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Abstract

What and how companies choose to base their dividend of bonus and options on to the 

company’s Chief Executive Officer (CEO) is important, not only out of the owners 

perspective, but also out of the community- and research perspectives.

Our main purpose with this study is to examine what kind of trends we can notice in the 

companies incentive programs to the CEO during the years 2000-2006 and in what extent the 

different trends occur. We also aim to see if there have been any changes in the companies 

incentive programs in contract to the scandal of Skandia that took place in 2003.

We aim to do this research through reading the 30 companies with the highest turnover on the 

Stockholm Stock exchanges annual reports. To get another view on it and to help understand 

the results we have chosen to complement the research with an interview and previous 

research.

We have, through our research, come to the conclusion that there are trends to notice in the 

companies incentives. Over all, we consider that shareholders have confidence in their CEOs, 

because of the increase in bonus payments and the maximum level of bonus, at the same time 

as percentage bonus payments of the basic salary were unchanged.

The scandal of Skandia has not had any larger influence on the design of the incentives, 

except some minor downturns during 2003 and 2004. During 2003 the bonus payments 

declined and in 2004 the maximum level of bonus declined. The application of options 

declined from 2003 and at the same time the application of bonus increased. We could notice 

that the companies started to account more openly for CEOs incentives because of the new 

laws that where introduced in the beginning of 2000.
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Sammanfattning

Vad och hur företag väljer att basera sin utdelning av bonus och optioner på till ledande 

befattningshavare är viktigt, inte bara ur ett ägarperspektiv, utan även ur ett samhälls- och 

forskningsperspektiv.

Huvudsyftet med denna uppsats är att utröna vilka eventuella trender som kan utläsas i 

företagens incitamentsprogram till ledande befattningshavare under åren 2000-2006 samt i 

vilken omfattning de olika trenderna förekommer. Ett delsyfte är att se om det har skett några 

förändringar i företagens incitamentsprogram i samband med Skandia-skandalen som 

uppdagades 2003.

Genom granskning av de 30 mest omsatta företagen på Stockholmsbörsens årsredovisningar 

är målet att kunna besvara syftet med uppsatsen. För att få en annan syn på det hela och tolka 

resultaten har vi även valt att komplettera undersökningen med en intervju och tidigare 

forskning. 

Vi har genom vår undersökning kommit fram till att det finns trender att utläsa i företagens 

incitamentsprogram. I sin helhet anser vi att aktieägare har förtroende för sina ledande 

befattningshavare, eftersom utbetalningar av bonus och nivån på bonustak ökat, samtidigt 

som den procentuella utbetalda bonusen av den fasta ersättningen var oförändrad.

Skandia-skandalen har inte haft någon större påverkan på incitamentsprogrammens 

utformning förutom några mindre svackor under 2003 och 2004. Under 2003 minskade den 

utbetalda bonusen och under 2004 minskade även bonustaken. Från och med 2003 minskade 

tilldelningen av optioner samtidigt som tilldelningen av bonus ökade. Vi kunde även utläsa att 

företagen började redovisa mer tydligt för ledande befattningshavares incitamentsprogram på 

grund av den nya lagstiftningen som tillkom i början av 2000-talet.
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1. INTRODUKTION

1.1 BAKGRUND

”Bonus får bara de som presterat utöver det vanliga”

(Bergsten, 2006)

Detta och liknande argument nämns ofta då företagen försvarar sina generösa 

incitamentsprogram till ledande befattningshavare. Med detta menas att om man kopplar 

incitamentsprogram till företagets prestation blir det som en morot för ledande 

befattningshavare att nå bättre resultat och på så sätt gynnas även alla intressenter (Bergsten, 

2006). Under dessa vackra argument döljer sig dock en mörk sanning som är svår att komma 

åt och det gör att med jämna mellanrum uppstår olika skandaler vilka kan resultera i att 

företagen går i konkurs, med intressenter och framförallt aktieägare som förlorare (Monks & 

Minow, 2004).

Redan för 70 år sedan började forskare inom ekonomin intressera sig för ersättningar till 

ledande befattningshavare. Det har forskats mycket inom området, särskilt för att hitta om det 

finns ett samband mellan ersättning till ledande befattningshavare och företagets prestation. 

Detta har visats sig vara svårt att bevisa. Under tiden har allt fler problem uppstått och många 

skandaler uppdagats, framförallt under 1990-talet i USA (Barkema & Gomez-Mejia, 1998). 

Ledande befattningshavare hade under den tiden stor handlingsfrihet och aktieägarna ansåg då 

att det var ett krav att de skulle ha kraftig rörlig ersättning och generösa incitamentsprogram 

(Nationalencyklopedin, 2003-12-01). Detta ledde till att ledande befattningshavare 

missbrukade sin ställning genom att göra tvivelaktiga affärer för att gynna sina egna intressen. 

Det slutade med att många företag gick i konkurs då marknaden vände neråt (Monks & 

Minow, 2004).

Trots den stora uppmärksamheten och många misslyckade företag har skandalerna fortsatt in i 

2000-talet och kulminerade i USA med företag som Enron och WorldCom (Monks & Minow, 

2004). Även Sverige har drabbats genom företaget Skandia som belönade sina ledande 

befattningshavare genom lyft av bonustak och generösa incitamentsprogram (SVT Nyheter, 

2006-06-19).
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Skandalerna har lett till en allt hårdare bevakning av företagen och förändringar i samhället. 

För att öka insyn i företagen har man bland annat ändrat lagstiftningen inom redovisningen, 

vilken kräver större öppenhet från ledningens sida. Under 1992 tillkom nya 

redovisningsregler i USA som reglerar redovisningen av incitamentsprogram med krav på 

ökad öppenhet och tydlighet (Monks & Minow, 2004). Dessa regler har även påverkat den 

svenska lagstiftningen då två nya rekommendationer tillkom 2002 av Näringslivets 

Börskommitté (NBK). De reglerar redovisningen av information om förmåner till ledande 

befattningshavare i företagen som är noterade på Stockholmsbörsen (NBK, 2002).

Man har även diskuterat betydelsen av Corporate Governance (Bolagsstyrning) som bland 

annat behandlar principal-agent problematiken, vilken kan uppkomma i samband med 

ersättning till ledande befattningshavare. Detta innebär att det uppstår målkonflikt mellan 

ägare och företagsledningen som i sin tur leder till informationsasymmetri och stora 

agentkostnader. Dessa kostnader kan uppstå då ledande befattningshavare agerar i eget 

intresse genom att till exempel undanhålla viktig information. På så sätt kan ägare inte veta 

om det som redovisas alltid stämmer överens med verkligheten. Ägaren försöker därför ha 

kontroll över ledande befattningshavaren för att gynna sina egna intressen genom att bland 

annat utforma incitamentsprogram som är kopplade till företagets prestation (Monks & 

Minow, 2004).

På grund av de hårdare kraven som ställs på företagen och den allt starkare kritiken från 

samhället har företagen börjat redovisa för sina incitamentsprogram till ledande 

befattningshavare. Däremot kvarstår frågan om skandalerna har påverkat ägarens tilltro till 

ledande befattningshavaren och om det i så fall återspeglas i incitamentsprogrammen.

1.2 FRÅGESTÄLLNING

Vilka eventuella trender kan utläsas i företagens incitamentsprogram till ledande 

befattningshavare i de 30 mest omsatta företagen på Stockholmsbörsen under åren 2000-2006 

och i vilken omfattning förekommer dessa trender?
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1.3 SYFTE

Huvudsyftet med denna uppsats är att utröna vilka eventuella trender som kan utläsas i 

företagens incitamentsprogram till ledande befattningshavare under åren 2000-2006 samt i 

vilken omfattning de olika trenderna förekommer. Ett delsyfte är att se om det har skett några 

förändringar i företagens incitamentsprogram i samband med Skandia-skandalen som 

uppdagades 2003.

1.4 AVGRÄNSNINGAR

Vi har valt att avgränsa oss till att enbart undersöka den rörliga ersättningen, det vill säga 

bonus- och optionsprogram, till ledande befattningshavare och därmed utesluta andra 

ersättningar. Tyngdpunkten i uppsatsen ligger dock på bonusprogram. Vi har även avgränsat 

oss till åren 2000-2006 och därmed se om det går att utläsa eventuella trender mellan dessa år. 

Ytterligare en avgränsning har gjorts till de 30 mest omsatta företagen på Stockholmsbörsen, 

på OMXS30 listan. Vi har valt att besvara syftet med denna uppsats utifrån ett ägarperspektiv.

1.5 UPPSATSENS DISPOSITION

I figuren nedan framgår uppsatsens disposition.

Kapitel 2

FIGUR 1: Uppsatsens disposition
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Kapitel 2
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Teori och 
tidigare 

forskning

Kapitel 4
Resultat och
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I det inledande kapitlet, Introduktion, redogör vi för en bakgrunds- och problembeskrivning, 

syftet med uppsatsen och de avgränsningar som gjorts. Även definitioner redovisas i detta 

kapitel.

Kapitel två, Metod, beskriver de metoder som vi använt oss av för att kunna beskriva hur vi 

gått tillväga med uppsatsen.

Det tredje kapitlet, Teori och tidigare forskning, redogör för de teorier och tidigare forskning 

som förknippas med ämnet ifråga.

I det fjärde kapitlet, Resultat och analys, presenterar vi undersökningen samt analyserar och 

tolkar resultaten.

I det femte kapitlet, Slutsatser, presenterar vi en kort sammanfattning av de slutsatser som vi 

kommit fram till i undersökningen.

I det avslutande kapitlet, Diskussion, framförs en slutlig reflektion över arbetet. Även förslag 

på vidare forskning presenteras i detta kapitel.

1.6 DEFINITIONER

Ledande befattningshavare: Syftar i denna uppsats till ett företags verkställande direktör 

och/eller koncernchef.

Incitamentsprogram: Program för rörlig ersättning till ledande befattningshavare för 

att stimulera till handling.

Fast ersättning: Grundlön som ledande befattningshavare erhåller per år, 

exklusive rörlig ersättning om inte annat anges.

Rörlig ersättning: Med denna beteckning menar vi i vår uppsats både bonus och 

optioner, det vill säga ersättning utöver grundlön.

Bonus: En gottgörelse som utgör belöning, tillägg, återbäring eller 

rabatt av något slag. Bonus används som belöning till ledande 

befattningshavare då uppsatta mål uppfylls eller överträffas.
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Option: En rättighet som innebär en förtur till något mot ett visst 

vederlag. Man erhåller till exempel en rätt att köpa egendom till 

ett visst pris (aktier, obligationer) eller rätt att sälja egendom till 

ett visst pris. En person utfäster således en rättighet till en 

annan person. Utfärdaren är bunden av sitt åtagande, men 

innehavaren av rättigheten är inte bunden utan kan utnyttja 

optionen eller låta bli.

Bonustak: Den maximala gränsen som bonus kan uppgå till, vilket oftast 

räknas i procent av den fasta ersättningen.
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2. METOD

2.1 VAL AV METOD

2.1.1 Kvantitativ och kvalitativ metod

Information kan samlas via kvantitativa metoder och via kvalitativa metoder. En kvantitativ 

undersökning mäter företeelser som bland annat kan samlas in med hjälp av enkäter. Den 

insamlade datamängden omvandlas till siffror som senare analyseras med hjälp av statistiska 

metoder (Denscombe, 2000). En kvalitativ undersökning görs med hjälp av intervjuer och 

insamlad datamängd registreras till skrivna ord (Johannessen & Tufte, 2003). Vi har använt 

oss av båda dessa metoder, men undersökningen är huvudsakligen baserad på den kvantitativa 

metoden då vi samlat in information från företagens årsredovisningar, omvandlat insamlad 

data till siffror som sedan sammanställts i tabeller och diagram. Undersökningen har 

kompletterats med en semistrukturerad intervju med en redovisningskonsult på Balans & 

Ekonomi i Stockholm AB för att få mer detaljerad och nyanserad information om ämnet i 

fråga.

2.1.2 Longitudinell undersökning

Med en longitudinell undersökning menas att forskaren samlar in data vid minst två tillfällen 

och med hjälp av den insamlade datamängden försöker utläsa eventuella trender (Johannessen 

& Tufte, 2003). Syftet med vår uppsats kan besvaras genom en longitudinell undersökning, då 

vi vill utläsa eventuella trender bland företagen under sju år, 2000-2006. Det finns flera 

former av longitudinella undersökningar, till exempel tidsserie- och tvärsnittsundersökningar. 

