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Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om det föreligger något samband mellan företags 

värdeskapande och nivå på ersättning till VD.

Metod: Den metod som används i denna studie är deduktiv, då undersökningsmaterialet till störst 

del består av årsredovisningar. Utifrån årsredovisningarna beräknas ett specifikt EVA-värde för 

varje företag.     

Resultat/Slutsats: Av jämförelsen mellan EVA/Sysselsatt kapital och en VD:s totala ersättning 

kan inget direkt samband påvisas. En anledning till detta torde vara att modellen ställer höga krav 

på värdeskapande. Detta medför möjligen att företagen använder andra system för utvärdering av 

ersättningsnivåer, exempelvis utvecklingen av börskursen.

Studien kompletteras med en jämförelse av ersättningsnivå och börsvärde. Resultaten av denna 

granskning är att samband mellan de båda kan bevisas. En trolig anledning till att 

ersättningsnivåerna verkar vara generösare i företag med högre börsvärde kan vara att dessa

företagsledare har ett större ansvar.
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1 Inledning 

För att skapa en inblick i uppsatsen presenteras här en vittgående introduktion inom ämnet 

ersättningar, då främst i form av rörliga delar. Introduktionen ska leda fram till vidare 

förståelse och intresse för uppsatsområdet. 

Ersättningar till VD:ar är ett minst sagt aktuellt och omdebatterat ämne. Det råder olika 

uppfattningar kring hur mycket en VD/ledning ska kosta ett företag, d.v.s. vilken ersättning denne 

ska få. Vissa hävdar att ett företag presterar bättre om ledningen har en hög ersättning, dessa 

tankar stödjer argumentet att bonusar leder till bättre prestationer. 

Företag i Wallenbergkoncernen tillhör de generösaste när det gäller bonusar och optionsprogram. 

Investors ordförande Jacob Wallenberg medgav under en intervju med ”Uppdrag granskning” att 

bonusprogrammen i vissa fall kan vara feldesignade. Han poängterade att det borde finnas fler 

givna kontrollmekanismer till hjälp för styrelser, för att följa upp utformningen på bonusar1. Det 

är styrelsen och ofta en kompensationskommitté med styrelseledamöter som designar 

bonusprogram. Vidare under intervjuns gång uttryckte Wallenberg att bonusen ska ses som en del

av lönen, inte som något extra. Den rörliga lönen (bonusen) och den långa lönen (optionerna) bör 

endast betalas ut som lön om vissa mätbara målsättningar har uppnåtts.  

”Bonusprofessor” Sven-Erik Sjöstrand påpekade i ”Uppdrag granskning” att ”det största 

problemet med bonusprogram är att de inte fungerar”2. Sjöstrand menar att det inte finns några 

konkreta belägg för att det finns ett samband ”mellan belöningssystem och hur företag 

utvecklas”. Det finns dock motstridiga uppgifter. Professor Clas Bergström kommenterade 

uttalandet; ”det finns forskning som även tyder på att ett samband råder”3.   

Även om forskningen om samband mellan belöningssystem och företagets utveckling är 

motstridig, används olika former av belöningsprogram av majoriteten av de största svenska 

                                                
1SVT ”Uppdrag granskning” 
2 www.realtid.se - ”Så föll SVT för bonusprofessorn”
3 Ibid.
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företagen4. Styrelsen är de som röstar igenom om bonusprogrammen ska godkännas. Det är inte 

vanligt att dessa program underkänns, även om det under den senaste tiden med exemplet 

Ericsson har skett en nedröstning5. Bonusprogram finns i stor utsträckning och förespråkas av 

företagsledningarna. Dessa kommer förmodligen inte ändras under en överskådlig framtid. 

Frågan är då hur dessa bonussystem ska kunna utformas så att det inte blir en ren 

förmögenhetsöverföring från aktieägare till VD.

Vissa debattörer menar att bonusar leder till att företagsledare riktar företagens verksamhet på ett 

sådant sätt att det är gynnsamt för deras ersättningsnivåer snarare än att se till företagens 

långsiktiga lönsamhet. Skandiaaffären nämns som ett tydligt exempel på detta6. Det

uppseendeväckande i det fallet var de stora summor som betalades ut i ersättning. Detta kan ses 

som en viktig poäng, dock finns det anledning att tro att en VD:s rykte lätt skadas, vilket leder till 

att en framtida karriär som VD missgynnas. Oavsett om en företagsledare agerar för egen 

vinnings skull eller inte så finns det tankar kring att istället för resultatbaserad lön knyta lönen till 

enbart en fast summa. Detta skulle ge företaget och VD:n ett friare spelrum, då denne inte har 

någon rörlig del att gå miste om. 

Många av dem som kritiserar bonusprogrammens utformning pekar ofta på att bonusar baseras på 

endast ett års resultat7. Detta leder enligt kritikerna till att de inte tänker på de konsekvenser som 

ett bonusprogram kan komma att åstadkomma i framtiden. Ett tydligt exempel på detta är det som 

hände med Ericsson under telekomkrisen under 2001. Ericsson drog under denna tid på sig stora 

förluster och flera tusentals miste jobben. Under dessa omständigheter anser antagligen de flesta 

att det inte är lämpligt att prioritera bonus till VD, men annat ville dåvarande VD:n Kurt 

Hellström8. Då bonusen tidigare baserats på vinst möjliggjorde detta att ingen bonus skulle 

komma att betalas ut. Utförsäljningarna tog fart, huvudkontoret samt datorer avyttrades för 

miljardbelopp. Ledningen valde att basera bonusen på kassaflöden för att erhålla högsta möjliga

ersättning. Ericsson valde att hyra tillbaka det mesta som såldes, vilket än idag kostar företaget 

miljarder. Det kortsiktiga synsättet att förfina kassaflöden innan bokslutsårets slut påverkar 

                                                
4 SVT  ”Kartläggning av ersättningar till VD i företagen på A-listan mest omsatta”
5 SR ”Ingen bonus på Ericsson”
6 Privata Affärer ”Fet VD-bonus leder ofta fel”
7 SVT ”Granskningen av direktörslönerna: Jakten på bonusmiljoner ökar riskerna”
8 Ibid.
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Ericsson negativt än idag i form av lägre kassaflöden. Att bonusprogrammen utvärderas årsvis 

kan således få negativa konsekvenser för den långsiktiga verksamheten.

”Det handlar om att plocka ut värden ur ett företag i ett kortare perspektiv. Snabba vinster. De 

personerna har inte som tanke att behålla det här företaget och utveckla det långsiktigt”9, påpekar 

Sven-Erik Sjöstrand i SVT:s ”Uppdrag granskning” då han kommenterar Electrolux nedläggning 

av sin produktion i Torsvik.  Nedläggningen innebar att 162 människor gick miste om sina jobb. 

Besparningarna ansågs ligga på 40 miljoner kronor. Under bolagsstämman samma dag röstades 

ett optionsprogram för 160 chefer igenom. Omfattningen av detta var så pass mycket som 185 

miljoner kronor, nästan fem gånger så mycket som de beräknade att spara genom nedläggningen i 

Torsvik10. Anmärkningsvärt är även att Electrolux minskade sin vinst, lönsamhet och soliditet, 

medan bonusarna steg. 

Vid en granskning av Svenskt Näringslivs guide ”Vägledning avseende ersättningar till VD och 

ledande befattningshavare” pekas det på att ”Bonus får bara de som presterat utöver det 

vanliga”11. Räknas de börsbolag som väljer att dela ut bonusar så finns det anledning att undra 

om de alltid presterar utöver det vanliga, troligt är att de använder andra riktlinjer, policys och 

tankesätt än Svenskt Näringsliv. Medierna rapporterar dagligen om företagsledare med 

rekordhöga ersättningar12. Tomas Nicolin, VD på Alecta försvarar de höga bonusar och menar att

”Ofta vill man kraftigt reducera den rörliga ersättningen. Det kan dock vara förödande för en 

VD:s incitament. Jag tycker att det ska finnas en rörlig lön för att motivera VD:n, samtidigt måste 

det sättas ett tak för hur hög bonusen får bli.”13

Det som är viktigt att titta på är styrelsens roll i dagens moderna företag. I deras uppdrag ingår att 

bedöma VD:ns kapacitet och prestation. Det har i många fall förekommit kritik mot att styrelsen 

sitter i knä på VD:n. Detta kan leda till att styrelsen känner sig underordnad och inte för fram 

kritik som annars kanske vore lämplig. 

                                                
9 SVT ”Granskningen av direktörslönerna: Jakten på bonusmiljoner ökar riskerna”
10 SVT ”Granskningen av direktörslönerna: Folkets miljarder utnyttjar inte makten”
11 Svenskt Näringsliv ”Vägledning avseende ersättningar till VD och ledande befattningshavare”
12SNS ”Hur mycket ska en VD kosta”
13 Ibid.
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2 Problemområde

Problemområdet syftar till att beskriva och ringa in undersökningens ramar. Kapitlet inleds

 med en specifik uppsatstanke, för att sedan mynna ut i ett konkret syfte.

2.1 Problemdiskussion

Det kan i mångas ögon te sig så att VD:ar i olika företag endast är ute efter att få ut så mycket 

pengar som möjligt utan att ge någon exceptionell motprestation. Detta kan delvis påvisas genom 

exemplet med Ericsson som nyss nämndes. Fall likt detta gör att förtroendet för bonussystemen

försvinner. Det är aktieägarnas pengar som förvaltas och därav används för att betala ut stora 

delar av ersättningarna. Hur många av aktieägarna har egentligen kontroll på vad deras pengar 

används till? Skulle det möjligen vara bättre att ha ett mer övergripande och allmänt accepterat 

system för beräkning av bonusar? Denna möjlighet att underlätta jämförelsen mellan företagen 

medför att det ges mindre utrymme för så kallad ”window dressing”. Window dressing innebär 

förändringar av verksamheten inför bokslut, för att få ett ”finare” resultat. Det är inte bara 

företagens förtroende som kan ta skada vid orimliga ersättningar, utan även dess ekonomiska 

status. Ska anställda verkligen erhålla extra ersättning då företaget går med förlust? Det kan 

möjligen vara motiverat om företagsledaren har lyckats med bedrifter att få ett konkursmässigt 

bolag på fötter igen.

