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Handledare: Åke Bertilsson 
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Bakgrund: Bonussystem är något som började växa fram under 1980-talet och är ett inte 

sällan förekommande debattämne. Inte minst i dagens situation med en stark recession och en 

finansiell kris om knuten. Flertalet artiklar har tagit upp ämnet, där man har ifrågasatt olika 

företags utdelning utav enorma rörliga ersättningar trots den svåra tid vi nu befinner oss i. 

Företagen motiverar olika andledningar till varför de väljer att betala ut bonusar till sina vd:ar, 

som grundar sig på olika typer av variabler. 
Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka vilken typ av variabler som visar starkast 

korrelation med storleken på företagsledarnas bonusar, och att se om dessa kan tänkas 

påverka deras risktagande. 
Metod: Uppsatsen bygger på en kvantitativ undersökning av sekundärdata som har 

inhämtats från de utvalda företagens årsredovisningar. Undersökningen tar en deduktiv ansats, 

där de valda teorierna appliceras på de resultat som undersökningen visar. 

Resultat: De fem företagen som betalar ut högst total ersättning är ABB, Ericsson, 

AstraZeneca, Getinge och Scania. Storleken på den totala ersättningen varierar relavtivt 

kraftigt mellan de i topp och de som befinner sig i botten – mellan 44,7 MSEK och 0,5 

MSEK. Utifrån de tester som gjordes i SPSS framgick det att ”MVA” och ”Total ersättning” 

hade starkast korrelation. 
Slutsatser: I flertalet årsredovisningar framgår det tydligt att företagen betalar ut rörlig 

ersättning för att kunna rekrytera och behålla tillräckligt kompetent personal. De ska sedan 

uppfylla vissa prestationskriterier för att denna belöning skall betalas ut, vilket är ett bevis på 

att det alltså är prestationen som är grundande vid bestämmelser över storlek på den rörliga 

ersättningen. Oftast framgår det sällan specifikt vilka dessa prestationskriterier är. Detta kan 

man säga bekräftar de resultat som denna studie har kommit fram till. Det bör dock inte 

fastställas att det är just ”MVA”, som är den variabel, som företagen faktiskt grundar den 

rörliga ersättningen på. 
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Abstract 
Title: ” CEO salary – an empirical study of 43 companies listed on the Stockholm OMX 

Exchange and their incentive payments” 

Authors: Maria Svensson och Zeineb Al Abassi 

Discipline/ Subject/ Level: Business Administration, Finance, Bachelor thesis 

Supervisor: Åke Bertilsson 

Keywords: CEO salary, bonus, MVA, correlation, net sales, bonus share of total CEO 

salary 

Background: Bonus systems became more frequently used during the 1980s and have 

since then, been a very much disputed subject, especially with today’s situation with a great 

financial crisis. A number of articles have discussed this subject about companies paying their 

CEOs large sums despite of the hard financial situation. Different reasons are presented for 

how a company bases the incentive pay to the CEO, which is dependent on different types of 

variables.  

Purpose: To study which type of variable that shows the strongest correlation with CEO 

incentive pay, and to study if any of them affect the CEO endangerment.   

Method: The study takes a quantitative approach and methodology, where secondary data 

has been collected through studies of the companies’ annual reports. This research approaches 

the problem deductively by applying the selected theories on the outcome of the study.    

Results: ABB, Ericsson, AstraZeneca, Getinge and Scania are the five companies that have 

paid the largest salary to their CEOs during 2008. The salary size is very variable between the 

companies and ranges between SEK 44,7 Millions and SEK 0,5 Million. A number of tests 

have been run in the statistical data program, SPSS, and the results showed that the strongest 

correlation was between “MVA” and “CEO salary”. 
Conclusions: Most of the companies’ Annual reports show that compensation is paid in 

order to recruit and to keep the most competent personnel. There are a number of criterions 

based on performance that must be fulfilled for the compensation to be paid, which however 

are not specified in the Annual reports. This confirms the results given in this study. However, 

no final conclusions should be drawn about “MVA, being the actual variable that the 

incentive pay is based upon.  
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1. Inledning 
För att skapa en inblick i uppsatsen presenteras här en vittgående introduktion inom ämnet 

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

förståelse och intresse för uppsatsområdet. 

 
1.1 Bakgrund 
Bonussystem är något som började växa fram under 1980-talet och är ett inte sällan 

förekommande debattämne.1 Inte minst i dagens situation med en stark recession och en 

finansiell kris om knuten. Flertalet artiklar har tagit upp ämnet, där man har ifrågasatt olika 

företags utdelning utav enorma rörliga ersättningar trots den svåra tid vi nu befinner oss i.2 

Det faktum att företag väljer att betala ut någon form utav ersättning till sina anställda (med 

syfte på företagschef, eller liknande) brukar grunda sig i att dessa inte har några privata 

intressen i företaget och därmed kanske inte heller har samma målsättning som aktieägarna. 