Den som vi behandlar i denna uppsats är den form som kallas för tidsserieundersökning. En 

sådan undersökning genomförs av samma tema vid två eller flera tidpunkter och kan utföras 

på samma eller olika enheter. Tidsserieundersökningar visar utvecklingen mellan dessa 

tidpunkter (Johannessen & Tufte, 2003).

2.1.3 Primär och sekundär data

Man brukar skilja mellan två typer av data, primär och sekundär data. Primär data är den data 

som forskaren själv samlar in för första gången. En fördel med att använda sig av primär data 

är att informationen är aktuell. Det finns olika datainsamlingsmetoder som man kan använda 
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sig av, som exempel kan nämnas enkät, experiment och intervju (Dahmström, 2000). Den 

form av primärdatainsamlingsmetod som vi använt oss av är semistrukturerad intervju, detta 

för att få mer detaljerad och nyanserad information. Sekundär data är den data som redan 

samlats in av andra forskare, data som redan finns tillgänglig. Sekundär data har med andra 

ord samlats i ett annat syfte (Dahmström, 2000). Det sekundär data som använts i uppsatsen 

är hämtad från företagens årsredovisningar, relevanta forskningsartiklar, böcker samt 

elektroniska källor.

2.1.4 Validitet och reliabilitet

Med begreppet validitet menas hur giltig den information som vi använt oss av verkligen är 

(Johannessen & Tufte, 2003). ”Validitet handlar om i vilken utsträckning forskningsdata och 

metoderna för att erhålla data anses exakta, riktiga och träffsäkra” (Denscombe, 2000). Med 

begreppet reliabilitet menas hur tillförlitlig undersökningen är. ”Reliabiliteten rör 

undersökningens data, vilka data som används, insamlingssätten och hur de bearbetas” 

(Johannessen & Tufte, 2003). Validiteten och reliabiliteten för den genomförda 

undersökningen kommer att diskuteras i uppsatsens sjätte kapitel under rubriken Kritisk 

granskning.

2.2 MOTIV FÖR VAL AV METOD

För att kunna besvara syftet och problemformuleringen med denna uppsats kan vi bäst få 

tillgång till relevant information via företagens årsredovisningar för åren 2000-2006. Detta 

genomförs med hjälp av en kvantitativ metod då vi vill utläsa eventuella trender i företagens 

incitamentsprogram. Denna metod är effektiv då man ska samla in information för 30 företag 

under en sjuårs period. En tidsserieundersökning är att föredra då vi vill utläsa eventuella 

trender under en längre tidsperiod när man tittar på samma undersökningsenheter under alla 

år, till skillnad från till exempel en tvärsnittsundersökning som koncentreras till ett specifikt 

år och undersöker olika enheter vid varje undersökningstillfälle. Den valda tidsperioden, 

2000-2006, har gjorts på grund av Skandia-skandalen som inträffade 2003. För att kunna 

utläsa eventuella förändringar i företagens incitamentsprogram har vi valt att undersöka lika 

många år före som efter skandalen, det vill säga tre år före och tre år efter. Undersökningen 

har kompletterats med en intervju för att få lite rikligare information och för att få svar på 

frågor som uppstått vad gäller tolkningen av eventuella trender.
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2.3 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

Vi ansåg att vi bäst skulle få tillgång på nödvändig information via de 30 företagens 

årsredovisningar för respektive år. På OMX hemsida kunde vi utläsa de 30 mest omsatta 

företagen på Stockholmsbörsen (2007-10-28) som utgångspunkt för vår undersökning. Vi 

valde företagen oavsett om de var noterade med A- eller B- aktie. Ett av företagen, Atlas 

Copco, fanns på listan två gånger, med både A- och B- aktie. Eftersom vi valt att inte skilja på 

A- och B- aktier ansåg vi det vara lämpligast att ha med företaget endast en gång och i och 

med det valet hade vi endast 29 företag kvar på listan. Detta innebär att vi fick ett bortfall i 

undersökningen, men det är dock fortfarande en total population som undersöks.

De 29 företagen är:

1. ABB Ltd 16. SCA
2. Alfa Laval 17. Scania
3. Assa Abloy 18. SEB
4. Astra Zeneca 19. Securitas
5. Atlas Copco 20. Skanska
6. Autoliv SD 21. SKF
7. Boliden 22. SSAB
8. Electrolux 23. Svenska Handelsbanken
9. Eniro 24. Swedbank
10. Ericsson 25. Swedish Match
11. H & M 26. Tele 2
12. Investor 27. TeliaSonera
13. Nokia Oy 28. Volvo
14. Nordea Bank 29. Vostok Gas SD
15. Sandvik 

Vid genomgång av företagens årsredovisningar har vi fokuserat på att identifiera vad den 

rörliga ersättningen till ledande befattningshavare kan bestå av. Den rörliga ersättningen i 

årsredovisningarna kan redovisas som:

 bonus,

 optioner,

 bonustak och 

 beräkningsgrunder.
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Bonus

Eftersom tyngdpunkten ligger på bonussystem i vår uppsats har vi valt att granska hur många 

företag som har bonussystem, redovisar sina bonussystem och hur många som verkligen 

betalar ut bonus. Därefter har vi för samtliga företag räknat ut hur stor del, i procent, den 

utbetalda bonusen utgör av den fasta ersättningen. Detta för att senare kunna räkna ut den 

genomsnittliga utbetalda bonusen per år för de 29 företagen och jämföra den med det 

genomsnittliga bonustaket under åren 2000-2006. För att kunna göra dessa beräkningar har vi 

noterat vad ledande befattningshavare för de aktuella företagen har erhållit i fast ersättning 

och i utbetald bonus. Vissa av företagen redovisade dessa belopp i utländsk valuta (USD, 

EUR och CHF ), de beloppen har vi räknat om till svenska kronor med hjälp av 

genomsnittliga valutakurser för respektive år som togs från Riksbankens hemsida (se Bilaga 

3).

Optioner

Vi har valt att endast notera om optioner har tilldelats till företagens ledande 

befattningshavare. Detta för att komplettera undersökningen om bonusprogram, då vi vill se 

hur många av företagen som har både bonus- och optionsprogram och för att se i hur stor 

utsträckning som optionsprogram används. I de fall optionsprogram förekommer har vi valt 

att inte undersöka själva optionsprogrammets utformning då det är för omfattande för denna 

uppsats. 

Bonustak

Vi ville se vilken trend företagens bonustak till ledande befattningshavare visar. För att kunna 

se utvecklingen har vi noterat de angivna procentsatserna för bonustak och sedan räknat ut det 

genomsnittliga bonustaket för varje år. 

Beräkningsgrunder

Vi har noterat företagens beräkningsgrunder för bonus till ledande befattningshavare för att se 

om och hur många företag som anger vad bonus baseras på, samt för att se vilka mått som 

förekommer mest.

För att kunna sammanställa denna relevanta information till vår undersökning, letade vi först 

och främst i årsredovisningarnas noter. I de fall då vi inte hittat nödvändig information i 

noterna har vi även letat i andra delar av årsredovisningarna. Därefter sammanställdes all 
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relevant information i tabeller. Genomförd undersökning med frågor och sammanställd 

information i tabellform återfinns i bilaga 1. Vidare har informationen sammanställts i 

diagram för att kunna analyseras och tolkas för att finna eventuella trender i företagens 

incitamentsprogram. Slutligen kompletterades undersökningen med en semistrukturerad 

intervju med redovisningskonsulten Lars Almquist på Balans & Ekonomi i Stockholm AB. Vi 

valde att intervjua en redovisningskonsult eftersom han jobbar med redovisning som gör att 

han är insatt i området och har följt redovisningen av incitamentsprogram under den period 

som är aktuell i den här uppsatsen, det vill säga 2000-2006. Frågorna som ställdes vid 

intervjun utgick från de resultat som erhållits i vår undersökning. Information från intervjun 

vävs in i avsnitt fyra, Resultat och analys, de frågor som ställdes under intervjun och svar som 

konsulten gav finns i bilaga 2.
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3. TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING

3.1 CORPORATE GOVERNANCE

Historiskt sett var många företag familjeföretag, vilket innebär att ägaren och ledande 

befattningshavaren vanligtvis var en och samma person. Det var med andra ord ägaren som 

styrde och kontrollerade företaget. På senare tid har det dock tillkommit andra former av 

företagande som har lett till att man har separerat ägandet från bolagsstyrningen. Det är 

numera väldigt vanligt att det finns flera ägare i ett och samma företag som tillsätter en 

ledande befattningshavare för att styra företaget. I och med det kan det vara svårt för ägarna 

att kontrollera hur den här ledaren agerar. Målkonflikter kan uppstå mellan ägare och ledande 

befattningshavare genom att den sistnämnde till exempel investerar i projekt som inte gynnar 

ägarna. Målkonflikter har gjort att Corporate Governance har utvecklats (Scheutz, 2003).

Corporate Governance används som ett koncept för att beskriva företagskontroll på högsta 

nivå inom organisationer (Johanson, 2006) och utvecklingen av dessa principer har skett på 

global nivå (Mallin, 2004). Den moderna trenden av utvecklingen av Corporate Governance 

har under 1990-talet utvecklats i samband med olika problem som uppstått inom ledande 

företag i England, USA och Canada. Ett stort problem var styrelsens misslyckanden av 

övervakning på ledande befattningshavare, vilket ledde till att de kunde agera på ett sätt som 

gynnade dem själva och inte alltid var företagets bästa. Detta kallas för principal-agent 

problematiken som medför agentkostnader för ägarna (Monks & Minow, 2004). 

Flera teorier ligger till grund för utvecklingen av Corporate Governance (Mallin, 2004). Då vi 

utgår från ägarperspektivet i denna uppsats har vi valt att tillämpa principal-agentteorin, 

eftersom den beskriver problemet som ligger till grund för rörlig ersättning till ledande 

befattningshavare.
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3.2 PRINCIPAL-AGENTTEORIN

En agentrelation uppstår då en eller flera individer, så kallade principaler (i detta fall 

aktieägare), anställer en annan individ, den så kallade agenten (i detta fall ledande 

befattningshavare), för att utföra en viss tjänst åt principalen. Agentrelationen baseras på en 

överenskommelse mellan parterna som i sin tur fastslås i ett kontrakt mellan agenten och 

principalen. Kontraktet krävs för att minska informationsasymmetrin som antas råda mellan 

dessa två parter. Informationsasymmetrin uppstår då både principalen och agenten agerar för 

egen nytta. Detta är däremot inget som principalen kan veta för säkert (Johanson, 2006). Det 

gör att principal-agentteorin baseras på flera antaganden som till exempel att (Norrman, 

2005):

 beslut fattas självständigt av parterna,

 parterna handlar i eget intresse för att maximera sin egen vinst och inte affärspartens 

(opportunism),

 parterna har olika mål,

 parterna har olika inställning till risk, den ena risk-avert och den andra risktagare,

 parterna inte är fullständigt rationella,

 informationsasymmetri uppstår då parterna hemlighåller privat information eller 

förvränger information samt

 det är kostnadskrävande att skaffa relevant information.

Som exempel kan nämnas att aktieägare oftast vill ha en så hög avkastning som möjligt, 

medan ledande befattningshavare istället vill skapa stora företag. Detta kan bland annat göras 

genom tvivelaktiga investeringar och omstruktureringar (Scheutz, 1994). Aktieägare har 

därmed behov av att övervaka ledande befattningshavare för att minska 

informationsasymmetrin. Detta kan till exempel göras med hjälp av (Scheutz, 2003):

 styrelsen, 

 ägarstrukturen,

 fientliga uppköp av företag,

 konkurrens på produktmarknaden,

 lagstiftningen och/eller

 incitamentsprogrammen.
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Dock måste påpekas att endast incitamentsprogram behandlas i denna uppsats. I Jensen och 

Murphys artikel, Performance Pay and Top-Management Incentives (1990), framgår det att 

ägaren kan kontrollera ledande befattningshavaren och minska agentkostnader genom att sluta 

avtal med honom/henne i form av överenskommelser vad gäller incitamentsprogram. Genom 

att utforma olika incitamentsprogram vill ägaren styra ledande befattningshavarens agerande i 

en viss riktning. Incitamentsprogrammen kan även visa hur stort förtroende ägaren har för 

ledande befattningshavaren (Jensen & Murphy, 1990).