2.2 Problemformulering

Tanken med denna uppsats är att belysa de vanligt förekommande bonusar som ges till VD:ar i 

stora börsnoterade företag. I flertalet fall kan dessa ersättningar verka extremt höga och 

upprörande för aktieägarna. Det råder i många fall meningsskiljaktigheter gällande att extra 

ersättning förbättrar ett företags resultat. Likaså det att bonus i vissa fall kan utbetalas även om ett 

företag går med förlust. Det kan möjligen tyckas att det inte är befogat att satsa stora summor på 

bonus till VD under sådana omständigheter. Ur ett resultatmässigt synsätt kan det vara svårt att 

argumentera för att bonus ska utges under förlusttider. Prioritering vid förlust, ur aktieägarnas 

synvinkel, kan antas vara att få företaget att gå med vinst. Aktieägarna investerar ju trots allt sina 
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pengar i företag som de har förhoppningar att erhålla en god avkastning från. Även långivarna 

vill ha ersättning för utlånat kapital. Går ett företag med förlust kan det finnas risk för att det i 

framtiden blir svårare att kunna låna nödvändigt kapital, få leverantörskrediter, anställa personal 

osv. Att spä på förlusten ytterligare genom att betala ut extra ersättning är därför inte alltid 

omtyckt. Företag har följaktligen flera parter att ta hänsyn till. Detta gäller framförallt för högt 

belånade bolag. Dessa har vanligen än högre krav från aktieägare och långivare, vilket kräver 

ökade marginaler. Företag som ökar dessa vinstutrymmen, genom att skapar ett mervärde, har 

vanligen lättare att locka till sig nya investerare.

I denna uppsats granskas detta ämnesområde genom att undersöka om det finns något konkret 

samband mellan befintliga ersättningsnivåer och EVA.

En jämförelse mellan de bonusar som företagen har, och vilka utrymmen för bonusar som de

enligt modellen har, är mycket intressant för att se och utreda huruvida vissa bonusar kan anses 

vara motiverade eller inte. Det finns flera intressanta aspekter med detta, exempelvis kan det vara 

så att bolag som inte har någon rörlig lönedel enligt modellen har teoretiskt utrymme för detta. 

2.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka om det föreligger något samband mellan företags 

värdeskapande och nivå på ersättning till VD.

2.4 Avgränsningar

Undersökningen har avgränsats till elva företag, detta för att kunna fördjupa och utreda dessa 

exklusivt. Vidare har fokus lagts på koncernchefen, även titulerad som ”VD” och tagit dennes 

ersättning i beaktning. Anledningarna till valet är att dennes ersättning är enskilt specificerad. 

Detta till skillnad från övriga nyckelpersoners ersättningar, som redovisas under samma post. Det 

är även av vikt att analysera VD:n då denne är i medias fokus. Begränsning har även gjorts till att 

jämföra ersättningarna, bestående av posterna för pension, fast ersättning och rörlig ersättning. I 

vissa redovisningar har det förekommit ”övriga förmåner” såsom bil och bostad. Dessa poster 

kan vara olika utformade och svåra att bedöma det verkliga värdet på. Genom att göra dessa 

avgränsningar minskas felmarginalerna och utredningen kan antas bli mer korrekt.



9

3 Bakgrund

Detta kapitel har som avsikt att fördjupa läsaren inom kunskapsområdet bonusar och dess 

juridiska utformning.

3.1 Presentation av bonusar

Svenskt Näringsliv utgav år 2004 en rapport vid namn ”Vägledning avseende ersättningar till VD 

och ledande befattningshavare”14. Vägledningen riktade sig främst till styrelser i börsnoterade 

bolag samt publika aktiebolag med en bredare ägarkrets. Redogörelsen följdes upp och 

utvecklades under 2006. Den gavs på nytt ut i september samma år. Ambitionen med 

vägledningen är att ”sprida kunskap om goda principer för ersättningssystem och underlätta för 

företag att behandla ersättningsfrågor på ett sätt som skapar förtroende hos aktieägare och 

allmänhet”15. Detta för att det på senare tid riktats kritik mot flertalet företag med avseende på 

deras hantering av löner och annan ersättning till bl.a. VD. 

Styrelsen i aktiemarknadsbolag ska på bolagsstämman presentera ett ”förslag till riktlinjer för 

bestämmande av lön och annan ersättning till VD och andra personer i bolagets ledning”16. 

Denna lag skapades nyligen, den trädde i kraft den första juli 2006. Innehåller styrelsens förslag 

någon form av rörlig ersättning, t.ex. aktiekursrelaterade, måste det enligt lagen finnas uppgifter 

angående under vilka förutsättningar som ersättning ska utgå.    

                                                
14 Svenskt Näringsliv”Vägledning avseende ersättningar till VD och ledande befattningshavare”
15 Ibid.
16 Ibid.
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Ersättningsformer17

 Fasta delar

– Grundlön (fast lön, baslön) inklusive värdet av eventuella naturaförmåner.

– Pension

 Rörliga delar

– Rörlig lön/resultatdel kopplad till mål på kort eller medellång sikt (ett till tre år).

– Rörliga förmåner kopplade till mål på längre sikt (tre år eller längre tid) i form av

tilldelning eller köp av aktier, optioner och andra finansiella instrument 

(incitamentsprogram).

3.1.1 Motiveringar för hög ersättning

 Att genom en väl anpassad ersättning kunna knyta till sig och behålla de bästa ledarna

 Ersättningsnivåerna är avsevärt högre för ledande personer i många andra länder

 Skapa motivation för ledande personer

3.1.2 Tänkbar kritik mot hög ersättning

 VD får bonus när företaget går med förlust

 Beloppen är i vissa fall kommit att upplevas som alltför höga och svårförklarliga

 VD-lönerna formar i hög utsträckning den allmänna opinionens syn på näringslivet och 

dess trovärdighet

 Ersättningsfrågorna och utformningarna ökar i komplexitet, och bolagen hittar nya former 

för bonusgrund. 

 Det är svårt att i siffror och mått fastställa vad en VD presterar.

                                                
17 Svenskt Näringsliv ”Vägledning avseende ersättningar till VD och ledande befattningshavare”
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3.2 Beskattning av ersättningsprogram18

Belöningsprogrammen beskattas annorlunda och redovisas även på annat sätt jämfört med fast 

ersättning, vilket kan ge utrymme för företagen att göra olika dispositioner av löner för att 

möjliggöra en lägre skattekostnad för året. Då finns möjligheten att en VD får en till synes högre 

lön, samtidigt som företaget får en lägre kostnad än om de hade betalat ut traditionell lön. Med 

detta som bakgrund är av stor vikt att för det första nämna några av de olika typerna av 

belöningsprogram, samt hur dessa beskattas. Redogörelse för de två vanligaste typerna av 

belöningar görs. En mycket viktig aspekt att belysa är att det endast redogörs för svensk 

lagstiftning. Skattefördelarna med bonussystemen kan skilja sig och vara väldigt fördelaktiga i 

andra länder. Om företaget har huvudkontoret utomlands kan detta leda till att VD:n väljer att 

skriva sig där.

3.2.1 Aktier 

Detta är den vanligaste och mest kända principen för värdering och belöning i ett företag, de allra 

flesta incitamentsprogram är kopplade till aktiekursen, och således bolagets marknadsvärde. 

Om ersättningarna är i form av aktiesparprogram så ges koncernchefen en möjlighet att i 

framtiden köpa aktier till ett pris under marknadsvärdet. Det som är det speciella, och ur VD:ns 

synpunkt negativa med detta är dock att rabatten på aktien även medför att vinsten för densamma 

redan från start är marknadsvärde - rabatterat pris. 

Denna inkomst beskattas som en förmån under ägandeperioden, men betraktas vid försäljning 

som inkomst av kapital dvs. (inköpsvärdet -  försäljningsvärdet * Tc).

3.2.2 Optioner

Optioner beskattas likt aktiesparprogrammen som en löneförmån under tiden för innehavandet.

En option får sitt värde genom att ägare ges rätten att köpa till en viss kurs (under rådande) eller 

sälja (över rådande), oftast är optionerna av det förstnämnda slaget och blir således mer värda ju 

mer kursen går upp. Vid försäljning förändras skatten från inkomst av tjänst till inkomst av 

kapital på samma sätt som aktiesparprogrammen. 

                                                
18 Skatteverket ”Deltar du i optionsprogram eller annat belöningsprogram som anställd eller uppdragstagare?”
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4 Metod

Metoddelen inleds med en presentation av undersökningens tillvägagångssätt. Därefter redogörs 

och motiveras studiens företagsurval. Kapitlet avslutas med en diskussion kring utredningens 

reliabilitet samt validitet. 

4.1 Tillvägagångssätt

Genomförandet en denna deduktiva undersökning är till störst del baserad på olika mediala 

källor. Först och främst som grund för att skaffa sig en uppfattning kring det ständigt debatterade 

ersättningarna. Därefter för att få en mer genomgripande förståelse för utformning och 

beskattning av olika ersättningsformer. Dessa fördjupade kunskaper införskaffades främst från 

Svenskt Näringsliv och Skatteverket.

Vidare syftade undersökningen till att identifiera nivån på ersättningarna. Dessa sekundärdata

hämtades från respektive företags koncernredovisning (2006). Andra vitala uppgifter för 

beräkningar insamlades även från denna källa. Övrig datainsamlingskälla som utgjort grund för 

beräkning är Avanza Vikingens börsguide, där de analyserade bolagens betavärde erhölls. 

Det samlade beräkningsunderlaget appliceras därefter på de valda teorierna. Grunden för de 

teorier som uppsatsen baseras på har hämtats främst från facklitteratur. För att pröva nivån på 

befintliga ersättningarna jämförs dessa med ett utifrån EVA-modellen framräknat jämförelsetal. 

Detta bedöms och analyseras mellan de utvalda studieobjekten. 

4.1.1 Sökord

VD-ersättning, Sjöstrand, normer, skatter, bonusar, kassaflöde, redovisningar, resultat, 

rörelseresultat, EBIT, skatt, beta, fast ersättning, rörlig ersättning, pension, EVA, WACC, 

CAPM, skulder och eget kapital.
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4.2 Källkritik

Svensk Näringsliv kan ses som aningen ensidiga och ger därigenom möjligtvis en idealiserad

bild.  Dock kan denna källa antas vara väl införstådd och professionell gällande hantering av 

ersättningsnormer. Vissa hävdar att Internetkällor har en lägre tillförlitlighet. Det skall dock

poängteras att i princip alla artiklar och citat som används i uppsatsen har publicerats i tryckt 

press eller i televisionen under något tillfälle. Detta höjer förtroendet samt tillförlitligheten för 

dessa källor. 