Detta är något som man brukar kalla för en ”agency cost”3 och som alltså är ett sätt att få 

företagsledaren att arbeta mot samma mål som aktieägarna och styrelsen strävar efter. 

Företagen motiverar olika andledningar till varför de väljer att betala ut bonusar till sina vd:ar, 

som grundar sig på olika typer av variabler.4 Finansminister Anders Borg anser dock i 

Uppdrag Granskning att dessa bonusar kan komma att leda till ökat risktagande från 

företagsledarnas sida.5 

 
Svenska Dagbladet publicerade år 2007, hur vd-lönerna har förändrats i procent jämfört med 

arbetare och tjänstemän, mellan åren 2002 – 2007: 

 

2002: arbetare: + 3,6 % tjänstemän: + 4,1 % vd: + 1,9 % 

2003: arbetare: + 3,1 % tjänstemän: + 3,3 % vd: + 20,0 % 

2004: arbetare: + 2,6 % tjänstemän: + 3,2 % vd: - 5,0 % 

2005: arbetare: + 2,8 % tjänstemän: + 3,5 % vd: + 16,0 % 

2006: arbetare: + 3,1 % tjänstemän: + 3,1 % vd: + 13,0 % 
                                                      
1 SVT, Foskare ifrågasätter bonusar, 2009-03-29 
2 Aftonbladet, Tvingas avgå efter storbråk om sin bonus, Regeringen ser över bonusar, 
  Ohly till angrepp mot S, 2009-05-10  
3 Butler, K. C., (2008), Multinational Finance, s. 4  
4 Se berörda noter i samtliga företags årsredovisningar 
5 SVT, Bonuskalasen kan blir festligare I statens egna bolag, 2009-04-07 
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2007: arbetare: + 3,6 % tjänstemän: + 3,3 % vd: + 21,0 %6 

 

1.2 Problemformulering  
I och med att världen har drabbats av en finansiell kris har fler och fler uppmärksammat att 

vissa företag ändå har delat ut höga bonusar till ledande befattningshavare. Vissa, däribland 

en del politiker, menar på att ett bonussystem för ledande befattningshavare kan leda till ett 

kortsiktigt risktagande som kan leda till negativa effekter på både kort och lång sikt. En del 

väljer till och med att se dessa system som en av anledningarna till att världen faktiskt 

befinner sig i den rådande situationen. Moderaternas Björn Hamilton, tycker att bonusar bör 

uppmana till ett långsiktigt ansvarstagande i företaget istället.7  

Detta ökade intresse för företagsledarnas ersättningar har även medfört att intresset för vad 

företagen baserar dessa ersättningar på. Man har genom tidigare forskning kunnat konstatera 

att både företags prestationer och storlek, påverkar bonusens storlek. Det har däremot rådigt 

meningsskiljaktigheter vad gäller vilken utav dessa två typer av variabler, som har visat 

starkast korrelation med storleken på bonusen.8 Eftersom denna uppdelning av variabler har 

gjorts tidigare, kommer denna uppdelning av ”storleksvariabler” och ”prestationsvariabler” att 

göras även här, för att lättare kunna relatera och dra slutsater av de resultat som uträkningarna 

kommer leda fram till.  

 

1.3  Frågeställning 
‐  Vilken typ av variabler – prestations-/storleksvariabler, har starkast samband till 

storleken på verkställande direktörers bonus? 

 

1.4  Syfte 
Uppsatsens syfte är att undersöka vilken typ av variabler som visar starkast korrelation med 

storleken på företagsledarnas bonusar. 

 

 

                                                      
6 SvD, Direktörernas lönelyft drar ifrån, 2009-05-20 
7 SvD, Riksdagen debatterar bonusar, 2009-05-11  
8 Gomez-Mejia, L., R. M Wiseman, (1997), Reframing Executive Compensation: An Assessment and Outlook, s. 291-374 
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1.5  Avgränsningar 
Denna undersökning kommer endast att fokusera på företagsledarnas ersättning och inte övrig 

personal, då denna är specificerad i årsredovisningen. En annan anledning till denna 

avgränsning är för att vd:n är den figur som är högst ansvarig och därmed tar de slutgiltiga 

beslut som rör företagets olika projekt och investeringar.  