3.3 INCITAMENTSPROGRAM

Intressekonflikten mellan aktieägare och ledande befattningshavare är orsaken till att 

incitamentsprogram utformas. Om aktieägarna hade fullständig information om ledande 

befattningshavares agerande och företagets investeringsmöjligheter skulle de kunna sluta 

avtal som preciserar och tvingar ledande befattningshavare att vidta åtgärder som är konkret 

knutna till ett visst mål och som i sin tur ger det förväntade utfallet. Eftersom det helt och 

hållet inte går att kontrollera hur ledande befattningshavare agerar antar principal-agentteorin 

att incitamentsprogram utformas på så sätt att de ger incitament till ledande befattningshavare 

för att välja projekt och mål som gynnar aktieägarnas intressen, det vill säga ökar deras 

förmögenhet (Jensen & Murphy, 1990).

Genom att utforma incitamentsprogram vill aktieägarna till exempel påverka val av projekt, 

val av beslut och tvinga avbryta projekt som kostar mer än vad dem ger i avkastning. Dock är 

det svårt att påverka hur ledande befattningshavare agerar eftersom han/hon endast jämför sin 

privata vinst och kostnader utifrån ett visst agerande. Som en lösning på problemet försöker 

därför aktieägarna utforma incitamentsprogram som knyter ledande befattningshavares 

ersättning till utvecklingen i aktieägarnas förmögenhet. Det finns flera olika program som ger 

värdeskapande incitament för aktieägarna. Dessa är prestationsbaserad bonus, löner, 

aktieoptioner och prestationsbaserad avgångsvederlag (Jensen & Murphy, 1990). Denna 

uppsats behandlar endast bonus och optioner till ledande befattningshavare.

Ofta talas det endast om bonus som rörlig ersättning och att genom bonus får ledande 

befattningshavare stora ersättningar. I själva verket består dock den rörliga ersättningen av en 

kortsiktig och en långsiktig del. Den kortsiktiga delen utgörs av bonusprogram och den 

långsiktiga av optionsprogram. Dessa incitament grundas på olika ekonomiska mått och 
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prestationer. Bonusprogram baseras på företagets reala vinst medan optionsprogram är 

bundna till företagets kursutveckling. Det gör att olika incitamentsprogram kan ge olika utfall 

för aktieägare respektive ledande befattningshavare. Detta beror på att företagets vinst och 

aktieutveckling kan peka åt olika håll, eftersom det krävs olika insatser för att nå dessa mål 

(Scheutz, 1994). I motsats till bonusprogram kräver optionsprogram ekonomiska insatser som 

i sin tur späder ut ägandet och utdelning till aktieägare (Sahlman, 2002).

En undersökning, gjord av Jensen och Murphy (1990), visar att bonus och optioner är de mest 

populära incitamentsprogrammen och att optionsprogrammen ger den högsta ersättningen till 

ledande befattningshavare. Tillämpningen av optionsprogram har dock minskat mellan 1930-

1990 och de flesta ledande befattningshavare innehar endast en liten del av företagens aktier 

genom optionsprogram (Jensen & Murphy, 1990). Det kan bero på att optioner som innehas 

av ledande befattningshavare kan lösas in mot aktier och därmed påverka företagens ägar- och 

kapitalstruktur (Scheutz, 1994). Bebchuk & Fried hävdar, i sin artikel Executive 

Compensation as an Agency Problem (2003), att utfallet av optionsprogram även är beroende 

av marknadskrafter som gör att det kan vara svårt att utläsa vad ledande befattningshavare har 

bidragit med i aktieutvecklingen.

3.3.1 Icke-monetära incitamentsprogram och motivation

Jensen och Murphy (1990) anser även att det finns icke-monetära belöningar som skulle 

fungera lika bra eller till och med bättre än bonus och optioner, de monetära 

incitamentsprogrammen. Icke-monetära belöningar som associeras med framgång och 

skicklighet skulle ge högre incitament till ledande befattningshavare att agera i aktieägarnas 

intresse än monetära incitamentsprogram. Däremot skulle belöningar i form av makt, prestige 

och heder endast fungera i kombination med monetära incitamentsprogram enligt Jensen och 

Murphy (1990).

Marshall beskrev i sin artikel, Pay-for-Performance Systems: Experiences in Australia

(1998), omfattningen av incitamentsprogram i federala och statliga sektorer i Australien under 

1980-talet, samt vad som motiverar ledande befattningshavare. Genom att ge ledande 

befattningshavare feedback på vad de gjort, bestämma övningsbehov och genom att sätta upp 

karriärmål kan de motiveras till att prestera ännu mer. Genom att värdera ledande 

befattningshavares prestation kan man få dem att prestera ännu högre.
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För att prestationsbaserade ersättningar skall fungera på ett effektivt sätt bör (Marshall, 1998):

1. belöningen vara tillräckligt stor för att motivera,

2. det finnas en länk mellan faktisk prestation och följande belöning samt att

3. samma prestation även i framtiden belönas med samma ersättning.

I Stajkovic och Luthans artikel, Differential Efforts of Incentive Motivators on Work 

Performance (2001), redogör de för vilken effekt pengar har på prestation när den är 

kontinuerligt administrerad som ersättning för prestation, vilka de relativa 

prestationseffekterna av pengar, social status och feedback är. Undersökningen omfattar de 

senaste 20 åren. Deras mål var att förklara varför traditionellt administrerad ersättning för 

prestation inte alltid fungerar, samt att visa att samma beteende kan motiveras genom olika 

incitament och att olika incitament kan påverka samma beteende olika (Stajkovic & Luthans, 

2001).

Stajkovic och Luthans (2001) kom, i sin undersökning, fram till att individer som hade 

enklare arbeten och lägre löner värdesatte pengar som en motivationsfaktor väldigt högt, 

tillräckligt högt för att vara värt extra besvär. Det extra besväret ledde i sin tur till ökad 

prestation, eftersom det inte fanns något behov av ökad kunskap, strategisk utveckling eller 

själveffektivitet.

Vad gäller social status som ett sätt att motivera ledande befattningshavare till bättre 

prestation i arbetet har det blivit försummat, om inte till och med totalt ignorerat. Stajkovic 

och Luthans (2001) resultat i undersökningen visar att det kan förbättra prestation och till 

skillnad från pengar som en motivationsfaktor genererar inte det några direkta finansiella 

kostnader.

Feedback som motivation till ökad prestation för enklare arbetsuppgifter är inte lika 

användbart som för mer ambitiösa och komplexa arbetsuppgifter. Eftersom både social status 

och feedback är väldigt lika kan det, enligt Stajkovic och Luthans (2001) undersökning, vara 

förklaringen till varför de båda påverkar väldigt lika på prestation.
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Enligt Stajkovic och Luthans (2001) måste arbetsuppgifter motiveras utifrån dess komplexitet 

då arbetsuppgiftens komplexitet i sin tur påverkar hur utföraren agerar och tänker. Det gör att 

mer komplexa arbetsuppgifter motiveras som bäst med incitament som feedback och social 

status och som sämst med pengar. Detta för att de komplexa uppgifterna oftast utförs av högt 

utbildade och högt uppsatta personer som redan har en hög fast ersättning, vilken dämpar 

effekterna från incitament som baseras på pengar. Därför anser Stajkovic och Luthans (2001) 

att ledande befattningshavare motiveras som bäst genom feedback och socialt status. Pengar i 

sig ger en effekt på prestation men inte lika effektivt som när den är i kombination med andra 

icke monetära incitament.

3.4 PRESTATIONSBASERAD ERSÄTTNING

Incitamentsprogram är, enligt principal-agentteorin, länken mellan ägare och ledande 

befattningshavare. Teorin förutsätter att ersättningar till ledande befattningshavare är 

beroende av företagets prestation, vilket innebär att ersättningar fastställs utifrån hur företag 

presterat och ledande befattningshavares insatser. Enligt Jensen och Murphy (1990) finns det 

ett positivt samband mellan utvecklingen i ägarnas förmögenhet och ersättningen till ledande 

befattningshavare, dock är känsligheten liten. Med känsligheter menas att ersättningar till 

ledande befattningshavare inte ökar i samma utsträckning som ägarnas förmögenhet, vilket 

gör att ersättningar till ledande befattningshavare inte är förenliga med principal-agentteorin 

(Jensen & Murphy, 1990).

Jensen och Murphy (1990) undersökte 430 företag i USA mellan 1940-1990 för att se vilken 

ersättning som bland annat bonusprogram och optionsprogram gav utifrån företagens 

prestation. Undersökningen visar att ersättningar inte följer samma linje som företagens 

prestation då företagens förmögenhet fördubblats samtidigt som ersättningar till ledande 

befattningshavare minskat under de 50 undersökta åren. Det innebär att ledande 

befattningshavare inte stimuleras genom incitamentsprogram då deras ersättning inte speglar 

hur det går för företaget. Undersökningen visar även, som tidigare nämnts, att 

optionsprogrammen är de som ger de största ersättningarna, men att användningen av dessa 

program minskat under åren. Bonus utgör i genomsnitt 50% av den fasta ersättningen. Detta 

beror på att bonusprogram är utformade på så sätt att de inte är känsliga mot 

företagsprestation. Jensen och Murphy (1990) kom fram till att bonus till ledande 

befattningshavare har ökat i samma takt som övriga anställdas löner på marknaden.
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Denna undersökning följdes även upp av Garen, där han i sin artikel Executive Compensation 

and Principal-Agent Theory (1994), redogjorde för samma företag som i Jensen och Murphys 

(1990) undersökning. Garen (1994) kom fram till samma slutsats, det vill säga att 

känsligheten i ersättningar är liten utifrån företagsprestation. Både Garen och Jensen och 

Murphy anser att det beror på att aktieägare har svårt att bedöma hur ledande 

befattningshavare presterar och vilka insatser från hans/hennes sida som lett till att företagets 

prestation ökat eller minskat. Detta är ett problem som forskare har svårt att hitta svar på, 

därför försöker de se på olika aspekter som kan påverka ersättningens storlek. Jensen och 

Murphy (1990) anser att det kan bero på utomstående krafter som till exempel politiker som 

agerar i den politiska sektorn eller inom stora inflytande organisationer som begränsar 

ersättningens storlek genom att påverka företagen.

3.5 FAKTORER SOM PÅVERKAR DEN RÖRLIGA ERSÄTTNINGEN

Barkema och Gomez-Mejia redogör i sin artikel, Managerial Compensation and Firm 

Performance: A General Research Framework (1998), att ersättningar till ledande 

befattningshavare påverkas av hur incitamentsprogram utformas och att utformningen i sin tur 

kan påverkas av många olika faktorer från omgivningen. Undersökningen visar att det finns 

flera problem inom området rörlig ersättning till ledande befattningshavare då det är oklart 

hur företagen tänker när de utformar incitamentsprogrammen. Detta eftersom den rörliga 

ersättningen till ledande befattningshavare inte reflekterar företagens prestation. Det kan 

enligt Barkema och Gomez-Mejia (1998) bero på många olika faktorer som finns både inom 

och utanför företagen. Dessa faktorer kan utläsas i figuren nedan, vi berör endast de faktorer 

som vi anser är de mest relevanta för uppsatsen.
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FIGUR 2: Faktorer som påverkar den rörliga ersättningen (Barkema & Gomez-Mejia, 1998).

3.5.1 Ägarstruktur

Ägarstrukturen i ett företag kan påverka både utformningen av incitamentsprogram och 

ersättningens storlek. Stora institutionella ägare vars verksamhet inte är beroende av hur 

företaget presterar tenderar att ge lägre ersättning och använder sig i mindre utsträckning av 

optionsprogram än andra ägare. Delägare som banker och försäkringsbolag är mer generösa 

till företagens ledande befattningshavare i form av rörlig ersättning och utformning av 

incitamentsprogram eftersom deras verksamhet är beroende av hur det går för det företaget de 

har investerat i (Barkema och Gomez-Mejia, 1998).
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3.5.2 Ledande befattningshavare och styrelse

Styrelsen representerar aktieägares intressen och är en mellanhand som förmedlar 

informationsflödet mellan ledande befattningshavare och aktieägarna. Styrelsen spelar även 

stor roll i utformningen av incitamentsprogram och den faktiska ersättningen som betalas ut. 

Det är antingen ersättningskommittén eller utomstående och oberoende konsulter som lägger 

fram förslag på hur incitamentsprogrammen bör se ut, som senare fastställs av styrelsen. 