4.3 Aktieurval

För att kunna genomföra en vittgående undersökning har ett urval av företag används. Med 

hänsyn till omfattningen på uppsatsen har begränsning skett till elva företag listade på den 

svenska börsen. Metoden för urvalet har varit att finna intressanta egenskaper hos bolagen, för att 

sedan välja ut vissa av dessa att fördjupa oss i. 

Dessa företag har valts ut som studieobjekt:

1. SSAB 

2. Swedish Match

3. Electrolux

4. Ericsson

5. Holmen

6. Investor

7. Sandvik

8. TeliaSonera

9. Volvo

10. H&M

11. Tele2
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4.3.1 Urvalsmetod

Intressanta aspekter som ligger till grund för undersökningens urval: 

 Extremt höga bonusar, exempelvis bonusar som är högre än den fasta ersättningen. Vad 

finns det för fördelar med att ha en hög bonus. 

 Högt börsvärde, vilket kan antas ge ett högre informations- och intressevärde. 

 Det faktum att företaget inte använder bonusar, de kan t.ex. vara så att de väljer bort det 

systemet och av olika anledningar istället väljer att fokusera på den fasta ersättningen. 

4.4 Reliabilitet 

Denna undersökning syftar till att beräkna och analysera siffror vars källa är företagens egna 

årsredovisningar från 2006. Dessa kan antas ha en frånvaro från slumpmässiga faktorer. Detta 

innebär att undersökningen kan upprepas med samma resultat. Det som bör nämnas här är att 

olika bokslutsdispositioner och olika redovisningsnormer kan få siffror att se olika ut. Företag 

kan av olika anledningar justera resultatet och på så vis påverka nivån på ersättningen. 

Vad som kan sänka uppsatsens reliabilitet är faktorer som att den riskfria räntan och/eller

marknadens avkastning skiljer sig åt. Det kan vara så att olika riskfri ränta används beroende på 

vilket år som valts samt vilken period som punkt- eller medelvärdet hämtas från. Även 

marknadens avkastning kan skilja sig då historiska tidpunkter för avkastningens snitt studeras. 

4.5 Validitet 

Beträffande validiteten i undersökningen finns det ett par faktorer som bör beaktas, det är mycket 

svårt att avgöra vilka ersättningar en VD har i form av olika förmåner som kan vara svåra att 

värdera. Ett exempel är om en VD har tillgång till en tjänstebil, vilket kan antas ha ett 

förmånsvärde. Det blir ändå en svår bedömning, dessutom kan det vara så att företagen väljer att 

bokföra vissa löneförmåner och räkna det till den fasta lönen, trots att det kanske är en 

prestationsbaserad förmån. Detta systematiska fel är omöjligt att helt undvika, det går att peka på 

att siffrorna från företagnes årsredovisning är fullt tillförlitliga trots att de kan vara justerade och 

bokförda på olika sätt i olika företag.
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5 Teori

Avsnittet inleds med en allmän presentation av EVA-modellen för att sedan fördjupas i dess 

vitala delar. Därefter presenteras mer ingående undersökningens teoretiska genomförande.

5.1 Inledande presentation av EVA-modellen

”Economic Value Added model”, förkortat EVA, härstammar från USA. Modellen lanserades 

1991, upphovsmakarna är konsultbolaget Stern & Stewart19. Bolag vill se positiva kassaflöden 

och därmed ett positivt värde på EVA. Aktieägare kan med hjälp av EVA-modellen få en bra 

antydan på huruvida företaget sköts ur vinstsynpunkt.  

EVA > 0 = Värdeskapande EVA < 0 = Värdeförstörelse 

Modellen handlar i kort om att ett företag ska investera sitt kapital inom sin egen verksamhet, på 

så vis skapas ett mervärde. Förespråkarna av EVA-modellen hävdar att den är det mest korrekta 

och rättvisande metoden för att mäta och värdera ett företags verkliga ekonomiska situation. 

EVA-modellen grundar sig i företagets kassaflöde, kapitalet skall förränta sig så pass mycket att 

det åtminstone täcker kapitalkostnaderna inom företaget. En viktig aspekt är att modellen 

förknippar det egna kapitalet med en kapitalkostnad. Vanligtvis är det bara lånat kapital som 

förknippas med en explicit kapitalkostnad, räntan.

”Economic Value Added” definieras som ett företags rörelseresultat efter skatt, reducerat med en 

specifik kapitalkostnad (Sysselsatt kapital * WACC)20. Uppstår ett positiv EVA har företaget 

presterat ett resultat som överstiger kostnaden för det egna kapitalet som skall avkastas, därmed 

                                                
19 S. David Young, Stephen F. O’Byrne, ”EVA® and Value-Based Management” McGraw-Hill,  2001. s 4 ff.
20 S. David Young, Stephen F. O’Byrne, ”EVA® and Value-Based Management” McGraw-Hill,  2001. s 35 f.
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har ett mervärde skapas för företagets ägare. Om företaget istället skapar ett negativt EVA,

förstörs kapital i företaget. 

Ett företags kapitalkostnad (WACC) beräknas med ett vägt genomsnitt av kapitalkostnaden för 

skulder (långivarnas avkastningskrav) och kostnad för eget kapital (aktieägarnas

avkastningskrav)21. 

I företag som använder sig av EVA-modellen ligger den ofta till grund för storleken på en rörlig 

del av företagsledningens ersättning. Denna rörliga del grundar sig i företagets värdeutveckling

och utgör således grunden för nivån på de bonusar som betalas 

ut. Vanligen hålls en del av den beräknade bonusen kvar, (den 

betalas inte ut,) tills det att värdeökningen är bestående. Dessa 

bonusar som räknats fram genom EVA-modellen har en god 

täckning och bör därför inte kunna äventyra företagets framtid. 

Det första teoretiska sambandet mellan bonus och EVA är det som illustreras ovan22.                                                                                               

Genom användandet av modellen beräknas ett så kallat absolut tal fram, d.v.s. ett tal som är 

specifikt för det individuella fallet. Beräkningen av EVA bör därmed inte direkt jämföras med 

andra företag, utan bör först jämföras med sysselsatt kapital. Det som görs är att dividera EVA 

med sysselsatt kapital. Beräkningen som nås genom detta bör då överstiga noll, det är i sådant fall 

som en överavkastning har genererats. Kalkyleringen med hjälp av EVA-modellen mäter hur 

mycket överavkastning som genererats i företaget under det senaste bokslutsåret. 

5.2 Variabler i EVA-modellen

”Economic Value Added” definieras som ett företags rörelseresultat efter skatt, reducerat med 

kostnaden för investerat kapital. För att beräkna fram EVA kan uppställningen på nästkommande 

sida användas23:

                                                
21

Arnold G., “Essentials of Corporate Financial Management” FT Prentice Hall, 2007. s 291.
22 S. David Young, Stephen F. O’Byrne, ”EVA® and Value-Based Management” McGraw-Hill,  2001. s 135 ff. 
23 S. David Young, Stephen F. O’Byrne, ”EVA® and Value-Based Management” McGraw-Hill,  2001. s 35.
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     23

Netto försäljning 

-   Driftskostnader

=  Rörelseresultat (EBIT)

-   Skatter

=  Rörelseresultat efter skatt

-  Kapitalkostnader  (Sysselsatt kapital * WACC)

=  EVA

5.2.1 EBIT

EBIT är en engelsk förkortning och står för Earnings Before Interest and Taxes24, vilket översatt 

blir intäkter minus kostnader före räntor och skatt. EBIT benämns i svenska årsredovisningar som 

rörelseresultat. 

5.2.2 Sysselsatt kapital

För att beräkna sysselsatt kapital hämtas siffror från företagets årsredovisning. Sysselsatt kapital 

kan ses som posten ”eget kapital och skulder” minus posten ”leverantörsskulder”25. 

5.2.3 WACC

WACC står för Weighted Average Cost of Capital, översatt till svenska blir det vägd 

genomsnittlig kapitalkostnad. Uttrycket representerar en viktning av ett företags räntekostnad för 

lånat kapital och kostnad för eget kapital26. Värde skapas genom att företaget erhåller avkastning 

på det investerade kapitalet, som ska vara större än kostnaden för kapitalet. Det som framräknas

genom WACC-formeln är en procentsats, vilket ligger till grund för valet att investera eller inte. 

En framräknad WACC på t.ex. nio procent innebär att alla investeringar som medför en 

avkastning som är högre än nio procent bör genomföras, annars inte.  
                                                
24 S. David Young, Stephen F. O’Byrne, ”EVA® and Value-Based Management” McGraw-Hill,  2001. s 35.
25 S. Hansson, P. Arvidson, H. Lindquist (2001) ”Företags- och räkenskapsanalys”
26 Glen Arnold, “Essentials of Corporate Financial Management” FT Prentice Hall, 2007. s 291.
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Att beräkna ett företags WACC kan innebära vissa svårigheter, främst gällande framtagandet av 

ett företags kostnad för eget kapital. Denna kostnad är den avkastningen som ägarna begär för 

sina investerade pengar i företaget. 

Nedan beskrivs steg för steg hur det hela kan beräknas.

Vd Ve
WACC   =

Vd + Ve

rd (1-T)   +
Vd + Ve

re

Palepu, Krishna & Healy, Paul & Bernard,Victor, “Business Analysis & Valuation” South-Western College Publishing. 2004 kap 8 s 7

Vd = Marknadsvärdet för skulder 

Ve = Marknadsvärdet för eget kapital 

Rd = Kapitalkostnaden för skulder (långivarnas avkastningskrav)

Re = Kostnad för eget kapital (aktieägarnas avkastningskrav)

T = Skattesatsen (28 %) 

5.2.3.1 Marknadsvärdet för skulder (Vd) 

Marknadsvärdet för en skuld är vanligtvis detsamma som det bokförda värdet för skulden27. 

Skillnad mellan de båda värdena uppstår om låneräntan kraftigt förändras från det att lånet togs 

tills aktuell tidpunkt. 

5.2.3.2 Marknadsvärdet för eget kapital (Ve) – Börsvärde

Marknadsvärdet för eget kapital bestäms av ett företags antal aktier multiplicerat med det aktuella 

aktiepriset28. Detta värde kan därmed kraftigt förändras beroende på svängningar på börsen.  