Att endast 43 av dessa 49 företag är medtagna i undersökningen beror på att tre av dem är s k 

”investmentbolag”, som endast utövar ägandeskap av olika företag och 

investeringssituationer, och därmed fungerar som en aktiefond, vilket gör att de inte kan anses 

vara representativa. Ytterliggare tre företag, Epicept, Carnegie och Securitas Direct, är 

borttagna av olika anledningar. Vad gäller Epicept så har ingen information om deras 

årsredovisning för år 2008 hittats. Carnegie blev i november 2008 övertagna av Riksgälden 

efter att ha belånat sig hos Sveriges Riksbank. Därmed har inget börsvärde för Carnegie 

funnits, samt att ingen rörlig ersättning har betalats ut till ledande befattingshavare.9 Securitas 

Direct däremot är ett privatägt bolag och behöver därför inte offentliggöra sin 

årsredovisning10.   

 

1.6 Val av variabler 
Nedan angivna variabler är samtliga oberoende variabler, som kommer ställas i relation till 

den beroende variabeln total ersättning. 

 

1.6.1 Storleksvariabler 
De variabler som kommer representera någon form av storlek på företagen är följande: 

‐  Nettoomsättning  

‐  Antal anställda  

 

1.6.2 Prestationsvariabler 
Bland de olika prestationsvariabler som finns har följande variabler valts: 

‐  MVA (Market Value Added) 

‐   P/B-tal (börsvärde/eget kapital)  

 

                                                      
9 Carnegies årsredovisning 2008, s. 6, 2009-05-19 
10 Michael Peterson, Communications & Media Relations, Securitas Direct AB, 2009-05-10 
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Förutom dessa två typer av variabler har även ”bonusandel” tagits med i jämförelserna, då 

detta ger en bra översikt över hur stor bonusen är i förhållande till den totala ersättningen. 

Denna har helt enkelt räknats ut genom att dividera bonus med total ersättning.  

 

1.7 Definition av vd-lön 
Ersättningar kan delas upp i två kategorier: fast grundlön och rörlig ersättning. Den rörliga 

ersättningen kan i sin tur bestå av olika slags ersättningar, bl a; bonus eller tantiem11, optioner, 

aktierrelaterad ersättning, samt pension. Här nedan kommer den fasta lönen och dessa olika 

varianter av rörlig ersättning att definieras lite kort, dels utifrån de valda företagens egna 

årsredovisningar och även utifrån nationalencyklopedin. 

 

1.7.1  Fast lön 
En fast lön definieras som den på förhand avtalade lön som betalas ut ”oavsett prestation” från 

arbetstagaren. Utbetalning utav den fasta lönen brukar ske månadsvis i efterhand, d v s 

månaden efter intjänade månaden. Denna typ av lön är reglerad så tillvida att det finns 

kollektivavtal för samtliga branscher som anger en minimigräns för storleken på lönen. Dessa 

kollektivavtal upprättas och kontrolleras utav de fackorganisationer som finns.12 Här 

inkluderas även semesterersättning. 

 

1.7.2  Bonus 
Enligt nationalencyklopedin utgör bonus olika former utav gottgörelser och belöningar. Det 

kan vara t ex extra lönetilldelning vid väl utfört arbete eller en tillfällig höjd utdelning till 

aktieägare. Bonus anses vara en ersättning utöver ordinarie lön och betalas ut som ett slags 

vinstdelning.13 Det är inte ovanligt att det sätts ett tak på hur stor bonusutdelningen får vara i 

förhållande till den fasta lönen. Vanligast är att denna procentsats inte överstiger 100 % av 

den fasta lönen.14 

 

                                                      
11 Avdragslexikon, Tantiem, 2009-04-15 
12 Landsorganisationen i Sverige, Fast lön, 2009-04-15  
13 Nationalencyklopedin, Bonus, 2009-04-15 
14 SvD, Direktörernas lönelyft drar ifrån, 2009-05-20  
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1.7.3  Option 
En option definieras i ekonomiska sammanhang som den rätt (men inte skyldighet) att 

antingen sälja eller köpa något (oftast ett värdepapper) till ett visst pris vid en viss tidpunkt. 

Ett begrepp som man tar upp på nationalencyklopedins hemsida är en 

”personaloptionsförmån”. Denna förmån innebär att man som anställd erbjuds en rätt att i 

framtiden får förvärva värdepapper inom företaget.15 Denna definition är något som kan anses 

vara relevant i sammanhanget med rörlig ersättning.  