Dessa tre organ är till för att företagen ska kunna framstå som objektiva i utformningen av 

incitamentsprogram till ledande befattningshavare. Så är dock inte fallet eftersom ledande 

befattningshavare har ett visst inflytande i hur hans/hennes ersättning utformas, eftersom de 

påverkar utformningen och sammansättningen av styrelsen och oftast sitter även han/hon själv 

i styrelsen. Ledande befattningshavare påverkar även indirekt val av konsulter då de väljs av 

personer som är underordnade ledande befattningshavare. Ledande befattningshavare tenderar 

att ha större makt vid utformning av incitamentsprogram. Ersättningar brukar vara 20-40% 

högre än genomsnittet och ersättningen är mindre känslig för prestation då (Bebchuk & Fried, 

2003):

 styrelsen är svag,

 det i styrelsen sitter ledande befattningshavare från andra företag,

 företaget saknar stora utomstående investerare,

 företaget har få institutionella investerare och

 företaget skyddar sig mot fientliga uppköp genom att utforma generösa 

incitamentsprogram till sin ledande befattningshavare.

Ledande befattningshavare har indirekt inflytande över styrelsen och konsulter eftersom dessa 

parter vill bevara en bra relation med denne, då deras ekonomiska ställning i sin tur är 

beroende av företagets ledande befattningshavare (Bebchuk & Fried, 2003).

3.5.3 Ersättningskommitté

Sammansättningen av Ersättningskommittén spelar också stor roll för 

incitamentsprogrammen. Ersättningskommittén består av utomstående parter och bildas för att 

oberoende av styrelsen utforma allt som rör ersättning till ledande befattningshavare. Dessa 

kommittéer har blivit mer populära med åren och det gör att sammansättningen av personer i 

dem påverkar hur ersättningar ser ut. Kommittéerna består till största delen av ledande 
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befattningshavare från andra företag. Om de är affärsmässigt beroende av företaget i fråga 

eller är rekommenderade till denna post av företagens ledande befattningshavare leder det till 

en högre ersättning och mer generös incitamentsprogram än om dessa medlemmar varit 

neutrala. Det kan bero på att ersättningarna jämförs och utformas utifrån hur de ser ut i andra 

företag för att kommittéerna inte ska framstå som sämre än andra. En annan anledning är att 

ledande befattningshavare som sitter i kommittén känner samhörighet genom att han/hon 

innehar samma ställning i ett annat företag. Det innebär att neutrala utomstående 

kommittémedlemmar ger en lägre ersättning samtidigt som ersättningen är mer känslig mot 

företagsprestation.  Den negativa uppmärksamheten från media under 1990-talet ledde till att 

företagen började se om hur deras kommittéer var sammansatta för att framstå som bättre och 

mer neutrala i media. Detta har i sin tur lett till att styrelsen hittat andra sätt att utforma 

incitamentsprogram och redovisningen av dem för att dölja den verkliga innebörden för de 

utomstående (Barkema och Gomez-Mejia, 1998).

3.5.4 Globalisering

Företagets globalisering eller internationalisering påverkar incitamentsprogrammen och den

rörliga ersättningen. Forskningen visar att ju mer internationaliserat ett företag är, desto högre 

är ersättningen och även incitamentsprogrammen blir då mer generösa då framförallt 

tillämpningen av optionsprogram ökar (Barkema och Gomez-Mejia, 1998).

3.5.5 Marknadskrafter

Företagsprestation är endast en av flera faktorer som påverkar den rörliga ersättningens 

storlek till ledande befattningshavare. Faktorer som företagsstorlek, osäkerheten på 

marknaden, informationsasymmetri, tid, utformning av arbetsuppgifter, omgivningen, 

företagsstrategier, tillväxt, efterfrågan, konkurrens, lagstiftningen och branschtillhörighet är 

också viktiga att beakta. Dessa faktorer är förklaringen till varför ägare har så svårt att utläsa 

hur mycket av utfallet i företag som är beroende av ledande befattningshavares prestation och 

hur mycket som beror på dessa ovannämnda marknadskrafter. Därför anser forskare att 

ersättningens storlek även borde baseras på andra faktorer än endast på hur företag presterar 

eftersom det i många fall kan vara oberoende av ledande befattningshavares agerande. Många 

av marknadsfaktorerna är dock outforskade, vilket gör det svårt att säga i hur stor utsträckning 
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de påverkar företagens prestation och den rörliga ersättningen till ledande befattningshavare 

(Barkema och Gomez-Mejia, 1998).

3.6 SKANDIA-SKANDALEN

Med uppsatsens delsyfte har vi för avsikt att undersöka om Skandia-skandalen har gett någon 

effekt på incitamentsprogrammen. Vi har valt Skandia-skandalen eftersom den har varit den 

mest uppmärksammade skandalen i Sverige under den undersökta perioden 2000-2006 inom 

området som berör vår uppsats. Skandalen började i april 2003 och pågår än i skrivande 

stund, den har fått stor uppmärksamhet i media samtidigt som rörlig ersättning till ledande 

befattningshavare sedan dess har blivit mycket omdiskuterat i samhället. Det är Skandias 

tidigare verkställande direktör, Lars-Eric Petersson, som anses vara boven bakom omoralen 

och de taklösa bonusprogram och slopandet av bonustak som lett till Skandias omtalade 

miljonrullning. Räknat i kronor uppgår den till ungefär 2 MSEK som fördelats på Skandias 

ledning. I utredningen talar man om girighet, omoral, en diktatorisk verkställande direktör, en 

tam styrelse och om fega revisorer (Nationalencyklopedin, 2003-12-01). För att utläsa om den 

uppmärksammade skandalen påverkat andra företag och deras utformning av 

incitamentsprogram har vi, i analysen, lagt större vikt på åren 2003 och framåt.

3.7 INSYN I FÖRETAGEN

I Iacobuccis artikel, The Effects of Disclosure on Executive Compensation (1998), redogör 

han för varför insyn i ersättning till ledande befattningshavare påverkar hur de betalas och hur 

mycket som de erhåller i ersättning. Insyn om ledande befattningshavares ersättning är till för 

att öka aktieägarnas kontroll över hur de belönas. Det minskar aktieägarnas 

övervakningskostnader av ledande befattningshavares ersättning och offentliggör aktieägarnas 

engagemang. Insyn tvingar även styrelsen till att ange orsak till deras val av 

ersättningsstrukturer och de som är måna om sitt rykte kommer att ta hänsyn till hur ledande 

befattningshavare belönas. Om aktieägare anser att ersättning bör ha en större länk till 

prestation bör ökad prestationsbaserad ersättning kräva högre ersättning för att kunna utgöra 

lämpliga incitament. Splittrade åsikter om ersättning kommer att öka kostnader för företaget. 

Insyn är något som gynnar aktieägare mer än ledande befattningshavare, då informationen om 

deras ersättning är tillgänglig för allmänheten. Avslöjande information om ledande 

befattningshavares prestation kan också ha en direkt påverkan på ersättningsnivån. Ledande 
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befattningshavare som önskar visa högre skicklighet kommer att kräva högre ersättning samt 

att ersättningsnivån skall vara i jämförelse med deras rivalers (Iacobucci, 1998).

Utformning av incitamentsprogram påverkas av hur de uppfattas av utomstående, eftersom de 

som bestämmer över incitamentsprogrammen inte vill framstå som partiska och utsätta sig för 

kritik. Negativ reaktion från omvärlden leder till mindre ersättningsökningar, mindre generösa 

incitamentsprogram och ersättningar blir då mer känsliga för prestation (Bebchuk & Fried, 

2003).

3.8 LAGSTIFTNING

Många av skandalerna i USA under 1990-talet handlade om bedrägerier och felaktigheter i 

företagens finansiella rapporter som i sin tur medförde stora ändringar i lagstiftningen. Det 

började läggas stor vikt på utvecklingen av Corporate Governance och regleringen av hur 

ersättningen till ledande befattningshavare redovisas i finansiella rapporter. 1992 tillkom de 

första regleringarna i lagstiftningen i USA, vilka gav aktieägare möjligheten att försäkra sig 

om att ersättning till ledande befattningshavare var relaterad till företagsprestation. Reglerna 

ledde till större krav på öppenhet och tydlighet av ersättningar till bland annat ledande 

befattningshavare i årsrapporterna. Detta för att intressenterna skulle ha större insyn i 

företagen och för att öka jämförbarheten mellan företagens årsrapporter. Lagstiftningen 

krävde även att företagen redovisar separat för vad ledande befattningshavare erhållit av olika 

incitamentsprogram och i fast ersättning (Monks & Minow, 2004).

Reglerna har fortsatt att utvecklas och de amerikanska regleringarna har även påverkat 

lagstiftningen i andra länder eftersom även de drabbats av skandaler, samt för att företagen är 

spridda i olika länder och måste följa respektive lands lagstiftning (Monks & Minow, 2004).

Under 2002 tillkom nya regler i både USA och Sverige som reglerar redovisning av ersättning 

för börsnoterade bolag (Monks & Minow, 2004 och NBK, 2002). Reglerna omfattar även 

bolagsstyrning och dessa koder har börjat spridas och utvecklas även i andra länder. Man 

måste dock påpeka att koden för bolagsstyrning ser olika ut i olika länder (Monks & Minow, 

2004).
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Företag som är noterade på Stockholmsbörsen ska enligt noteringsavtalet följa Näringslivets 

Börskommittés rekommendationer. Dessa rekommendationer behandlar börsbolagens 

agerande på den finansiella marknaden och påverkar företagens utformning av 

årsredovisningar. 2002 tillkom NBK:s rekommendation som reglerar redovisning av 

information om ledande befattningshavares förmåner. Enligt rekommendationen ska företag 

redogöra för de principer som tillämpas beträffande fast och rörlig ersättning till ledande 

befattningshavare. Företagen ska även lämna uppgifter om den berednings- och 

beslutsprocess som de tillämpar i fråga om ersättningar till ledande befattningshavare (NBK, 

2002).

I vår uppsats har vi inte för avsikt att djupare granska eller redogöra för de olika lagar och 

normer som förändrats sedan 1990-talet. Detta för att vi har för avsikt att undersöka om det 

finns eventuella trender att utläsa i incitamentsprogrammen och inte gå in på djupet hur 

redovisningen av programmen utvecklats. Vi vill bara med detta avsnitt påpeka att det har 

skett ändringar i lagstiftningen och vilka år de mest betydelsefulla ändringar som berör vår 

uppsats tillkom, det vill säga ersättning till ledande befattningshavare i börsnoterade bolag.
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4. RESULTAT OCH ANALYS

4.1 RESULTATREDOVISNING 

Utifrån vår undersökning har vi kommit fram till att det går att utläsa ett visst antal trender i 

företagens utformning av bonus och optionsprogram. Nedan följer en sammanställning och 

analys av undersökningen. Vi vill påpeka att resultaten och analysen omfattar 29 företag 

eftersom vi fick bortfall med ett företag, dock är det fortfarande en totalundersökning.

4.1.1 Bonusprogram och utbetald bonus

Diagram 1 visar om det, i företagens årsredovisningar, framgår om de har bonusprogram och 

hur många av dessa företag som redovisar utbetald bonus till ledande befattningshavare. Detta 

diagram är utgångspunkten i vår resultatredovisning och analys eftersom den visar hur många 

företag som har bonusprogram och utifrån detta har vi baserat resten av resultatredovisningen 

och analysen på.

DIAGRAM 1: Hur många företag anger bonusprogram och hur många anger utbetald bonus?
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Det kan tydligt utläsas att i stort sett samtliga 29 företag som ingår i undersökningen har ett 

bonusprogram. Trenden visar dessutom att antal företag som redovisar sina bonusprogram har 

ökat. Under 2000 redovisade 25 av 29 företag sina bonusprogram och från och med 2004 till 

och med 2006 redovisade samtliga 29 företagen sina bonusprogram.

Man kan även läsa av en trend som visar att nästan alla företag som redovisade sina 

bonusprogram, även angav hur mycket som ledande befattningshavaren erhöll i bonus. Under 

2000, 2001 och 2004 var det endast två företag med bonusprogram som inte redovisade hur 

mycket som utbetalats i bonus till respektive ledande befattningshavare. Under de övriga åren 

var det endast ett företag som inte gjorde det. Dock måste det påpekas att de företag som inte 

redovisade sina bonusbelopp inte var samma företag under alla åren. Det var endast 19 av 29 

företag som redovisade för både bonusprogram och utbetald bonus under alla de sju 

undersökta åren, 2000-2006 (se Bilaga 1, Fråga 1).