Marknadsvärdet för eget kapital kan även benämnas börsvärdet på ett företag. 

                                                
27 Palepu, Krishna & Healy, Paul & Bernard,Victor, “Business Analysis & Valuation” South-Western College 
Publishing. 2004 kap 8 s 7 f
28 Palepu, Krishna & Healy, Paul & Bernard,Victor, “Business Analysis & Valuation” South-Western College 
Publishing. 2004 kap 8 s 7 f
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5.2.3.3 Kapitalkostnaden för skulder (Rd) 

Denna kostnad reflekterar risken för att företaget ska gå i konkurs. En hög skulsättning medför en 

hög skuldkostnad29. Kapitalkostnaden bör värderas utifrån historiskt bokförda värden. Detta 

gäller dock inte om kapitalstrukturen förändras. Sker detta bör kostnaden för skulderna 

omvärderas. En sådan omvärdering kan göras på basis av kreditranking. Rankingen leder till nya 

räntor d.v.s. nya kostnader för skulder. 

Beräkningen ska korrigeras för skatt, därav multipliceras EBIT med (1 - T).

5.2.3.4 Kostad för eget kapital (Re) 

Kostnaden för eget kapital beskriver vilket avkastningskrav som en investerare begär för sina 

investerade pengar. Beräkningarna för avkastningskravet nås vanligen med hjälp av CAPM 

(Capital Asset Pricing Model)30. CAPM uttrycker kostnaden för eget kapital som: summan av 

avkastningskravet på riskfria tillgångar plus riskpremien (för det aktuella företaget).

5.2.4 CAPM 

re =  rf   +   β (rm - rf) 

Palepu, Krishna & Healy, Paul & Bernard,Victor, “Business Analysis & Valuation” South-Western College Publishing. 2004 kap 8 s 7 f

re = Kostnaden för eget kapital 

rf = Riskfria räntan 

β = Betakoefficienten

rm = Avkastningen på marknaden 

(rm - rf) = Marknadens riskpremie (MRP)

                                                
29 Palepu, Krishna & Healy, Paul & Bernard,Victor, “Business Analysis & Valuation” South-Western College 
Publishing. 2004 kap 8 s 7 f
30 Palepu, Krishna & Healy, Paul & Bernard,Victor, “Business Analysis & Valuation” South-Western College 
Publishing. 2004 kap 8 s 7 f



20

5.2.4.1 Den riskfria räntan

Den riskfria räntan bestäms på basis av riskfria penninginstrument så som 

statsskuldsobligationer. Dessa kan ses som en lämplig approximering till en riskfri ränta vid en 

användning av femåriga eller tioåriga statsskuldsobligationer. Denna approximering av den 

riskfria räntan i Sverige påverkas av flertalet faktorer så som räntebeslut av den svenska 

riksbanken, av ECB och av Federal Reserve i USA31.   

5.2.4.2 Den systematiska risken - Betavärdet

Den systematiska risken eller den vanligare benämningen betalvärdet (ß) är ett riskmått som 

anger hur en aktie förhåller sig till hela marknaden (börsens index)32. En specifik akties betavärde 

är en beräkning utifrån främst historiska data. Har en aktie ett betavärde på 1,0 antas den följa 

index. Stiger index med 5 % stiger den specifika aktien med 5 %. Beta 0 anger att investeringen 

är helt riskfri. Har en aktie ett betavärde som är högre än 1,0 är det ett utryck för att aktiens 

känslighet är högre än index. Stiger index med 10 % så stiger en aktie som har ett beta på 1,5 

med 15 %. Skulle index sjunka med 10 % skulle samma aktie sjunka med 15 %. Detta ger att 

aktier med höga betavärden är mer riskfyllda än aktier med låga betavärden. 

5.2.4.3 Avkastningen på marknaden

Avkastningen på marknaden kan representeras av en årlig genomsnittsavkastning. En lämplig 

approximation kan antas vara att beräkna den genomsnittliga avkastningen under modern tid.

5.2.4.4 Marknadens riskpremie 

Marknadens riskpremie (rm - rf)

Denna siffra ska representera den överavkastning som investeraren erhåller som en belöning för 

att denne exponerar sig mot en risk på aktiemarknaden. MRP = 4 %

                                                
31 http://se.warrants.com
32 “Börsguide” Avanza Vikingen, 2006 s 34 



21

5.3 Nackdelar med EVA-modellen

Den största nackdelen med modellen kan anses vara att den är komplicerad och tidskrävande. En 

av komplikationerna som kan stötas på vid beräkning av EVA är framtagandet av 

kapitalkostnaden (WACC). Modellen är tidskrävande och kräver noggrannhet. Osäkerhet kan 

även råda då det gäller beräkningen med hjälp av CAPM för att erhålla kostnaden för eget 

kapital. I detta moment är det den systematiska risken som är osäkerhetsfaktorn33. 

5.4 MVA – Market Value Added

Market Value Added är skillnaden mellan ett företags börsvärde och det investerade kapitalet 

(EK) i företaget. Detta ger ett mått på hur vida ett önskat mervärde har skapats i företaget34. Är 

börsvärdet större än EK har värde genereras, är EK större än börsvärdet har värde förstörts. 

Det som en beräkning av MVA ger är aktiemarknadens värdering av ett företag, vilket är lika 

med det kapital som företaget investerat plus det möjliga över- eller underskott som företaget 

väntas få. De förväntade över- eller underskotten är i sin tur lika med de diskonterade framtida 

EVA. 

MVA är alltså ett mått på nuvärdet av alla förväntade framtida EVA:n. Om då MVA är större än 

noll förväntas ett värdeskapande i framtiden. Är det tvärtom, att MVA är mindre än noll antas det 

att värde kommer att förstöras. Ett högt MVA eller en ökning av MVA tyder på att företaget har 

skapat kapital åt aktieägarna. 

MVA = Börsvärdet – Eget kapital (EK)

                                                
33 Copeland T. , Koller T. , Murrin J. , ”Valuation – Measuring and managing the value of companies” Wiley, 2000, 
ff 224.
34 S. David Young, Stephen F. O’Byrne, ”EVA® and Value-Based Management” McGraw-Hill,  2001. ff 29.
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5.5 Undersökningens beräkning med EVA-modellen

Beräkningarna av EVA är inte helt enkla och medför en hel del tidskrävande arbete. Det som 

erhålls i denna undersökning är uträkningar av EVA för elva olika bolag. De individuella EVA-

talen divideras sedan med sysselsatt kapital för det specifika företaget. Därmed erhålls en 

procentsats som möjliggör jämförelse mellan de olika företagen. 

Utifrån teoridelen ovan redogörs nedan för de variabler och beräkningar som används i denna 

undersökning vid framtagandet av de olika EVA-talen. 

5.5.1 Data/Fakta från årsredovisningar

Det första som görs är att ta reda på viktiga data för kommande beräkningar. Dessa uppgifter 

hämtas till störst del från företagens egna årsredovisningar (2006). Övrig fakta som hämtats är 

beta (β), vilka hämtats från Avanza Vikingen börsguide (2006).

Data som har hämtats från årsredovisningar och Avanza Vikingen börsguide: 

 Resultat

 EBIT (rörelseresultat)

 Sysselsatt kapital (eget kapital och skulder – leverantörsskulder)

 Räntekostnad

 Börsvärde (Ve) (marknadsvärdet för EK)

 Skulder (Vd)

 Beta (β)

5.5.2 Steg 1

Med utgångspunkt i dessa värden har sedan en procentuell andel av eget kapital respektive 

skulder beräknats fram. 

Andel skulder Andel eget kapital

       Vd         Ve

   Vd + Ve        Vd + Ve
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5.5.3 Steg 2

Sedan har kapitalkostnaden för skulder (rd) beräknats fram genom att dividera räntekostnader

med företagets skulder. 

5.5.4 Steg 3

Det tredje steget som används är framtagandet av kostnaden för eget kapital (re) enligt CAPM.

re =  rf   +   β (rm - rf) 

Den riskfria räntan (rf)

Val har gjorts att använda svensk femårig statskuldsobligation om 3,0 %. Detta utifrån 

Riksbanken 35. rf = 3,0 %

Marknadens riskpremie MRP (rm - rf)

Denna siffra ska representera den överavkastning som investeraren erhåller som en belöning för 

att denne exponerar sig mot en risk på aktiemarknaden. MRP = 4,0 %36

Systematisk risk – Beta (β)

Uppsatsens betavärden bygger på beräkningar av de senaste 48 månadernas svängningar mot 

affärsvärldens generalindex.37

5.5.5 Steg 4

I detta steg beräknas företagets WACC utifrån de data som beräknats enligt steg 1-3. 

5.5.6 Steg 5

Här beräknas EVA fram med hjälp av följande formel:

EBIT * (1-T) – (WACC * Sysselsatt kapital)

                                                
35 www.riksbank.se
36 Copeland T. , Koller T. , Murrin J. , ”Valuation – Measuring and managing the value of companies” Wiley, 2000, 
ff 223.
37 “Börsguide” Avanza Vikingen, 2006
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5.5.7 Steg 6

Sista steget är att jämföra EVA med sysselsatt kapital. Detta för att erhålla en procentsats som 

underlättar en bedömning mellan företagen. 