Det framgår även i årsredovisningarna för de företag som använder sig utav denna typ av 

förmån, hur denna fungerar och beräknas. Två exempel är Husqvarna16 och Lindab.17  

 

1.7.4  Aktierelaterad ersättning 
En aktierelaterad ersättning som regleras med egetkapitalinstrument innebär att företaget 

erhåller varor eller tjänster i utbyte mot företagets egenkapitalinstrument, såsom aktier eller 

aktieoptioner. Med egenkapitalinstrument menas, att ett avtal sluts, där en residual rätt i 

företagets tillgångar efter avdrag för alla dess skulder styrks. Personer som kan erhålla denna 

typ av ersättning är bl a all ledningspersonal som alltså har befogenhet och ansvar för 

planering, ledning och styrning utav företaget.18 Denna ersättning har endast inkluderats i den 

totala ersättningen till vd och alltså inte specificerats eller räknats in i bonusdelen. 

 

1.7.5  Pension 
Pensionen är i huvudsak uppdelad i tre delar; allmän pension, tjänstepension och privat 

sparande. Den del som är av intresse här, är tjänstepensionen, då det är den del som betalas in 

av arbetsgivaren. Här är storleken på inskomst betydande, då taket för hur mycket man kan 

tjäna in är betydligt högre än för den allmäna pensionen, som betalas ut av Försäkringskassan. 

Storleken på en persons tjänstepension är alltså berorende utav lönens storlek, hur länge man 

har tjänat in tjänstepension, vilka avgifter bolaget som är ansvarig för placerandet av 

tjänstepensionen tar, och slutligen vilken avkastning man får på placeringen. Det framgår mer 

detaljerat hur de olika företagen har valt att utforma sina pensionsplaner – vissa har t ex valt 

att basera pensionen på endast den fasta grundlönen, medan andra har valt att basera den på 

                                                      
15 Nationalencyklopedin, Option, 2009-04-15 
16 Husqvarnas årsredovisning 2008, Not 19, 2009-05-10 
17 Lindabs årsredovisning 2008, s. 53, 2009-05-11  
18 IFRS/IAS (2007), Internationell redovisningsstandard i Sverige, IFRS 2, s. 89 
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både den fasta och den rörliga lönen. Då pensionen inte är av någon större betydelse för denna 

undersökning, kommer ingen närmare genomgång av detta att presenteras.19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
19 Alecta, Så funkar tjänstepensionen, 2009-05-11  
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2. Metod 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för hur vi har gått tillväga för att besvara 

forskningsfrågan. Metodkapitlet avslöjar även forskningens inriktning och hur vi har 

angripit uppsatsens syfte. Senare i kapitlet motiveras även hur vi har gått tillväga för att 

säkerhetsställa trovärdigheten i vår forskning. 

 
2.1  Metodansats 
Uppsatsen bygger på en kvantitativ undersökning av sekundärdata som har inhämtats från de 

utvalda företagens årsredovisningar. Undersökningen tar en deduktiv ansats, där de valda 

teorierna appliceras på de resultat som undersökningen visar.20 Anledningen till att en 

kvantitativ undersökning har gjorts är eftersom de valda variablerna är mätbara och en 

statistisk bearbetning och analys är möjlig att genomföra på det insamlade materialet.21 Syftet 

är inte att få en djup insikt i vad som påverkar bonusarnas storlek, utan snarare att få en 

översiktlig bild över om någon typ av variabel påverkar den mer än någon annan.   
 

2.2  Operationalisering 
Eftersom syftet med uppsatsen är att undersöka vilken typ av variabel som har starkast 

korrelation med företagsledarens bonusstorlek, kan en hypotesprövning anses vara ett 

passande tillvägagångssätt.22 För att en hypotesprövning ska kunna genomföras krävs det att 

man har en eller flera riktade frågeställningar.23 Eftersom urvalet redan från början var 

konstaterat genom den lista som handledaren delade ut, var det första steget i att kunna 

besvara frågeställningarna att definiera de olika delar som den totala vd-lönen utgörs av. 

Därefter togs relevanta teorier fram för att få en bättre förståelse för hur och varför bonusar 

delas ut till ledande befattningshavare. I steg tre inhämtades relevant data genom en 

dokumentstudie utav årsredovisningarna, för att därefter kunna ta fram de variabler som 

skulle ingå i en multipel regressionslinje. De data som stod till grund, fokuserade på 

föregående års årsredovisning, vilket betyder att en tvärsnittsstudie gjordes. 24 Anledningen 

till att inte ett längre tidsperspektiv undersöktes var på grund av tidsbrist. I steg fyra gjordes 

                                                      
20 Johannessen, A., P. A. Tufte, (2003), Introduktion till Samhällsvetenskaplig metod, s. 35 
21 Svenning, C., (1997), Metodboken – en bok om samhällsvetenskaplig metod och metodutveckling, s. 66-70 
22 Ibid. s. 72-73 
23 Ibid. s. 72 
24 Johannessen, A., P. A., Tufte, (2003), Introduktion till Samhällsvetenskaplig metod, s. 50 
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en hypotesprövning för att antingen kunna förkasta eller anta nollhypotesen, för att kunna 

göra en kausalanalys av resultaten.25 Slutligen besvarades frågeställningen i steg fem. Att vi 

valde just en dokumentstudie, var på grund av att andra undersökningsmetoder (såsom 

enkätundersökningar, observationer, etc.) inte lika effektivt skulle kunna inbringa den 

information som behövdes.   