De allra flesta företagen redovisade sina bonusprogram under 2000-2006, vilket tyder på att 

Skandia-skandalen inte har påverkat bonusprogrammen. Den lilla ökningen i redovisningen 

som inträffade under 2002-2003 kan bero på ändringar i den svenska lagstiftningen. Däremot 

är det oklart varför företagen avvek från sin redovisning av utbetald bonus under ett eller två 

år av de sju undersökta åren. Detta är en trend som går att utläsa utifrån vår undersökning. En 

förklaring till detta kan enligt redovisningskonsulten Lars Almquist vara att företagen har 

möjlighet att redovisa enligt utländska redovisningsregler om moderbolaget eller 

dotterbolaget inte är svenskt.

Det finns även de företag som redovisade allt tydligare med åren, under 2002 var det 90% av 

företagen som började använda enhetliga begrepp som fast ersättning och rörlig ersättning 

istället för att skriva lön, grundlön eller bonus. Almquist anser att det beror på de nya 

redovisningsregler som tillkom i början av 2000-talet. I och med reglerna ställs det hårdare 

krav på företagens redovisning av ersättning till ledande befattningshavare. Företagen måste i 

årsredovisningarna redovisa för löner och separera de anställdas, ägarnas, revisorers, 

styrelsens och ledande befattningshavares ersättning från den totala lönekostnaden.
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4.1.2 Fast ersättning och utbetald bonus

Diagram 2 visar den genomsnittliga fasta ersättningen och den genomsnittliga utbetalda 

bonusen till företagens ledande befattningshavare.

DIAGRAM 2: Relationen mellan fast ersättning och utbetald bonus

Den genomsnittliga fasta ersättningen till företagens ledande befattningshavare visar en 

ökning från 2000 (5,57 MSEK) till 2006 (7,72 MSEK). I diagrammet framgår tydligt att den 

fasta ersättningen under åren 2003 och 2005 minskade jämfört med föregående år.

Även den genomsnittliga utbetalda bonusen visar en ökning från 2000 till 2006. Ändock har 

den sjunkit under åren 2001, 2003 och 2006 i förhållande till föregående år. Under 2001 var 

den genomsnittliga utbetalda bonusen som lägst i förhållande till de övriga undersökta åren. 

Bonusen låg på 2,85 MSEK och den högst utbetalde bonusen var under 2005 på 5,07 MSEK.

Utvecklingen av den fasta ersättningen och den utbetalda bonusen följer i stort sett samma 

trend förutom under 2005, då den fasta ersättningen minskade medan den utbetalda bonusen 

ökade och under 2006 inträffade det motsatta. Nedgången under 2003 var skarpare för den 

fasta ersättningen än för den utbetalda bonusen.
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Vi kan utläsa en uppåtgående trend vad gäller både den fasta ersättningen och den utbetalda 

bonusen under de sju undersökta åren. Det kan enligt Jensen och Murphy förklaras av att 

löner och bonus ökar i allmänhet för varje år och följer den genomsnittliga löneutvecklingen 

på marknaden. Det visar även att aktieägarnas förtroende inte minskat för sina ledande 

befattningshavare. Minskningen 2003 kan antingen bero på den ekonomiska utvecklingen på 

marknaden eller på Skandia-skandalen då den inträffade i början av 2003.

4.1.3 Bonustak

Diagram 3 visar om de företag som redovisar för bonus även redovisar för bonustak till sina 

ledande befattningshavare.

DIAGRAM 3: Anger företagen som redovisar för bonus även bonustak till ledande 

befattningshavare?

En tydlig trend går att utläsa då det under 2000 och 2001 var så få som sex respektive tio 

företag som redovisade för bonustak till dess ledande befattningshavare. Vi kan däremot se en 

tydlig ökning 2002 då 20 företag redovisade för bonustak och under 2006 redovisade så 

många som 23 företag. Vi ser en reaktion 2002 då fler företag redovisade för bonustak. Detta 

kan bero på lagstiftningen och inte på Skandia-skandalen, eftersom den inte hade inträffat än. 

Detta diagram visar, till skillnad från diagram 1, att det var få företag som frivilligt redovisade 

sina bonustak innan ändringen av lagstiftningen 2002. Detta innebär att företagen inte var 

villiga att avslöja sådan information.
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4.1.4 Bonustak och utbetald bonus

Diagram 4 visar förhållandet mellan genomsnittlig bonustak och genomsnittlig utbetald bonus 

till företagens ledande befattningshavare. Den genomsnittliga utbetalde bonusen är den 

procentsats som bonusen utgör av den fasta ersättningen.

DIAGRAM 4: Relationen mellan bonustak och utbetald bonus

Det gemensamma genomsnittliga bonustaket för företagen ökade mellan åren 2000 och 2006 

från 43% till 82%. Dock fanns en liten nedgång 2004 då det genomsnittliga bonustaket gick 

från 68% till 65%. Det var endast 5 av 29 företag som angav bonustak till ledande 

befattningshavare under alla de sju undersökta åren (se Bilaga 1, Fråga 3).

Diagrammet visar även att genomsnittligt utbetald bonus till de 29 företagens ledande 

befattningshavare i stort sett var oförändrad om man jämför 2000 (60%) med 2005 (59%) och 

2006 (61%). Men under åren däremellan låg den i genomsnitt på 49%. Trenden visar att 

mellan 2000 och 2001 översteg den utbetalda genomsnittliga bonusen det genomsnittliga 

bonustaket till ledande befattningshavare. Dock har den under de resterande åren legat under 

det genomsnittliga bonustaket.
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Den utbetalda bonusen i förhållande till den fasta ersättningen var oförändrad i slutet av 

perioden. Då den genomsnittliga utbetalda bonusen i procent av den fasta ersättningen 

översteg det genomsnittliga bonustaket 2000 och 2001, valde företagen att öka bonustaken till 

ledande befattningshavare istället för att sänka bonusen. Detta visar på två saker, för det första 

visar det att aktieägarna har blivit mer generösa när det gäller utformningen av 

incitamentsprogram då de är villiga att ge högre ersättning på ökad prestation. Trenden är 

uppåtgående med en svacka 2003-2004 som kan bero på Skandia-skandalen, men den 

återhämtas starkt och fortsätter uppåt till och med under 2006, vilket innebär att aktieägarna 

inte påverkats av den negativa pressen från media. För det andra visar undersökningen att 

aktieägare varit försiktiga med att betala ut bonus i relation till fast ersättning trots att 

storleken på utbetalda bonusbelopp ökat mellan 2000 och 2006 (se Diagram 2).

Mellan 2001 och 2004 var utbetalningarna av bonus i procent av den fasta ersättningen lägre 

än i början och i slutet av perioden vilket visar minskat förtroende och ökad försiktighet från 

aktieägarnas sida, som antingen kan bero på marknadskrafter eller på skandalerna i USA som 

kulminerade i början av 2000-talet. Återhämtningen 2005 kan däremot förklaras genom 

Iacobuccis forskning då han menar att en ökad publicitet leder till att ledande 

befattningshavare kan jämföra sig med andra i samma ställning och på så sätt kräva högre 

ersättning som är likvärdig konkurrenternas.

Vår undersökning visar att den genomsnittliga utbetalda bonusen i procent av den fasta 

ersättningen under alla de undersökta åren låg i genomsnitt på 57%, vilket är 7% högre i 

jämförelse med vad Jensen och Murphys undersökning visar. Därmed kan vi konstatera att 

bonus i relation till den fasta ersättningen inte har ökat så avsevärt i jämförelse med åren 

1940-1990. Under åren 2001-2004 har den däremot i genomsnitt legat kring 49%, vilket är 

nästan samma som i Jensen och Murphys undersökning där den genomsnittliga utbetalda 

bonusen låg på 50% av den fasta ersättningen. Det kan förklaras, som vi redan nämnt och som 

även Jensen och Murphy argumenterade om, att den utbetalda fasta ersättningen och utbetalda 

bonusen följt en marknadsmässig löneutveckling. Den utbetalda bonusen i procent av den 

fasta ersättningen följde även samma utveckling. Det innebar att aktieägarna i genomsnitt inte 

ökat storleken på den utbetalda bonusen till ledande befattningshavare utan behållit samma 

trend under alla år. Dock måste vi påpeka att när man ser på varje företag separat kan man se 

att vissa av företagen har stor variation i den utbetalda bonusen från år till år (se Bilaga 1).
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4.1.5 Optioner

I diagram 5 har vi sammanställt hur många företag som tilldelat optioner till ledande 

befattningshavaren.

DIAGRAM 5: Har ledande befattningshavare tilldelats optioner?

Utifrån diagrammet kan vi konstatera att antalet företag som tilldelat optioner har, under åren 

2000-2002, varit ganska jämn i förhållande till de som inte gjort det. Från och med 2003 kan 

man tyda en minskning i antalet företag som tilldelat optioner till sin ledande 

befattningshavare. Denna tendens har pågått fram till 2006. Det var endast 4 av 29 företag 

som tilldelade optioner till ledande befattningshavare under de alla sju undersökta åren (se 

Bilaga 1, Fråga 5). Vi kan klart och tydligt utläsa en nedåtgående trend vad gäller 

tilldelningen av optioner till företagens ledande befattningshavare. En mer utförlig diskussion 

om detta kan läsas i nästa stycke, då även den behandlar tilldelning av optioner.

Har ledande befattningshavare tilldelats optioner?

0

5

10

15

20

25

30

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

År

A
n

ta
l f

ö
re

ta
g

Ja

Nej



37

4.1.6 Tilldelad bonus och optioner

I diagram 6 har vi valt att sammanställa företagens utdelning av både bonus och optioner till 

ledande befattningshavare för att kunna utläsa eventuella trender där.

DIAGRAM 6: Har företagen tilldelat både bonus och optioner till ledande befattningshavare?

Under både 2001 och 2002 tilldelade tolv företag både bonus och optioner till sina ledande 

befattningshavare. Detta är det högsta antalet företag som gjort det under den undersökta 

perioden. Det var väldigt få företag som valde att använda sig av dessa två 

incitamentsprogram under ett och samma år. Mellan 2000 och 2002 var det mer vanligt att 

använda sig av båda incitamentsprogrammen än under resten av den undersökta perioden. En 

annan trend som går att tyda ur diagrammet är att från 2003 till och med 2006 ökade 

utbetalningar av bonus samtidigt som tilldelning av optioner sjönk, se även diagram 5. Det 

kan förklara varför antal företag som tillämpade både bonus- och optionsprogram samtidigt 

minskade från och med 2003.

Utifrån vår underökning har tillämpningen av optionsprogram minskat och enligt Jensen och 

Murphy började denna trend redan på 1930-1990 talet. Trots att programmet ger den högsta 

ersättningen till ledande befattningshavare och är direkt knuten till aktieägarnas vinst har 

majoriteten av aktieägarna valt att avstå från detta incitament. Detta kan förklaras av att 

aktieägare inte är villiga att späda ut vinsten eller ägandet. Minskningen i tillämpning av 
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optionsprogram kan bero på att det är ett väldigt osäkert incitament, eftersom programmet är 

beroende av företagens aktieutveckling och kan påverkas av faktorer som inte är knutna till 

hur ledande befattningshavare agerar. På så sätt är det svårare att motivera ledande 

befattningshavare till en handling som gynnar aktieägare.

Företagen har blivit påverkade av Skandia-skandalen då tillämpningen av optionsprogram 

minskat från och med 2003. Det visar också att bonusprogram blivit mer vanliga än 

optionsprogram och att antalet företag som använder bonusprogram dessutom ökat från och 

med 2003. Även Almquist anser att bonusprogram har blivit mer populära eftersom det då är 

pengar som går direkt i plånboken, medan optioner är en mer osäker form av belöning då 

optioner som köps och säljs är beroende av aktiekursen. Optioner kan i sig ge mer pengar än 

bonus, men bonus är en säkrare belöning eftersom det avtalas om hur mycket ledande 

befattningshavare kommer att erhålla vid en viss tidpunkt. Utifrån undersökningen kan man 

tyda att bonusprogram är, enligt aktieägarna, ett mer effektivt sätt att motivera och belöna 

ledande befattningshavare.

4.1.7 Beräkningsgrund

I diagram 7 har vi valt att sammanställa antal företag som redovisar vad deras bonus baseras 

på och hur många som inte gör det.