5.6 Exempel med beräkning av EVA-modellen

Investor

Utgångsfakta (i tusental kr)

Resultat: 28 486 000

EBIT: 28 835 000

Sysselsatt kapital: 180 716 000

Räntekostnad: 1 758 000

Börsvärde (Vd): 127 950 000

Skulder (Ve): 21 620 000

Beta (β): 1,37 

Steg 1

Beräkna procentuell andel av eget kapital respektive skulder

Andel skulder

        Vd              127 950 000

    Vd + Ve 127 950 000 + 21 620 000   ≈ 14,5 %

Andel eget kapital       

       Ve               21 620 000

   Vd + Ve 127 950 000 + 21 620 000   ≈ 85,5 %
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Steg 2

Beräkna kapitalkostnaden för skulder (räntekostnad/skulder)

rd = 1 758 000 / 21 620 000 ≈ 0,0813 = 8,13 %

Steg 3

Beräkna kostnaden för eget kapital enligt CAPM

re =  rf   +   β (rm - rf) 

re = Kostnaden för eget kapital 

rf = Riskfria räntan 

β = Den systematiska risken

rm = Avkastningen på marknaden 

re = 3 % + 1,37 * 4 % re = 8,48 % 

Steg 4

Beräkna företagets kapitalkostnad enligt WACC 

Vd Ve
WACC   =

Vd + Ve

rd (1-T)   +
Vd + Ve

re

Vd = Marknadsvärdet för skulder 

Ve = Marknadsvärdet för eget kapital

Rd = Kapitalkostnaden för skulder (långivarnas avkastningskrav)

Re = Kostnad för eget kapital (aktieägarnas avkastningskrav)

T = Skattesatsen (28 %) 

WACC = 0,145 * 0,0813 * 0,72 + (0,855 * 0,0848) ≈ 0,0810 = 8,10 %
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Steg 5 

Beräkna EVA 

EBIT * (1-T) – (WACC * Sysselsatt kapital)

28 835 000 * 0,72 - (0,0810 *  180 716 000) ≈ 6 123 204 = 6 123 204 tkr

Steg 6

Jämför EVA med Sysselsatt kapital (EVA/Sysselsatt kapital)

6 123 204 / 180 716 000 ≈ 0,0339 = 3,39 % 

Ersättning till VD

Fast ersättning: 6 763

Pension: 2 055

= Fast del: 8 813

Rörlig ersättning: 2 533

Total ersättning: 11 346 tkr
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6 Resultat
                       

I denna del har det utifrån beräkningarna av EVA och framtagandet av VD:ns totala ersättning 

valts att tydliggöra resultatet genom att konstruera tabeller och diagram. Varje del ges utrymme 

till en kortare presentation för att på ett pedagogiskt sätt redogöra för intressanta detaljer. 

6.1 Resultat för EVA/Sysselsatt kapital – total ersättning

Vid en jämförelse mellan EVA/Sysselsatt kapital och den totala ersättningen kan inget direkt 

samband urskiljas. Tabellen nedan är strukturerad så att de företagen med högst EVA-värde 

rangordnas först, Hennes & Mauritz hade högst EVA. Görs en vidare analys av tabellen kan det 

påvisas att den totala ersättningen (kolumn tre) ej följer något direkt mönster. Ersättningsnivåerna 

kan därför antas vara löst kopplade till EVA/Sysselsatt kapital (kolumn ett). En intressant 

iakttagelse är att den koncernchefen som styr företaget med högst EVA har samma totala 

ersättning som företaget med lägst EVA. 

Jämförelsetabell EVA/Sysselsatt kapital – Total Ersättning

Företag EVA/Sysselsatt kapital (%) Total Ersättning (Mkr)

Hennes & Mauritz 28,23 16,400

SSAB 16,53 6,702

Swedish Match 11,71 8,026

Sandvik 10,43 15,895

TeliaSonera 4,88 17,323

Investor 3,39 11,346

Volvo 2,05 31,508

Electrolux 1,84 18,593

Holmen 0,41 7,389

Ericsson -0,69 30,750

Tele2 -6,87 16,400
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Vid en okulär analys av diagrammet nedan görs bedömningen att det inte finns något konkret 

samband. Till hjälp för den bedömningen kan stödlinjen som löper genom diagrammet studeras. 

Prickarna i diagrammet har en stor spridning från varandra, och således också från linjen, vilket 

tyder på att de olika variablerna inte samvarierar. 

EVA/Sysselsatt kapital - Total ersättning

y = – 0,2883x+18,1835 

R2 = 0,1293
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6.2 Resultat för börsvärde – total ersättning

En intressant frågeställning är hur vida en VD:s ersättning kan kopplas till någon styrande faktor. 

Vid en kompletterande jämförelse kan tankar utvecklas kring effekterna som börsvärde har på 

ersättningen. Ericsson, som har överlägset högst börsvärde har också en av de mest välbetalda 

koncerncheferna. Vidare kan observeras att koncerncheferna med lägst ersättning också är de 

som styr företagen med lägst börsvärde. En intressant detalj i denna tabell är att Holmen, som ej 

har någon rörlig ersättning också ett av de företag med lägst ersättning. 

Jämförelsetabell Börsvärde – Total Ersättning

Företag Börsvärde (Mkr) Total Ersättning (Mkr)

Ericsson 450 634 30,705

Hennes & Mauritz 263 984 15,400

TeliaSonera 253 000 17,323

Volvo 193 000 31,508

Investor 127 950 11,346

Sandvik 118 000 15,895

Electrolux 64 000 18,593

Tele2 44 400 16,400

SSAB 41 579 6,702

Swedish Match 35 100 8,026

Holmen 25 300 7,389

¨
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Det kan antas att samband mellan börsvärde och total ersättning finnes vid en direkt analys av 

diagrammet. Spridningen på värdena är tämligen små då de i princip följer med lutningen på 

linjen. En trolig anledning till att ersättningsnivåerna verkar vara högre i stora bolag kan vara att 

dessa ledare har ett större ansvar. Ett företag med ett högt värde har helt enkelt en större risk att 

förlora en stor mängd kapital, t.ex. vid börsnedgång, ränteförändringar samt fluktueringar på 

marknaden. Vidare uppkommer större ansvar då företaget har fler anställda, mer kapital investera 

i verksamheten osv. 

Börsvärde - Total ersättning

y = 0,000045x + 9,6249
r^2 = 0,51
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7 Analys

Detta kapitel har som huvudsyfte att med utgångspunkt i resultatet genomföra en ingående

analys av resultatdelen. Som underlag till analysen testas resultatet utifrån vanligt 

förekommande statistiska hypoteser. 

         

7.1 Test för EVA/Sysselsatt kapital – total ersättning

Framtagande av regressionslinjen

Lutningen på regressionslinjen (b) benämns vanligen regressionskoefficienten, och beräknas 

enligt formeln till höger. 

n: 11

∑x: 71,910

∑y: 179,2870

∑xy: 901,1981

∑x∑y: 12892,5282

∑x2: 1406,8185

(∑x)2: 5171,0481

b = ((901,1981 – (12892,5282 / 11)) / (1406,8185 – (5141,0481 / 11)) ≈ - 0,2883

Snitt x: 6,5373

Snitt y: 16,2988

a =16,2988 – (- 0,2883 * 6,5373) ≈ 18,1835

Formeln för regressionslinjen blir därmed: y = – 0,2883x + 18,1835
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Hypotesprövning

H0: Det finns inget samband mellan EVA/Sysselsatt kapital och VD:ns totala ersättning, b = 0

H1: Det finns ett samband mellan EVA/Sysselsatt kapital och VD:ns totala ersättning, b ≠ 0

Korrelationskoefficienten

För att utföra hypotesprövningen beräknas först korrelationskoefficienten (r),

vilket görs enligt formeln nedan.

n: 11

∑x: 71,910

∑y: 179,2870

∑xy: 901,1981

∑x∑y: 12892,5282

∑x2: 1406,8185

(∑x)2: 5171,0481

∑y2: 3632,7706

(∑y)2: 32143,8284

r = ((901,1981 – (13139,9442 / 11)) / √((1406,8185 – (5171,0481 / 11))(( 3632,7706 –

(32143,8284 / 11))) ≈ - 0,3596

Determinationskoefficienten

r2 = Determinationskoefficienten  -0,35962 ≈ 0,1293

Det som kan tydas är att endast 12,93 % av variationen i y kan förklaras av förändringar i x. 

Vidare kan sägas att resterande 87,07 % inte kan förklaras. Detta visar att det inte råder något 

direkt samband mellan EVA/Sysselsatt kapital och total ersättning.

Standardavvikelsen

Sx = √ ((1406,8185 – (5171,0481 / 11)) / (11-1)) ≈ 9,6785

Sy = √((3632,7706 – (32143,8284 / 11)) / (11-1)) ≈ 8,4297
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Signifikanstestning för regressionskoefficienten

n = 11

b = - 0,2883

Sx = 9,6785

Sy = 8,4297

r2 = 0,1293

- 0,2883 / ((9,6785 / 8,4297) * √((1 - 0,1293) / (11 - 2))) ≈ - 0,8073

Kritisk gräns

fg = n – 2  11 – 2 = 9 

Ett dubbelsidigt test har valts med en signifikansnivå på 5,0 % d.v.s. 2,5 % på varje sida av 

kurvan.  

Frihetsgrad 9

Signifikansnivå 5,0 %

t-värde 2,26

Värdet som erhölls genom testet av regressionskoefficienten (-0,8073) ligger inom intervallet 

-2,26 – 2,26 som representerar acceptansområdet. Detta innebär att nollhypotesen kan accepteras, 

vilket bekräftar att det inte finns något samband mellan EVA/Sysselsatt kapital och total 

ersättning till VD. 

tn-2 =             b

                (Sx / Sy) * √((1 - r2) / (n - 2))
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7.2 Test för börsvärde – total ersättning

Hypotesprövning

H0: Det finns inget samband mellan börsvärdet och VD:ns totala ersättning, b = 0

H1: Det finns ett samband mellan börsvärdet och VD:ns totala ersättning, b ≠ 0

Korrelationskoefficienten

För att utföra hypotesprövningen beräknas först korrelationskoefficienten (r),

vilket görs enligt formeln nedan.

n: 11

∑x: 1616947,0

∑y: 179,2870

∑xy: 34358593,030

∑x∑y: 289897576,80

∑x2: 413980030000,0

(∑x)2: 2614517601000,0

∑y2: 3632,7706

(∑y)2: 32143,8284

r = ((34358593,030 – (289897576,80/ 11)) / √((413980030000,0 – (2614517601000,0 / 

11))((3632,7706 – (32143,8284 / 11))) ≈ 0,7151

Determinationskoefficienten

r2 = Determinationskoefficienten  0,71512 ≈ 0,5114

Det som kan tydas av detta är att 51,14 % av variationen i y kan förklaras av förändringar i x. 

Vidare kan sägas att resterande 48,86 % inte kan förklaras. Detta visar att det råder ett visst 

samband mellan börsvärde och total ersättning.
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Signifikanstestning för korrelationskoefficienten

n = 11

r = 0,7151

r2 = 0,5114

tn-2 = 0,7151 / √((1-0,5114) / (11-2)) = 3,07

Kritisk gräns

fg = n – 2  11 – 2 = 9 

Ett dubbelsidigt test har valts med en signifikansnivå på 5,0 % d.v.s. 2,5 % på varje sida av 

kurvan.  

