: (18 014/78 508) * 100 = 22,95 % 
2006: (20 299/86 904) * 100 = 23,36 % 
 
Avkastning på Totalt Kapital: 
2002: ((2 837 + 1 217)/239 222) * 100 = 
1,69 % 
2003: ((2 504 + 1 096)/231 252) * 100 = 
1,56 % 
2004: ((14 200 + 820)/222 896) * 100 = 
6,74 % 
2005: ((18 151 + 654)//257 135) * 100 = 
7,31 % 
2006: ((20 399 + 897)/258 427) * 100 = 
8,24 % 
 
Förändring av medelantalet anställda: 
2002: ((70 546 – 72 031)/72 031) * 100 = -
2,06 % 
2003: ((73 156 – 70 546)/70 546) * 100 = 
3,70 % 
2004: ((78 196 – 73 156)/73 156) * 100 = 
6,89 % 

2005: ((81 184 – 78 196)/78 196) * 100 = 
3,82 % 
2006: ((82 300 – 81 184)/81 184) * 100 = 
1,37 % 
 
Skuldsättningsgrad: 
2002: 160 697/78 278 = 2,05 
2003: 158 616/72 420 = 2,19 
2004: 153 258/69 409 = 2,21 
2005: 169 088/78 508 = 2,15 
2006: 171 239/86 904 = 1,97 
 
Soliditet: 
2002: (78 278/239 22) * 100 = 32,72 % 
2003: (72 420/231 252) * 100 = 31,32 % 
2004: (69 409/222 896) * 100 = 31,14 % 
2005: (78 508/257 135) * 100 = 30,53 % 
2006: (86 904/258 427) * 100 = 33,63 % 
 
Förändring materiella 
anläggningstillgångar: 
2002: 54 324 – 60 335 = -6 011 
2003: 51 841 – 54 324 = -2 483 
2004: 50 685 – 51 841 = -1 156 
2005: 55 840 – 50 685 = 5 155  
2006: 54 880 – 55 907 = -689 

 

 
 