DIAGRAM 7: Framgår det vad bonus baseras på i de företag som redovisar för 
bonussystem?
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Under 2000 och 2001 var det elva respektive tolv av företagen som valde att redovisa vad 

deras bonus grundades på. Från och med 2002 ser man en stor förändring då 23 av 28 företag 

valde att redovisa det. Det pågick en fortsatt trend till och med det sista undersökta året, vilket 

kan bero på ändringar i lagstiftningen som tillkom 2002.

Det var 10 av 29 företag som angav vad bonus var grundad på under alla de sju undersökta 

åren och 14 av de 29 företagen hade minst två beräkningsgrunder för bonusprogrammen (se 

Bilaga 1, Fråga 6). När vi nedan kommer att ange antal företag som använde sig av en 

specifik beräkningsgrund kan det vara bra att observera att ett och samma företag använde sig 

av fler än en beräkningsgrund under ett eller flera av de undersökta åren. De mest populära 

beräkningsgrunderna som företagen använde sig av var resultat och individuella mål, även 

kassaflöde, utvecklingen av aktiekursen och vinst per aktie användes. Sexton företag använde 

sig av resultat och lika många av individuella mål, utvecklingen av aktiekursen användes av 

fem företag som beräkningsgrund, vinst per aktie av tre företag samt kassaflöde av tre företag.

I intervjun med redovisningskonsulten, Lars Almquist, framkom det att de vanligaste 

beräkningsgrunderna är, enligt honom, resultat och aktieutveckling. Eftersom aktiekursen är 

kopplad till resultatet som ger en hög aktiekurs menar Almquist att aktieägaren gynnas mest 

av resultat som beräkningsgrund för bonus. Däremot anser Almquist att de beräkningsgrunder 

som gynnar ledande befattningshavare mest är kassaflöde och resultat. Kassaflöden visar de 

verkliga penningflödena samtidigt som resultatet är kopplat till deras aktier. Resultat som 

beräkningsgrund för bonus är något som gynnar både aktieägaren och ledande 

befattningshavaren. Det kan vara orsaken till varför 16 av företagen i vår undersökning valde 

att använda sig av denna beräkningsgrund.

Individuella mål användes också av 16 företag som beräkningsgrund, vilket kan förklaras med 

hjälp av Barkema och Gomez-Mejias forskning som visar att företagens prestation och i sin 

tur den rörliga ersättningen till ledande befattningshavare är beroende av många faktorer som 

inte går att styra med hjälp av incitamentsprogram. Det kan förklara varför företagen i vår 

undersökning valt att sätta upp individuella mål för ledande befattningshavare, för att kunna 

kontrollera deras prestation och vad de har bidragit med i företagens utveckling. Genom att 

sätta upp individuella mål kan man även, enligt Iacobucci, motivera ledande 

befattningshavare genom feedback då man utvärderar deras prestation och utifrån det belöna 

dem. Det gör att de kan vara mer motiverade att prestera bättre även i framtiden. Svårigheten 
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med att kunna fastställa ledande befattningshavares prestation kan vara förklaringen till varför 

aktieägare använder sig av fler än en beräkningsgrund. Detta för att lättare kunna kontrollera 

och motivera ledande befattningshavare.

Slutligen vill vi tillägga att det endast var ett av de 29 undersökta företagen som redovisade 

för alla de undersökta komponenterna under hela undersökningsperioden. Företaget i fråga 

hade redovisat tydligt för sitt bonusprogram, den utbetalde bonusen, antalet tilldelade 

optioner, bonustaken och vad bonus grundades på (se Bilaga 1, Fråga 1-6). Detta visar att 

företagen inte tar egna initiativ till att redovisa mer utförligt sina incitamentsprogram. I sin 

helhet verkar det som att de inte påverkats av skandaler som inträffat i andra företag, det är 

snarare tvingande lagstiftning som får dem att agera.
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5. SLUTSATSER

Vi har utifrån undersökningen kommit fram till att det finns flera trender att utläsa, nedan 

följer en kortfattad beskrivning av dem:

 Det var endast 19 av 29 företag som redovisade för både bonusprogram och utbetald 

bonus under alla de sju undersökta åren. Det inträffade en liten ökning i företagens 

redovisning av bonusprogram från 2002, vilken kan bero på ändringar i den svenska 

lagstiftningen. Från 2004 till och med det sista undersökta året, 2006, redovisade alla 

29 företagen sina bonusprogram. Detta är något som företagen kan ha valt att göra 

antingen på grund av Skandia-skandalen eller på grund av den ändrade lagstiftningen.

 Både fast ersättning och utbetald bonus ökade mellan 2000 och 2006, vilket 

återspeglar den marknadsmässiga löneutvecklingen. En eventuell reaktion på Skandia-

skandalen kan utläsas då både fast ersättning och utbetald bonus minskade under 

2003, men kan även bero på den ekonomiska utvecklingen på marknaden.

 En trend visar att endast 5 av de 29 undersökta företagen angav bonustak till ledande 

befattningshavare under samtliga år som ingick i undersökningen. Vi ser en ökning 

från 2002 då fler företag började redovisa för bonustak som kan bero på lagstiftningen 

och inte på Skandia-skandalen. Däremot kan vi utläsa en eventuell reaktion på 

Skandia-skandalen, då företagen minskade bonustaken mellan 2003-2004, dock 

fortsatte bonustaken att öka redan året därpå.

 Den procentuella utbetalda bonusen av den fasta ersättningen var oförändrad 2006 i 

jämförelse med 2000. En liten nedgång kan däremot utläsas mellan 2001 och 2004. 

Det tyder på försiktighet från aktieägarnas sida, som antingen kan bero på den 

ekonomiska utvecklingen på marknaden eller på skandalerna som utsatte företag för 

kritik.

 En annan trend är att bonusprogram blivit mer vanliga än optionsprogram samt att 

antal företag som använder bonusprogram ökat. Detta kan bland annat bero på att 

bonus är en säkrare belöning som mer eller mindre garanterar ledande 

befattningshavare en viss ersättning. Trots att optionsprogram som är knutna till 

aktieägarnas vinst ger högre ersättning till ledande befattningshavare har dessa 
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program jämfört med bonusprogram minskat. Minskningen kan förklaras av att 

aktieägarna inte alltid är villiga att dela med sig av utdelningen eller helt enkelt inte 

vill späda ut ägandet genom tilldelningen av aktier.

 De mest populära beräkningsgrunder som företagen använde sig av var resultat och 

individuella mål. Sexton av företagen baserade bonus på företagets resultat för att 

aktieägare vill försäkra sig om att ledande befattningshavare agerar å deras vägnar. 

Lika många företag valde även individuella mål som beräkningsgrund, för att kunna 

kontrollera ledande befattningshavares prestation och utifrån det tilldela den rörliga 

ersättningen. Det senare kan bero på att företagets prestation påverkas av många andra 

omvärldsfaktorer än endast hur ledande befattningshavare agerar och företagen anser 

därmed att detta kan stimulera till ökad motivation för vidare prestation.

 Det var endast ett av de 29 företagen som redovisade för alla de undersökta

komponenterna under hela undersökningsperioden. Företaget hade tydligt redovisat 

sitt bonusprogram, den utbetalda bonusen, antalet tilldelade optioner, bonustaken samt 

vad bonus grundades på. Detta visar att företagen inte tar egna initiativ till att redovisa 

mer utförligt sina incitamentsprogram och inte påverkats av skandaler utan det är 

snarare tvingande lagstiftning som får dem att agera.

I sin helhet anser vi att de 29 undersökta företagen påverkades minimalt av Skandia-

skandalen utifrån deras utformning av incitamentsprogram. Svackan under 2003 kan 

eventuellt bero på Skandia-skandalen, då den utbetalda bonusen till ledande befattningshavare 

sjönk. Under 2004 minskade bonustaken till företagens ledande befattningshavare, men denna 

nedgång var tillfällig då trenden redan kommande år fortsatte uppåt. Från och med 2003 

ändrades tillämpningen av bonus- och optionsprogram då tilldelningen av optioner minskade 

samtidigt som tilldelningen av bonus ökade.

Redovisningar från och med 2002 är tydligare än redovisningar från tiden innan 2002. Detta 

är troligen en konsekvens av att ny lagstiftning för redovisning tillkom än en konsekvens av 

Skandia-skandalen som ännu ej inträffat. Utifrån undersökningen är det svårt att uttala sig om 

de i undersökningen ingående företagen skulle ha agerat på annat sätt om lagstiftningen inte 

tillkommit, och istället påverkats av Skandia-skandalen efter det att den uppdagats.



43

6. AVSLUTANDE DISKUSSION

6.1 DISKUSSION

Innan vi genomförde vår undersökning hade vi i baktanke att Skandia-skandalen i stort sett 

var den enda orsaken till mer utförlig redovisning av incitamentsprogram. Efter att vi 

analyserat resultaten och relevant information som berör ämnet ifråga kunde vi konstatera att 

trenderna i större utsträckning berodde på den ändrade lagstiftningen i Sverige och inte på 

Skandia-skandalen. Den ändrade lagstiftningen uppkom i sin tur som följd av utländska 

skandaler, vilka inträffade redan på 1990-talet.

De trender som vi har kunnat utläsa utifrån vår undersökning anser vi bara vara början på 

fortsatta förändringar eftersom det inte var länge sedan företagen började redovisa för sina 

incitamentsprogram. Det är väldigt troligt att programmen kommer att accepteras mer inom 

en snar framtid och att de även kommer att gälla för övriga medarbetare i företaget. Denna 

åsikt baserar vi på de trender som vi utläst i undersökningen på företagen som inte visat någon 

större negativ reaktion på Skandia-skandalen.

Ytterliggare en synpunkt som vi har vad gäller den ökade acceptansen av incitamentsprogram 

kan bero på att det finns en baksida som inte alltid syns. Trots att de uppåtgående trenderna 

visar att aktieägare har ett ökat förtroende för sina ledande befattningshavare måste man ha i 

åtanke att det inte bara är aktieägare som bestämmer över ersättningar till ledande 

befattningshavare. Det är styrelsen som representerar ägarna, men styrelsens sammansättning 

kan i sin tur påverkas av ledande befattningshavare. Det gör att incitamentsprogram och rörlig 

ersättning kan vara ganska subjektivt utformade, då ledande befattningshavare kan ha ett 

starkt inflytande över sin ersättning genom att påverka val av till exempel styrelseledamöter. 

Ersättningarna kan på så sätt påverkas genom att ledande befattningshavare sitter i varandras 

styrelser och ger sympatiröster till varandra. Därför anser vi att diskussionen om varierande, 

generösa och svårtolkade incitamentsprogram kommer att fortsätta i många år framåt. Detta 

särskilt i ett så litet land som Sverige där företagen är knutna till varandra genom att en och 

samma person sitter i flera olika styrelser och på det sättet kan påverka den marknadsmässiga 

utvecklingen av incitamentsprogram och ersättningarnas storlek. 
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Utifrån undersökningen som vi genomfört och forskning som vi läst har vi konstaterat att 

incitamentsprogram är ett mycket omfattande och komplext område. Variationen i utformning 

av dessa program är mycket bred och idérik som gör att det är svårt att skapa en enhetlig bild 

och jämföra företag med varandra, förutom de faktiska siffror som anges i årsredovisningarna. 

Vi kunde se att företagen följt lagstiftningen och börjat redovisa mer tydligt för ersättningar 

till ledande befattningshavare, men vi skulle vilja se en mer enhetlig och förenklad 

utformning av incitamentsprogram. Detta skulle underlätta både för företagen, då de skulle 

kunna undvika den negativa uppmärksamheten från media, och för intressenterna, då de 

skulle kunna se mer tydligt på hur företagen motiverar och belönar ledande befattningshavare 

för en viss prestation.

6.2 REKOMMENDATIONER

Under tiden som vi skrivit denna uppsats har vi kommit fram till några förslag på vidare 

forskning. Ett alternativ kan vara att ta reda på vilka företag som varit noterade på 

Stockholmsbörsen bland de 30 mest omsatta företagen under en tio års period och sedan 

försöka utläsa eventuella trender i deras incitamentsprogram. Dessa företag skulle vara 

intressanta att undersöka eftersom de under hela perioden varit bland de 30 mest omsatta 

företagen och på så sätt har de fått mer uppmärksamhet från media. Detta kan göras för att se 

om företagens bonus- och optionsprogram reagerat på kritiken som kommer från media och 

omgivningen.