Frihetsgrad 9

Signifikansnivå 5,0 %

t-värde 2,26

Värdet som erhölls genom prövningen av korrelationskoefficienten (3,07) ligger utanför 

intervallet -2,26 – 2,26 som representerar acceptansområdet. Detta innebär att nollhypotesen kan 

förkastas, och därmed accepteras H1. Detta bekräftar att det råder ett samband mellan börsvärde 

och total ersättning till VD. 

tn-2 =             r

                   √((1 - r2) / (n - 2))
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8 Slutsatser

Slutsatskapitlet har som syfte att knyta resultatet till möjliga orsakssamband. Slutsatser dras 

kring diagram och tabeller vilka följs upp av konkreta resonemang angående dessa.   

Av resultatet av undersökningen kan det påvisas att det inte råder något konkret samband mellan 

EVA och ersättning till VD. En tänkbar anledning till detta är att de analyserade företagen inte 

använder sig av denna modell när de skapar ramar för ersättningssystemen. Det finns anledning 

till att tro att detta beror på att denna modell ställer höga krav på värdeskapande. 

Ståndpunkten kring EVA-modellen är att företagets ekonomiska situation inte skall äventyras av 

kostnader. Utifrån aktieägarnas och långivarnas perspektiv är modellen teoretiskt fördelaktig då 

hänsyn till de bådas avkastning tas. Nackdelen ur företagets perspektiv blir då att en liten del av 

resultatet räknas som övervinst. Därmed finns det inte lika stort utrymme för extra ersättningar.

Företag som går med vinst kan dock ha ett negativt EVA. Dessa företag kan om det endast ser till 

vinsten ha en acceptans för ytterligare ersättning.

I undersökningen finns det även ett företag (Tele2) som har ett negativt resultat och således ett 

negativt EVA. Resultaten för detta företag har tidigare år varit starkt positiva. Trots försämringen 

av resultatet betalas bonus till VD. Då kan frågan ställas om VD:n har gett någon prestation 

utöver det vanliga. Vad ligger det för befogenheter i att betala ut miljonsummor under tider av 

resultatförsämring? Slutsatsen kring detta resonemang kan vara att ersättningen baseras på andra 

faktorer. Det kan vara så att företagen beräknar ersättning utifrån flera års resultat. Detta kan 

medföra att bolaget kan ha ett negativt EVA under det observerade bokslutsåret, fast ändå behålla 

en hög ersättning. Extra ersättning verkar inte direkt grundas i något som har med det kortsiktiga 

resultatet att göra. Däremot kan det vidare i studien urskiljas ett samband mellan ersättningsnivå 

och börsvärde. Detta kan tros bero på det större ansvar som en VD i ett företag med högt 

börsvärde har. Grunden till detta kan vara att företagets omfattning är av sådan karaktär att den 

kräver mer ansvar gentemot intressenter.        
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9 Diskussion

Denna del är utformad som en fortsättning av slutsatserna. Här förs ett vidare resonemang kring 

undersökningen och dess resultat. 

Att ha ett gynnsamt bonussystem för VD kan antas dra till sig kompetens och engagemang. En 

kompetent ledning påverkar inte endast resultat utan kan även ha inverkan på t.ex. aktiekursen. 

En hög kostnad för VD:n kan vara ett strategiskt gynnsamt beslut. Detta kan i ett vidare 

perspektiv generera ett ökat värde för företaget. 

Vid höga löner där en progressiv skatt tillämpas beskattas en rörlig ersättning lägre än vad den 

fasta görs. Detta kan medföra att det blir mer fördelaktigt ur både VD:ns och företagets 

perspektiv att ha en stor rörlig del. Ett strategiskt val likt detta resulterar i att den fasta delen kan 

var låg och den rörliga hög. Resultatet av denna beskattning kan vara att den rörliga ersättningen

inte nödvändigtvis endast baseras på prestation. Den fasta delen skulle möjligtvis utgöra en större 

del om de båda delarna beskattades enligt samma principer. Slutsatsen kring detta kan vara att

den rörliga delen endast delvis är prestationsbaserad.   

Med beräkning av bonus enligt EVA-modellen bör bonus endast delas ut om företaget har gått 

med vinst. Därav bör bonus ej betalas ut om företaget har förbättrat sitt resultat jämfört med 

föregående år, men fortfarande går med förlust. Detta för att inte företaget ska hamna i en svår 

ekonomisk sits. Bonus skulle alltså bara ges på den del som var en förbättring från året innan. Här 

är frågan om vinst bör betalas ut även om företaget går med förlust, fast en lägre förlust jämfört 

med tidigare år. Om ett företag t.ex. går minus tio miljoner år 2005 och året efter (2006) bara går 

minus två miljoner. VD har då förmodligen presterat, men skulle med EVA-modellens 

beräkningar inte erhålla någon bonus.
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Alla bonusprogram kan mer eller mindre kritiseras beroende på hur och vilka som utvärderar 

dem.

Det finns tänkbara problem med aktierelaterade bonusprogram då aktiekurser inte alltid är 

kopplade till företagets egentliga resultat utan kan påverkas av rådande börsklimat och rykten, är 

det vettigt att få en ersättning för börsoptimism utan direkt resultat?

Problem som kan uppstå med EVA-modellen är att vissa poster som används har ett 

bokslutsutrymme för justeringar. Ett exempel på detta problem är att posten sysselsatt kapital har 

väldigt stor inverkan på den kapitalkostnad som dras från EBIT. Justeringar är dock något som 

inte alltid förespråkas, och då det kan medföra att posten riskerar att påverka resultatet än mer. 

Varför justeringar inte används i denna undersökning beror främst på undvikande av felkällor. 

Årsredovisningarna ser väldigt olika ut för olika företag, vilket skulle kunna leda till att de 

slutgiltiga jämförelseposterna ej innehöll samma tänkta värden.   

9.1 Framtida forskning

Förslag på framtida forskning är att utvärdera förändringar i EVA under flera år. Detta skulle 

resultera i ett bredare underlag för diskussion. En intressant aspekt med detta är att även 

förlustbolag som ökat EVA skulle kunna motivera en bonus. 

Det skulle även vara intressant att studera skatteeffekterna av företagens olika 

ersättningsutformningar.  



39

10 Referenser

10.1 Allmän litteratur 

Fotnot 1: SVT

Programtitel: ”Uppdrag granskning” (2006-03-14)

Fotnot 2 och 3: www.realtid.se Besökstid: (2007-04-12)

Artikeltitel: ”Så föll SVT för bonusprofessorn” (2006-05-09)

Skribent: Emilie Westholm och Jörgen Löwenfeldt.

Fotnot 4: SVT

Artikeltitel: ”Kartläggning av ersättningar till VD i företagen på A-listan mest omsatta” 

”Uppdrag granskning” 2006

Fotnot 5: SR

Programtitel: ”Ingen bonus på Ericsson” (2007-04-12)

Fotnot 6: Privata Affärer

Artikeltitel: ”Fet VD-bonus leder ofta fel” (2005-10-18)

Skribent: Thomas Franzén

Fotnot 7, 8 och 9: SVT

Artikeltitel: ”Granskningen av direktörslönerna: Jakten på bonusmiljoner ökar riskerna” (2006-

03-14)

Skribent: Henrik Bergsten

Fotnot 10: SVT

Artikeltitel: ”Granskningen av direktörslönerna: Folkets miljarder utnyttjar inte makten” (2006-

05-23)

Skribent: Henrik Bergsten



40

Fotnot 11: Svenskt Näringsliv

Titel: ”Vägledning avseende ersättningar till VD och ledande befattningshavare” (Sep 2006)

Skribent: Svenskt Näringsliv (Urban Bäckström)

Fotnot: 12 och 13: SNS

Artikeltitel: ”Hur mycket ska en VD kosta” (2005-11-11)

Skribent: Pernilla Norlin

Fotnot 14 - 17: Svenskt Näringsliv

Titel: ”Vägledning avseende ersättningar till VD och ledande befattningshavare” (Sep 2006)

Skribent: Svenskt Näringsliv (Urban Bäckström)

Fotnot 18: Skatteverket

Titel: ”Deltar du i optionsprogram eller annat belöningsprogram som anställd eller 

uppdragstagare?”

Skribent: Skatteverket (2007-03)

Fotnot 31: http://se.warrants.com Besökstid: (2007-04-16)

Länk: http://se.warrants.com/services/education/glossary.php?code=R

Fotnot 35: www.riksbank.se Besökstid: (2007-04-16)

Länk: http://www.riksbank.se/templates/stat.aspx?id=16739

10.2 Facklitteratur

Fotnot 19: S. David Young, Stephen F. O’Byrne, ”EVA® and Value-Based Management” s 4. 

McGraw-Hill,  New York, 2001. 



41

Fotnot 20: S. David Young, Stephen F. O’Byrne, ”EVA® and Value-Based Management” s 35.

McGraw-Hill,  New York, 2001.

Fotnot 21: Arnold G., “Essentials of Corporate Financial Management”. s 291. 

Financial Times/Prentice Hall, London, 2007

Fotnot 22: S. David Young, Stephen F. O’Byrne, ”EVA® and Value-Based Management” s 135 
ff.  McGraw-Hill,  New York, 2001.

Fotnot 23: S. David Young, Stephen F. O’Byrne, ”EVA® and Value-Based Management”  s 35.

McGraw-Hill, New York, 2001.

Fotnot 24: S. David Young, Stephen F. O’Byrne, ”EVA® and Value-Based Management” s 35.

McGraw-Hill,  New York, 2001.

Fotnot 25: S. Hansson, P. Arvidson, H. Lindquist (2001) ”Företags- och räkenskapsanalys”

Studentlitteratur AB, Lund, 2001.

Fotnot 26: Arnold G., “Essentials of Corporate Financial Management”s 291.

Financial Times/Prentice Hall, London, 2007

Fotnot 27 - 30: Palepu, Krishna & Healy, Paul & Bernard,Victor, “Business Analysis & 

Valuation” kap 8 s 7 f

South-Western College Publishing, Boston, 2004.

Fotnot 32: “Börsguide” s 34

Avanza Vikingen, Stockholm, 2006.

Fotnot 33: Copeland T. , Koller T. , Murrin J. , ”Valuation – Measuring and managing the value 

of companies” ff 224.

Wiley, New York, 2000.



42

Fotnot 34: S. David Young, Stephen F. O’Byrne, ”EVA® and Value-Based Management” ff 29.