Ett annat alternativ kan vara att komplettera eller forska vidare på vår uppsats genom att 

endast undersöka optioner, för att senare jämföra om det finns gemensamma trender att utläsa 

i dessa två incitamentsprogram under perioden 2000-2006.

Det tredje alternativet är att leta efter eventuella trender bland företag som är av samma 

storlek och inom samma bransch för att senare jämföra med företag som är i en annan bransch 

eller med företag som är inom samma bransch men är olika stora. Detta för att se om 

incitamentsprogrammen är olika känsliga eller skiljer sig i utformningen beroende på 

företagens storlek eller bransch.
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Vi anser ändock att det mest intressanta skulle vara att jämföra incitamentsprogram till 

ledande befattningshavare i Sverige med till exempel USA eller England, då det finns 

kulturella skillnader som kan tänkas påverka utformningen och tillämpningen av 

incitamentsprogram.

6.3 KRITISK GRANSKNING

Vi hade för avsikt att undersöka de 30 mest omsatta företagen på Stockholmsbörsen, men fick 

ett bortfall. Undersökningen har därför bestått av 29 företag, men det anses fortfarande vara 

en totalundersökning.

Vi anser att validiteten och reliabiliteten i denna uppsats är hög då vi använt oss av 

metodtriangulering och av tillförlitliga källor. Vi har bland annat samlat information från 

företagens årsredovisningar för att kunna utföra undersökningen, denna sekundära källa anses 

vara väldigt tillförlitlig. Dock kan en nackdel med insamling av information från företagens 

årsredovisningar vara att viss information utelämnas, vilket kan vilseleda resultaten som vi 

kommit fram till. Detta är nackdelen med den kvantitativa metoden, men det är inget som vi 

kan påverka.

För att öka trovärdigheten i uppsatsen ytterliggare har undersökningen kompletterats med en 

kvalitativ metod, med en så kallad semistrukturerad intervju. Intervjun anses vara sann och 

trovärdig eftersom vi valde att inte tala om för respondenten vilka resultat som vi kommit 

fram till i undersökningen för att respondenten inte skulle bli påverkad av våra resultat under 

intervjuns gång. Dock diskuterades svaren efter att alla frågor hade ställts och blivit 

besvarade. Ytterliggare en sak som stärker tillförlitligheten är det faktum att respondenten fått 

läsa sammanställningen av intervjun för att få möjlighet att ytterliggare ge synpunkter på 

eventuella svar.

Vi har, förutom årsredovisningarna, använt oss av forskningsartiklar, teoriböcker och 

elektroniska källor för att kunna besvara syftet med denna uppsats. Tillförlitligheten av data 

som samlats in genom dessa källor anses vara hög eftersom vi har varit noga med att välja 

erkända källor. Forskningsartiklarna är hämtade från JSTOR, ett arkiv som publicerar 

forskningsartiklar från världens ledande akademiska tidskrifter. Även de elektroniska källor 
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som vi använt oss av anses vara pålitliga då informationen är hämtad från hemsidor som hör 

till fackorganisationer och nyhetssidor.

En nackdel med de forskningsartiklar som vi använt oss av i denna uppsats är att några av 

dem är från 1990-talet, vilka kan anses vara lite väl gamla. I och med att skandalerna i USA 

inträffade under denna period har även det mesta av forskningen inom ämnet bedrivits då, och 

väldigt lite har forskats på 2000-talet. Vi anser dock att det är användbar information eftersom 

den går att tillämpa på de problem som uppstår i dagsläget.
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BILAGA 1

UNDERSÖKNING

FRÅGA 1

Framgår det om företagen har ett bonusprogram? Om ja, anges belopp till ledande 

befattningshavare? (Beloppen anges i MSEK)

Ja- det framgår att företaget har bonusprogram, men det redovisas inga separata bonusbelopp 

till ledande befattningshavare

Nej- det framgår inte om företaget har bonusprogram till ledande befattningshavare

X- företaget har inget bonusprogram till ledande befattningshavare

Företag År 2000 År 2001 År 2002 År 2003 År 2004 År 2005 År 2006
ABB Ltd Ja Ja Ja Ja 4,7 2,4 11,1

Alfa 
Laval

1,4 0,2 0,0 0,0 2,5 0,4 1,5

Assa 
Abloy

1,2 1,4 4,3 0,0 5,0 2,2 5,3

Astra 
Zeneca

5,1 6,1 8,0 11,2 5,8 17,2 13,7

Atlas 
Copco

1,7 2,6 4,5 2,9 6,4 6,4 5,5

Autoliv
SD

1,8 2,8 0,0 3,3 3,4 3,8 4,1

Boliden Nej 1,2 0,7 1,0 1,3 1,8 2,5

Electrolux 2,6 0,0 3,6 0,3 4,3 6,6 5,3

Eniro 0,9 1,8 0,0 1,7 1,0 1,8 1,7

Ericsson 0,2 Nej 0,0 9,6 7,6 8,7 8,9

H&M Nej 0,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Investor 2,8 4,3 0,0 1,6 2,5 3,0 2,5

Nokia Oy Nej Nej 12,7 20,6 17,7 30,0 6,0

Nordea 
Bank

1,7 0,0 0,9 0,8 2,2 2,7 3,1

Sandvik 6,5 3,7 3,3 0,6 3,9 4,1 4,5
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SCA 2,0 2,1 1,5 0,7 0,0 0,0 0,0

Scania 5,8 0,0 6,6 5,9 5,3 10,0  11,3

SEB 2,4 1,6 2,1 2,3 2,6 3,8 2,8

Securitas 7,6 8,0 9,4 0,0 0,6 6,4 5,7

Skanska 12,6 8,6 9,4 0,7 Ja 3,3 3,2

SKF 2,8 3,9 3,7 4,9 0,9 3,0 3,5

SSAB 1,5 0,7 0,6 1,6 1,8 2,0 3,1

Svenska 
Handelsb.

Ja Ja 0,082 0,076 0,036 0,035 0,022

Swedbank 1,2 0,9 0,6 0,3 X X X

Swedish 
Match

1,1 1,2 1,4 1,6 1,9 1,6 2,1

Tele2 0,0 1,6 1,5 2,0 3,3 3,3 3,1

Telia 
Sonera

1,4 2,6 0,0 3,0 Ja Ja Ja

Volvo 0,5 1,6 2,5 3,4 5,3 5,3 5,5

Vostok 
Gas SD

Nej Nej Nej Nej 0,0 0,6 0,5

FRÅGA 2

Hur mycket har företagens ledande befattningshavare erhållit i fast ersättning?

(Beloppen anges i MSEK)

X- fast ersättning framgår inte

Företag År 2000 År 2001 År 2002 År 2003 År 2004 År 2005 År 2006
ABB Ltd X X X X 20,0 7,8 8,3

Alfa 
Laval

4,7 5,2 5,1 5,1 6,3 4,5 5,2

Assa 
Abloy

4,7 5,6 6,6 5,0 6,0 6,8 7,0

Astra 
Zeneca

10,5 12,3 12,4 11,6 12,8 13,6

Atlas 5,4 5,9 8,6 6,5 7,2 7,2 7,9
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Copco
Autoliv
SD

4,7 5,0 5,5 6,5 6,8 7,5 8,3

Boliden X 2,7 3,5 3,6 4,0 4,8 5,0

Electrolux 6,6 9,0 6,0 6,6 7,6 7,9 8,3

Eniro 2,3 3,1 4,8 4,1 3,3 3,6 5,0

Ericsson 7,6 X 15,3 3,9 12,7 14,6 15,3

H&M 5,8 4,8 6,1 6,9 6,9 9,2 10,4

Investor 5,1 5,3 5,2 6,5 6,1 4,9 6,8

Nokia Oy X X 12,7 12,8 13,5 14 5,6

Nordea 
Bank

5,5 8,0 8,1 6,5 7,0 7,4 7,9

Sandvik 3,5 4,3 4,6 3,3 5,6 6,0 6,0

SCA 6,5 6,9 6,5 5,6 5,8 6,1 6,3

Scania 5,0 5,0 5,0 5,8 5,8 6,5 7,5

SEB 5,4 5,3 5,3 5,3 6,2 6,6 6,6

Securitas 3,6 5,0 7,7 9,0 11,5 11,5 11,7

Skanska 6,4 7,5 14,5 7,2 7,3 8,4 9,2

SKF 6,5 6,5 7,2 5,6 5,0 6,1 6,0

SSAB 2,1 2,9 3,2 2,4 2,4 2,6 3,7

Svenska 
Handelsb.

7,7 4,8 5,5 5,8 6,4 7,0 9,2

Swedbank 5,9 4,9 4,9 4,8 6,9 6,8 7,3

Swedish 
Match

3,3 4,0 4,6 5,3 5,5 5,7 5,9

Tele2 7,5 7,6 10,0 10,4 10,5 11,2 11,2

Telia 
Sonera

8,3 10,7 2,8 6,2 X X X

Volvo 9,0 9,6 9,8 10,2 10,5 11,0 11,4

Vostok 
Gas SD

1,0 0,8 1,4 1,7 2,0 2,3 1,9
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FRÅGA 3

Framgår det om företagen har ett bonustak till ledande befattningshavare? Om ja, anges den 

högsta möjliga procentsatsen som bonus kan uppgå till utifrån den fasta ersättningen.

Vissa av företagen anger både högsta och lägsta gräns för vad en bonus kan uppgå till. I 

uträkningarna har vi endast använt oss av den högsta procentsatsen eftersom denna utgör 

bonustak.

Nej- företaget har inte angett bonustak

X- företaget har inte bonusprogram till ledande befattningshavare

Företag År 2000 År 2001 År 2002 År 2003 År 2004 År 2005 År 2006
ABB Ltd Nej Nej Nej Nej 100% 150% 150%

Alfa 
Laval

Nej Nej 30% 30% 25-50% 25-50% 30-60%

Assa 
Abloy

Nej Nej Nej Nej 66% 75% 75%

Astra 
Zeneca

Nej Nej Nej 100% 100% 180% 180%

Atlas 
Copco

Nej Nej 70% 70% 90% 50% 70%

Autoliv
SD

60% 70% 100% 100% 100% 100% 100%

Boliden Nej Nej 33% 50% 50% 50% 50%

Electrolux Nej Nej 100% 110% 110% 113,5% 110%

Eniro Nej 70% 70% 70% 40% 50% 50%

Ericsson Nej Nej 50% 80% 60% 60% 60%

H&M Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej

Investor Nej Nej Nej 80% 60% 60% 45%

Nokia Oy Nej Nej Nej Nej Nej Nej 100-
225%

Nordea 
Bank

Nej 15% 35% 35% 35% 35% 50%

Sandvik Nej Nej 50% 75% 75% 50-75% 50-75%

SCA 45% 45% 50% 50% 50% 50% 60%

Scania Nej Nej 67,5% 
150%

67,5% 
150%

75% 
150%

75% 
150%

30-75% 
45-150%
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SEB Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej

Securitas Nej Nej 150% 150% 50% 100% 100%

Skanska 50% 50% 50-150% 50% 50% 50% 50%

SKF Nej Nej 60% 60% 60% 60% 80%

SSAB Nej Nej 45% 45% 45% 45% 25-50%

Svenska 
Handelsb.

Nej 25% 25% 25% 15% 15% 15%

Swedbank Nej 25% 25% 25% X X X

Swedish 
Match

35% 35% 35% 50% 35% 35% 35%

Tele2 Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej

Telia 
Sonera

20% 50% 50% 50% 50% Nej Nej

Volvo 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

Vostok 
Gas SD

Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej

FRÅGA 4

Hur många procent utgör utbetald bonus av den fasta ersättningen?

Här har vi beräknat det verkliga utbetalda bonusen i procent av den fasta ersättningen.