McGraw-Hill,  New York, 2001.

Fotnot 36: Copeland T. , Koller T. , Murrin J. , ”Valuation – Measuring and managing the value 

of companies” ff 224

Wiley, New York, 2000.

Fotnot 37: “Börsguide” 

Avanza Vikingen, Stockholm, 2006.

I  studien har även årsredovisningar från 2006 studerats. 



43

Bilaga 1- Beräkningar
Samtliga värden i tusental kronor

Källa: Årsredovisningar 2006, betavärde hämtat från Börsguide 2006:1

SSAB 

Resultat: 4 341 000

EBIT: 6 054 000

Sysselsatt kapital: 20 433 000

Räntekostnad: 88 000

Börsvärde: 41 579 000

Skulder: 7 244 000

Beta: 0,62 

Steg 1

Beräkna procentuell andel av eget kapital respektive skulder

       Vd

    Vd + Ve 14,8 %

       Ve

    Vd + Ve 85,2 %

Steg 2

Beräkna kapitalkostnaden för skulder (räntekostnad/skulder)

rd = 88 000 / 7 244 000 ≈ 0,0121 = 1,21 %

Steg 3 

Beräkna kostnaden för eget kapital enligt CAPM

re = 3 + (0,62 * 4)  re =  5,48 % 



44

Steg 4

Beräkna företagets kapitalkostnad enligt WACC 

Vd Ve
WACC   =

Vd + Ve

rd (1-T)   +
Vd + Ve

re

WACC =  0,148 * 0,0121 * 0,72 + (0,852 * 0,0548) ≈ 0,0480 = 4,80 % 

Steg 5

Beräkna EVA 

EBIT * (1-T) – (WACC * Sysselsatt kapital)  

6 054 000 * 0,72 – (0,0480 * 20 433 000) ≈ 3 378 096 = 3 378 096 tkr

Steg 6

Jämför EVA med Sysselsatt kapital (EVA/Sysselsatt kapital)

3 378 096 / 20 433 000 ≈ 0,1653 = 16,53

Ersättning till VD

Fast ersättning: 3 800

Pension: 1 102

= Fast del: 4 902

Rörlig ersättning: 1 800

Total ersättning: 6 702 tkr

Övrigt: ”Den rörliga delen relateras till koncernens avkastning på eget kapital och är maximerat 

till 50 % av den fasta delen. 

Swedish Match

Resultat: 2 311 000

EBIT: 3 235 000

Sysselsatt kapital: 15 046 000

Räntekostnad: 288 000
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Börsvärde: 35 100 000

Skulder: 13 480 000

Beta: 0,39

Steg 1

Beräkna procentuell andel av eget kapital respektive skulder

        Vd

    Vd + Ve 27,7 %

        Ve

    Vd + Ve 73,3 %

Steg 2

Beräkna kapitalkostnaden för skulder (räntekostnad/skulder)

rd = 288 000 / 13 480 000 ≈ 0,0214 = 2,14 %

Steg 3 

Beräkna kostnaden för eget kapital enligt CAPM

re = 3 +  (0,39 * 4)  re =   4,56 % 

Steg 4

Beräkna företagets kapitalkostnad enligt WACC 

Vd Ve
WACC   =

Vd + Ve

rd (1-T)   +
Vd + Ve

re

WACC =  0,277 * 0,0214 * 0,72 + (0,733 * 0,0456) ≈  0,0377 = 3,77 % 

Steg 5

Beräkna EVA 

EBIT * (1-T) – (WACC * Sysselsatt kapital)  

3 235 000 * 0,72 – (0,0377 * 15 046 000) ≈ 1 761 966 = 1 761 966 tkr
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Steg 6

Jämför EVA med Sysselsatt kapital (EVA/Sysselsatt kapital)

1 761 966 / 15 046 000 ≈ 0,1171 = 11,71 %

Ersättning till VD

Fast ersättning: 5 900

Pension: 2 126 

=Fast del: 8 026

Rörlig ersättning: 0 

Total ersättning: 8 026 tkr

Övrigt: Tilldelningen av den rörliga lönen för verkställande direktören och koncernstabscheferna 

skall baseras på utfallet av två av varandra oberoende kriterier: 

dels den årliga genomsnittliga förbättringen av koncernens vinst per aktie 

dels utfallet av den genomsnittliga avkastningen efter skatt på operativt kapital jämfört med den 

genomsnittliga avkastningen efter skatt på operativt kapital.

Electrolux

Resultat: 3 847 000

EBIT: 4 033 000

Sysselsatt kapital: 50 729 000

Räntekostnad: 746 000

Börsvärde: 64 000 000

Skulder: 52 855 000

Beta: 0,81

Steg 1

Beräkna procentuell andel av eget kapital respektive skulder

       Vd

   Vd + Ve 45,2 %
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       Ve

   Vd + Ve 54,8 %

Steg 2

Beräkna kapitalkostnaden för skulder (räntekostnad/skulder)

rd = 746 000 / 52 855 000 ≈ 0,0141 = 1,41 %

Steg 3 

Beräkna kostnaden för eget kapital enligt CAPM

re = 3 + (0,81*4)  re =  6,24 % 

Steg 4

Beräkna företagets kapitalkostnad enligt WACC 

Vd Ve
WACC   =

Vd + Ve

rd (1-T)   +
Vd + Ve

re

WACC =  0,452 * 0,0141 * 0,72 + (0,548 * 0,0624) ≈ 0,0388 = 3,88 % 

Steg 5

Beräkna EVA 

EBIT * (1-T) – (WACC * Sysselsatt kapital)  

4 033 000 * 0,72 – (0,0388 * 50 729 000) ≈ 935 475 = 935 475 tkr

Steg 6

Jämför EVA med Sysselsatt kapital (EVA/Sysselsatt kapital)

935 475 / 50 729 000 ≈ 0,0184 = 1,84 % 

Ersättning till VD

Fast ersättning: 8 300

Pension: 4 990

= Fast del: 13 290



48

Rörlig ersättning: 5 303 

Total ersättning: 18 593 tkr

Övrigt: ”Enligt principen ”betalning efter prestation” ska den rörliga lönen

utgöra en betydande del av den totala ersättningen för koncernledningen.

Electrolux modell för värdeskapande

Nettoomsättning

– Kostnad för sålda varor

– Försäljnings- och administrationskostnader

+/– Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader

= Rörelseresultat, EBIT 1)

– WACC x Genomsnittliga nettotillgångar 1)

= Värdeskapande”

Ericsson

Resultat: 26 436 000

EBIT: 35 828 000

Sysselsatt kapital: 196 757 000

Räntekostnad: 1 789 000

Börsvärde: 450 634 000

Skulder: 94 045 000

Beta: 3,35

Steg 1

Beräkna procentuell andel av eget kapital respektive skulder

       Vd

   Vd + Ve 17,3 %

       Ve

   Vd + Ve 82,7 % 
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Steg 2

Beräkna kapitalkostanden för skulder (räntekostnad/skulder)

rd = 1 789 000 / 94 045 000 ≈ 0,0190 = 1,90 %

Steg 3

Beräkna kostnaden för eget kapital enligt CAPM

re = 3 + (3,35*4)  re =  16,36 % 

Steg 4

Beräkna företagets kapitalkostnad enligt WACC 

Vd Ve
WACC   =

Vd + Ve

rd (1-T)   +
Vd + Ve

re

WACC =  0,173 * 0,0190 * 0,72 + (0,83 * 0,1636) ≈ 0,1381 = 13,81 % 

Steg 5

Beräkna EVA 

EBIT * (1-T) – (WACC * Sysselsatt kapital)  

35 828 000 * 0,72 – (0,1381 * 196 757 000) ≈ - 1 357 981 = - 1 357 981 tkr

Steg 6

Jämför EVA med Sysselsatt kapital (EVA/Sysselsatt kapital)

- 1 357 981 / 196 757 000 ≈ - 0,0069 = - 0,69 %  

Ersättning till VD

Fast ersättning: 15 271

Pension:  6 494

= Fast del: 21 765

Rörlig ersättning: 8 940

Total ersättning: 30 705 tkr
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Holmen

Resultat: 1 459 000

EBIT: 2 303 000

Sysselsatt kapital: 30 078 000

Räntekostnad: 262 000

Börsvärde: 25 300 000

Skulder: 15 505 000

Beta: 0,71

Steg 1

Beräkna procentuell andel av eget kapital respektive skulder

       Vd

   Vd + Ve 38,0 %

       Ve

   Vd + Ve 62,0 %

Steg 2

Beräkna kapitalkostnaden för skulder (räntekostnad/skulder)

rd = 262 000 / 15 505 000 ≈  0,0169 = 1,69  %

Steg 3 

Beräkna kostnaden för eget kapital enligt CAPM

re = 3 + (0,71*4)  re =  5,84 %

Steg 4

Beräkna företagets kapitalkostnad enligt WACC 

Vd Ve
WACC   =

Vd + Ve

rd (1-T)   +
Vd + Ve

re

WACC =  0,38 * 0,0169 * 0,72 + (0,83 * 0,0548) ≈ 0,0501 = 5,01 % 
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Steg 5 

Beräkna EVA 

EBIT * (1-T) – (WACC * Sysselsatt kapital)  

2 303 000 * 0,72 – (0,0501 * 30 078 000) ≈ 124 182  = 124 182 tkr

Steg 6

Jämför EVA med Sysselsatt kapital (EVA/Sysselsatt kapital)

124 182 / 30 078 000 ≈ 0,0041 = 0,41 % 

Ersättning till VD

Fast ersättning: 6 048

Pension: 1 341

= Fast del: 7 389 

Rörlig ersättning:  0

Total ersättning: 7 389 tkr

Övrigt: VD och övriga ledande befattningshavare som är anställda i bolaget har avtalad fast 

årslön. Någon rörlig lönedel eller ersättning i form av optioner eller liknande förekommer inte. 

Övriga förmåner avser i huvudsak bilförmån och i några fall bostadsförmån och utgör en 

begränsad del av ersättningarna.