X- på grund av olika anledningar går det inte att uträkna procentsatsen

Företag År 2000 År 2001 År 2002 År 2003 År 2004 År 2005 År 2006
ABB Ltd X X X X 23,5% 30,8% 133,7%

Alfa 
Laval

29,8% 3,85% X X 39,7% 8,9% 28,9%

Assa 
Abloy

25,5% 25% 65,2% X 83,3% 32,4% 75,7%

Astra 
Zeneca

48,6% 49,6% 64,5% 96,6% 45,3% 126,5% 120,2%

Atlas 
Copco

31,5% 44,1% 52,3% 44,6% 88,9% 88,9% 69,6%

Autoliv
SD

38,3% 56% X 50,8% 50% 50,7% 49,4%
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Boliden X 44,4% 20% 27,8% 31,5% 37,5% 50%

Electrolux 39,4% X 60% 4,5% 56,6% 83,5% 63,9%

Eniro 39,1% 58% X 41,5% 30,3% 50% 34%

Ericsson 12,6% X X 246,2% 59,8% 59,6% 58,2%

H&M X X 24,6% 21,7% 21,7% 16,3% 14,4%

Investor 54,9% 81,1% X 24,6% 41% 61,2% 36,8%

Nokia Oy X X 100% 160,9% 131,1% 214,3% 107,1%

Nordea 
Bank

30,9% X 11,1% 12,3% 31,4% 36,5% 39,2%

Sandvik 185,7% 86% 71,7% 18,2% 69,6% 68,3% 75%

SCA 30,8% 30,4% 23,1% 12,5% X X X

Scania 116% X 132% 101,7% 91,4% 153,8% 150,6%

SEB 44,4% 30,2% 39,6% 43,4% 41,9% 57,6% 42,4%

Securitas 211,1% 160% 122,1% X 5,2% 55,7% 48,7%

Skanska 196,8% 114,7% 64,8% 9,7% X 39,3% 34,8%

SKF 43,1% 60% 51,4% 87,5% 18% 49,2% 58,3%

SSAB 71,4% 24,1% 18,8% 66,7% 75% 76,9% 83,8%

Svenska 
Handelsb.

X X 1,2% 1,3% 0,6% 0,5% 0,2%

Swedbank 20,3% 18,4% 12,2% 6,3% X X X

Swedish 
Match

31,4% 30% 30,4% 30,2% 34,5% 28,1% 35,6%

Tele2 X 21,1% 15% 19,2% 31,4% 29,5% 27,7%

Telia 
Sonera

16,9% 24,3% X 48,4% X X X

Volvo 5,6% 16,7% 25,5% 33,3% 50,5% 48,2% 48,2%

Vostok 
Gas SD

X X X X X 26,1% 26,3%
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FRÅGA 5

Har företagen tilldelat optioner till ledande befattningshavare?

Företag År 2000 År 2001 År 2002 År 2003 År 2004 År 2005 År 2006
ABB Ltd Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej

Alfa 
Laval

Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej

Assa 
Abloy

Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej

Astra 
Zeneca

Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej

Atlas 
Copco

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Autoliv
SD

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Boliden Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej

Electrolux Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej

Eniro Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej

Ericsson Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej

H&M Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej

Investor Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej

Nokia Oy Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja

Nordea 
Bank

Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej

Sandvik Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej

SCA Nej Ja Ja Nej Nej Nej Nej

Scania Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej

SEB Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Securitas Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej

Skanska Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej

SKF Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej

SSAB Nej Ja Ja Ja Nej Nej Nej

Svenska Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej
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Handelsb.
Swedbank Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej

Swedish 
Match

Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej

Tele2 Ja Nej Ja Nej Nej Nej Ja

Telia 
Sonera

Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej

Volvo Ja Ja Nej Ja Nej Nej Nej

Vostok 
Gas SD

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

FRÅGA 6

Framgår det vad bonus till ledande befattningshavare baseras på? Om ja, på vad?

X- företaget har inte bonusprogram till ledande befattningshavare

Företag År 2000 År 2001 År 2002 År 2003 År 2004 År 2005 År 2006
ABB Ltd Nej Nej Nej Nej Resultat Aktiek. Aktiek.

Alfa 
Laval

Nej Nej Resultat 
Ind. mål

Resultat 
Ind. mål

Resultat 
Ind. mål

Resultat 
Ind. mål

Resultat 
Ind. mål

Assa 
Abloy

Nej Nej Resultat Resultat Resultat Resultat 
V./aktie

Resultat 
V./aktie

Astra 
Zeneca

Nej Ind. mål Ind. mål V./aktie V./aktie V./aktie V./aktie

Atlas 
Copco

Nej Nej Resultat Resultat Resultat 
Ind. mål

Resultat 
Ind. mål

Resultat 
Ind. mål

Autoliv
SD

Resultat 
Ind. mål

Resultat 
Ind. mål

Resultat 
Ind. mål

Resultat 
Ind. mål

Resultat 
Ind. mål

Resultat 
Ind. mål

Resultat 
Ind. mål

Boliden Nej Nej Resultat Resultat Kassafl.
Ind. mål

Nej Nej

Electrolux Ind. mål Ind. mål Ind. mål Ind. mål Ind. mål Ind. mål Ind. mål

Eniro Nej Nej Aktiek. Nej Ind. mål Nej Nej

Ericsson Nej Nej Ind. mål Nej Ind. mål Resultat 
Ind. mål

Nej

H&M Nej Nej V./aktie V./aktie V./aktie V./aktie V./aktie

Investor Nej Nej Nej S. värde 
Ind. mål

S. värde 
Ind. mål

S. värde 
Ind. mål

Nej

Nokia Oy Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ind. mål
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Nordea 
Bank

Ind. mål Ind. mål Ind. mål Ind. mål Ind. mål Ind. mål Ind. mål
Fin. mål

Sandvik Nej Nej Resultat 
Optioner

Resultat 
Ind. mål

Resultat 
Ind. mål

Resultat 
Ind. mål

Resultat 
Ind. mål

SCA Kassafl. 
B-aktie

Kassafl. 
B-aktie

Kassafl. 
B-aktie

Kassafl. 
B-aktie

Kassafl. 
B-aktie

Kassafl. Kassafl. 
B-aktie

Scania Netto-
vinst

Netto-
vinst

Netto-
vinst

Netto-
vinst

Netto-
vinst

Netto-
vinst

Netto-
vinst

SEB Nej Nej   Nej Nej Årliga 
mål

Resultat 
K/I tal

Resultat 
K/I tal

Securitas Aktiek. Aktiek. Aktiek. 
Resultat

Aktiek. 
Resultat

Aktiek. 
Resultat

Resultat Resultat

Skanska B-aktie B-aktie B-aktie B-aktie
Fin. mål

B-aktie
Fin. mål

B-aktie
Fin. mål

B-aktie
Fin. mål

SKF Nej Nej Resultat Resultat Resultat Resultat Nej

SSAB Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat

Svenska 
Handelsb.

Räntab.
på EK

Räntab.
på EK

Räntab.
på EK

Räntab.
på EK

Räntab.
på EK

Räntab.
på EK

Räntab.
på EK

Swedbank Nej Nej Resultat 
Ind. mål

Resultat 
Ind. mål

X X X

Swedish 
Match

Nej Nej Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat

Tele2 Nej Nej Ind. mål Ind. mål Ind. mål Ind. mål Ind. mål

Telia 
Sonera

Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Nej Nej

Volvo Resultat Resultat 
Kassafl.

Resultat 
Kassafl.

Resultat 
Kassafl.

Resultat 
Kassafl.

Resultat 
Kassafl.

Resultat 
Kassafl.

Vostok 
Gas SD

Nej Nej Nej Nej Nej Ind. mål Ind. mål
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BILAGA 2

INTERVJU

Intervju med redovisningskonsulten Lars Almquist på Balans & Ekonomi i 

Stockholm AB, 2007-12-18.

1. Vad anser du om den stora uppmärksamheten kring bonus- och optionsprogram i 

media?

 Det finns en viss berättighet bakom det. Jag förstår att man blir granskad.

2. Vad anser du om bonus som tilldelas till ledande befattningshavare?

 Det är bra med bonus till ledande befattningshavare. Bonus borde betalas ut 

även lägre ner i företaget. Jag anser ändå att ledande befattningshavare i 

andra länder som till exempel USA har högre löner och bonus än de i Sverige.

3. Vilka är de vanligaste beräkningsgrunder för bonus?

 De vanligaste beräkningsgrunderna är resultat och aktieutveckling.

4. Vilken/vilka beräkningsgrunder gynnar ägaren mest?

 Ägaren gynnas om man baserar bonus på resultat eftersom det i sin tur är 

kopplat  till aktiekursen. Hög resultat ger hög aktiekurs.

5. Vilken/vilka beräkningsgrunder gynnar ledande befattningshavare (verkställande 

direktör/koncernchef) mest?

 Kassaflöde och resultat gynnar ledande befattningshavare. Kassaflöden visar 

de verkliga penningflödena samtidigt som resultatet är kopplat till deras 

aktier.
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6. Tycker du att företag påverkats av Skandia-skandalen? Vilka tendenser har du märkt 

då?

 Ja, det tycker jag. Företagen har minskat bonustak, options- och 

bonusprogram sedan Skandia-skandalen. Den fasta lönen har däremot inte 

minskat.

7. Tycker du att bonus- och optionsprogram har förändrats under åren 2000-2006?

 Ja, jag tycker att tillämpningen av incitamentsprogrammen har minskat.

8. Vilka tendenser har du märkt då?

 Generellt sätt är företagen mer försiktiga med incitamentsprogrammen, detta 

för att de är mer rädda för att det ska komma ut i media och leda till 

uppmärksamhet.

9. Har alla företag bonustak, varför är det så?

 Ja, de flesta företagen har bonustak eftersom bonus inte får överstiga en viss 

gräns.

10. Varför har företagen, utifrån vår undersökning, tilldelat mer bonus än optioner till 

ledande befattningshavare under de senaste åren?

 Bonusprogram har blivit mer populära eftersom det är pengar som går direkt i 

plånboken. Optioner däremot köps och säljs och är beroende av aktiekursen 

som är en mer osäker belöning. Optioner kan i sig ge mer pengar men bonus 

är mer säker eftersom det står i kontraktet vad man kan få.

11. Varför tror du att så många som 19 företag av 29 började redovisa för bonusprogram 

och utbetald bonus till ledande befattningshavare redan från 2000?

 Det beror på de redovisningsregler som tillkom i början av 2000-talet, det 

innebar att man började ställa hårdare krav på företagen och hur de 

redovisade för ersättning till sina anställda. Bonus uppmärksammades i media 

redan innan Skandia-skandalen som gjorde att saker började förändras redan 

innan skandalen.
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12. Varför finns det företag som avviker från att redovisa för incitamentsprogram till 

ledande befattningshavare under ett eller två år av de sju undersökta åren?

 De borde redovisa under alla år, men det kan bero på att företagen kan välja 

att redovisa enligt utländska redovisningsregler om moderbolaget eller 

dotterbolaget inte är svenskt.

13. Vad tror du att det kan bero på att både bonus och fast ersättning till ledande 

befattningshavare minskade år 2003?

 Jag tycker att det beror på Skandia-skandalen. Företagen har följt skandalen 

och ändrat sig redan under året.

14. Viket incitamentsprogram är mer vanligt, bonus eller optioner?

 Bonus är mer vanlig än optioner, eftersom ledande befattningshavare vill 

hellre ha bonus än optioner.

15. Vad beror redovisningen av mer tydliga och enhetliga begrepp på (lön/fast ersättning, 

bonus/ rörlig ersättning)?

 Det beror på de nya redovisningsreglerna, som ställer krav på det. Företagen 

måste vara mer tydliga angående ersättning till sina anställda och även till 

ledande befattningshavare. Företagen måste i årsredovisningarna redovisa 

löner och separera ersättningar till anställda, ägarna, revisorer, styrelsen och 

ledande befattningshavare från den totala lönekostnaden.
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BILAGA 3

RIKSBANKENS ÅRSGENOMSNITT PÅ VALUTAKURSER (2000-2006)

2000: 2001:

1 USD = 9,1718 SEK 1 USD = 10,326 SEK

1 EUR = 8,4465 SEK 1 EUR = 9,2516 SEK

1 CHF = 5,4254 SEK 1 CHF = 6,1274 SEK

2002: 2003:

1 USD = 9,7243 SEK 1 USD = 8,0894 SEK

1 EUR = 9,1627 SEK 1 EUR = 9,1250 SEK

1 CHF = 6,2448 SEK 1 CHF = 6,0042 SEK

2004: 2005:

1 USD = 7,3496 SEK 1 USD = 7,4775 SEK

1 EUR = 9,1268 SEK 1 EUR = 9,2849 SEK

1 CHF = 5,9125 SEK 1 CHF = 5,9970 SEK

2006:

1 USD = 7,3766 SEK

1 EUR = 9,2549 SEK

1 CHF = 5,8842 SEK