Investor

Resultat: 28 486 000

EBIT: 28 835 000

Sysselsatt kapital: 180 716 000

Räntekostnad: 1 758 000

Börsvärde: 127 950 000

Skulder: 21 620 000

Beta: 1,37 
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Steg 1

Beräkna procentuell andel av eget kapital respektive skulder

       Vd

   Vd + Ve 14,5 %

       Ve

   Vd + Ve 85,5 %

Steg 2

Beräkna kapitalkostnaden för skulder (räntekostnad/skulder)

rd = 1 758 000 / 21 620 000 ≈ 0,0813 = 8,13 %

Steg 3

Beräkna kostnaden för eget kapital enligt CAPM

re = 3 + (1,37*4)  re = 8,48 % 

Steg 4

Beräkna företagets kapitalkostnad enligt WACC 

Vd Ve
WACC   =

Vd + Ve

rd (1-T)   +
Vd + Ve

re

WACC = 0,145 * 0,0813 * 0,72 + (0,855 * 0,0848) ≈ 0,0810 = 8,10 %

Steg 5 

Beräkna EVA 

EBIT * (1-T) – (WACC * Sysselsatt kapital)

28 835 000 * 0,72 - (0,0810 *  180 716 000) ≈ 6 123 204 = 6 123 204 tkr

Steg 6

Jämför EVA med Sysselsatt kapital (EVA/Sysselsatt kapital)

6 123 204 / 180 716 000 ≈ 0,0339 = 3,39 % 
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Ersättning till VD

Fast ersättning: 6 763

Pension: 2 055

= Fast del: 8 813

Rörlig ersättning: 2 533

Total ersättning: 11 346 tkr

Sandvik

Resultat: 8 107 000

EBIT: 12 068 000

Sysselsatt kapital: 59 980 000

Räntekostnad: 1 043 000

Börsvärde: 118 000 000

Skulder: 38 703 000

Beta: 0,44

Steg 1

Beräkna procentuell andel av eget kapital respektive skulder

       Vd

   Vd + Ve 24,7 %

       Ve

   Vd + Ve 75,3 %

Steg 2

Beräkna kapitalkostanden för skulder (räntekostnad/ skulder)

rd = 1 043 000 / 38 703 000≈ 0,0269 = 2,69 %

Steg 3 

Beräkna kostnaden för eget kapital enligt CAPM

re = 3 + (0,44*4)  re = 4,76 % 



54

Steg 4

Beräkna företagets kapitalkostnad enligt WACC 

Vd Ve
WACC   =

Vd + Ve

rd (1-T)   +
Vd + Ve

re

WACC = 0,247 * 0,0269 * 0,72 + (0,753 * 0,0476) ≈ 0,0406 = 4,06 %

Steg 5

Beräkna EVA 

EBIT * (1-T) – (WACC * Sysselsatt kapital)

12 068 000 * 0,72 - (0,0458 *  59 980 000) ≈ 6 253 772 = 6 253 772 tkr

Steg 6

Jämför EVA med Sysselsatt kapital (EVA/Sysselsatt kapital)

6 253 772 / 59 980 000 ≈ 0,1043 = 10,43 %

Ersättning till VD

Fast ersättning: 6 342

Pension: 5 053

=Fast del: 11 395

Rörlig ersättning: 4 500

Total ersättning: 15 859 tkr

Övrigt: Den årliga variabla delen baseras på uppfyllelsen av årligen fastställda

mål. Målen är huvudsakligen relaterade till företagets resultat, men även

till individuellt mätbara mål inom individens ansvarsområden. För

koncernledningen kan den årliga variabla delen uppgå till maximalt

50–75 % av den fasta lönen. För långsiktig variabel lön se nedan.

Programmet är aktierelaterat
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TeliaSonera

Resultat: 19 283 000

EBIT: 25 489 000

Sysselsatt kapital 175 040 000

Räntekostnad: 1 123 000

Börsvärde: 253 000 000

Skulder: 71 672 000

Beta: 0,97

Steg 1

Beräkna procentuell andel av eget kapital respektive skulder

       Vd

   Vd + Ve 22,1 %

       Ve

   Vd + Ve 77,9 %

Steg 2

Beräkna långivarnas avkastningskrav (räntekostnad/ skulder)

rd = 1 123 000 / 71 672 000≈ 0,0157 = 1,57  %

Steg 3 

Beräkna kostnaden för eget kapital enligt CAPM

re = 3 + (0,97*4)  re = 6,88 % 

Steg 4

Beräkna företagets kapitalkostnad enligt WACC 

Vd Ve
WACC   =

Vd + Ve

rd (1-T)   +
Vd + Ve

re

WACC = 0,221 * 0,0157 * 0,72 + (0,779 * 0,0688) ≈ 0,0561 = 5,61 %
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Steg 5 

Beräkna EVA 

EBIT * (1-T) – (WACC * Sysselsatt kapital)

25 489 000 * 0,72 - (0,0561 *  175 040 000) ≈ 8 532 336 = 8 532 336  tkr

Steg 6

Jämför EVA med Sysselsatt kapital (EVA/Sysselsatt kapital)

8 532 336 / 175 040 000 ≈ 0,0488 = 4,88 %

Ersättning till VD

Fast ersättning: 6 814

Pension: 8 124

= Fast del: 14 938

Rörlig ersättning: 2 385

Total ersättning: 17 327 tkr

Volvo

Resultat: 13 108 000

EBIT: 18 153 000

Sysselsatt kapital: 220 347 000

Räntekostnad: 1 426 000

Börsvärde: 193 000 000

Skulder: 171 239 000

Beta: 0,95

Steg 1

Beräkna procentuell andel av eget kapital respektive skulder

       Vd

   Vd + Ve 47,0 %
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       Ve

   Vd + Ve 53,0 %

Steg 2

Beräkna kapitalkostnad för skulder (räntekostnad/skulder)

rd = 1 426 000 / 171 239 000≈ 0,0083 = 0,83 %

Steg 3 

Beräkna kostnaden för eget kapital enligt CAPM

re = 3 + (0,95*4)  re = 6,80 % 

Steg 4

Beräkna företagets kapitalkostnad enligt WACC 

Vd Ve
WACC   =

Vd + Ve

rd (1-T)   +
Vd + Ve

re

WACC = 0,470 * 0,0083 * 0,72 + (0,530 * 0,0680) ≈ 0,0388 = 3,88 %

Steg 5 

Beräkna EVA 

EBIT * (1-T) – (WACC * Sysselsatt kapital)

18 153 000 * 0,72 - (0,0388 * 220 347 000) ≈ 4 520 696 = 4 520 696 tkr

Steg 6

Jämför EVA med Sysselsatt kapital (EVA/Sysselsatt kapital)

4 520 696 / 220 347 000 ≈ 0,0205 = 2,05 %

Ersättning till VD

Fast ersättning: 11 355

Pension: 14 625

= Fast del: 25 980
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Rörlig ersättning: 5 528

Total ersättning 31 508 tkr

Övrigt: Leif Johansson, VD i AB Volvo och koncernchef för Volvokoncernen har en fast årslön 

och kan utöver den fasta lönen erhålla en rörlig lön. Den rörliga lönedelen baseras på koncernens 

rörelseresultat och kassaflöde och är maximerad till 50% av den fasta lönen. För 2006 

motsvarade den rörliga lönedelen 48,7 % av den fasta årslönen. Leif Johansson deltar även i 

koncernens långsiktiga incitamentsprogram. Under 2006 erhöll Leif Johansson 4.000 aktier, då

de finansiella målen för 2005 uppfylldes.

H&M

Resultat: 10 797 000

EBIT: 15 298 000

Sysselsatt kapital: 35 555 000 

Räntekostnad: 5 000

Börsvärde: 263 983 984

Skulder: 7 776 000

Beta: 0,49

Steg 1

Beräkna procentuell andel av eget kapital respektive skulder

       Vd

   Vd + Ve 28,6 %

       Ve

   Vd + Ve 71,4 %

Steg 2

Beräkna kapitalkostnaden för skulder (räntekostnad/räntebärande skulder)

rd = 5 000 / 7 776 000≈ 0,00064 = 0,064  %
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Steg 3

Beräkna kostnaden för eget kapital enligt CAPM

re = 3 + (0,49*4)  re = 4,96 % 

Steg 4

Beräkna företagets kapitalkostnad enligt WACC 

Vd Ve
WACC   =

Vd + Ve

rd (1-T)   +
Vd + Ve

re

WACC = 0,286 * 0,00064 * 0,72 + (0,714 * 0,0384) ≈ 0,0275 = 2,75 %

Steg 5

Beräkna EVA 

EBIT * (1-T) – (WACC * Sysselsatt kapital)

15 298 000 * 0,72 - (0,0275 * 35 555 000) ≈ 10 036 798 =10 036 798 tkr

Steg 6

Jämför EVA med Sysselsatt kapital (EVA/Sysselsatt kapital)

10 036 798 / 35 555 000 ≈ 0,2823 = 28,23 %

Ersättning till VD

Fast ersättning: 11 900

Pension: 2 000

= Fast del: 13 900

Rörlig ersättning: 1 500

Total ersättning: 15 400 tkr

Tele2

Resultat: -3 740 000

EBIT: - 1 623 000

Sysselsattkapital: 60 821 000
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Räntekostnad: 738 000

Börsvärde: 44 400 000 

Skulder: 37 041 000

Beta: 1,22

Steg 1

Beräkna procentuell andel av eget kapital respektive skulder

       Vd

   Vd + Ve 45,5 %

       Ve

   Vd + Ve 54,5 %

Steg 2

Beräkna kapitalkostnaden för skulder (räntekostnad/skulder)

rd = 738 000 / 37 041 000 ≈ 0,0199 = 1,99  %

Steg 3 

Beräkna kostnaden för eget kapital enligt CAPM

re = 3 + (1,22*4)  re = 7,88 % 

Steg 4

Beräkna företagets kapitalkostnad enligt WACC 

Vd Ve
WACC   =

Vd + Ve

rd (1-T)   +
Vd + Ve

re

WACC = 0,455 * 0,0199 * 0,72 + (0,545 * 0,0788) ≈ 0,0495 = 4,95 %

Steg 5

Beräkna EVA 

EBIT * (1-T) – (WACC * Sysselsatt kapital)

- 1 623 000 * 0,72 - (0,0495 * 60 821 000) ≈ - 4 179 200 = - 4 179 200 tkr
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Steg 6

Jämför EVA med Sysselsatt kapital (EVA/Sysselsatt kapital)

- 4 179 200 / 60 821 000 ≈ - 0,0687 % = - 6,87 %

Ersättning till VD

Fast ersättning: 11 200

Pension: 2 100

= Fast del: 13 300

Rörlig ersättning: 3 100

Total ersättning: 16 400 tkr