 

2.3  Urval 
Eftersom urvalet grundas på den lista som SvD publicerade den 7 juli 2008, över de 49 

företag som delade ut högst bonusar till sina koncernchefer år 2007, kan man påstå att det har 

gjorts ett strategiskt urval. Undersökningen kommer att ske på 43 företag och koncerner utav 

dessa 49.26 Anledningen till att denna lista står som utgångspunkt är för att dessa företag är 

utav olika storlek och utgör därför en god spridning, samtidigt som de alla ändå representerar 

de 43 företag som betalar ut högst lön till vd:n. Något som har gjort att de då utgör de mest 

ifrågasatta och mest omdebatterade företagen.27 

 

 

2.4  Validitet 
Validitet diskuteras utifrån hur pass relevant de data, den metod och tidsperiod som används 

anses vara för undersökningen. Det anses vara enklare att uppnå en högre validitet när man 

utför en kvalitativ undersökning än när man gör en kvantitativ.28 Denna undersökning har 

endast tagit fram och använt sig utav data från ett år samt ett mycket begränsat antal företag, 

vilket begränsar generaliseringen (den yttre validiteten)29 till viss del. Om man istället hade 

haft tid att ta med data från två eller fler tidigare tillfällen och ett större antal företag, hade 

man kunnat kontrollera om det resultat som framgick av denna studie bara var en 

engångsföreteelse eller om det faktiskt kunde stärka detta resultat. Å andra sidan har tidigare 

forskning gjorts av andra, som kan jämföras med det resultat som gavs här.  

Ytterligare kan det kommenteras att det hade kunnat tas med ett större antal oberoende 

variabler, för att på så vis kunna stärka utkomsten. Nu valdes sammanlagt fem variabler, där 

två är ”prestationsvariabler”, två andra är ”storleksvariabler” och slutligen den femte 

                                                      
25 Svenning, C., (1997), Metodboken – en bok om samhällsvetenskaplig metod och metodutveckling, s. 72-73 
26 www.e24.se, Direktörernas lönelyft drar ifrån, 2009-05-12  
27 Miller, D., J., (1995), CEO salary increases may be rational after all: referents and contracts in CEO pay, s. 1382 
28 Svenning, C., (1997), Metodboken – en bok om samhällsvetenskaplig metod och metodutveckling, s. 61-64  
29 Johannessen, A., P. A., Tufte, (2003), Introduktion till Samhällsvetenskaplig metod, s. 240 
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variabeln som var bonusandelen. Dessa data får dock ses som tillräckligt relevant eftersom 

den tagits fram och är anpassad efter de frågeställningar som ställdes. Att det, som nämndes 

innan, har gjorts tidigare undersökningar med samma två typer av variabler är något som 

borde stärka validiteten. 

 

2.5  Reliabilitet 
För att en undersökning ska anses vara reliabel ska den vara relativt oberoende av den som 

undersöker samt under vilka omständigheter som den sker, d v s att två undersökningar vid 

två olika tidpunkter skall vid exakt likadana tillvägagångssätt också komma fram till likadana 

resultat.30  Detta innebär att när man jämför denna studies resultat med de tidigare studier som 

gjorts och dessa har kommit fram till likadana resultat, kan man påstå att denna undersökning 

har en relativt hög reliabilitet.  

 

Samtidigt får det inte heller glömmas bort att det finns en ganska hög sannolikhet att vissa 

data av betydelse kan ha fallit bort, t ex att för få eller rent av fel variabler har valts ut. Det ska 

även påpekas att det i vissa fall kan ha förekommit översättningsfel, då vissa årsredovisningar 

var på engelska. Dock ska det slutligen ändå tas i beaktning att all data är sekundärdata, 

inhämtad från företagens årsredovisningar (som även blir granskade utav licensierade 

tjänstemän), vilket borde vara ett argument för ökad reliabiliteten.  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
30Johannessen, A., P. A., Tufte, (2003), Introduktion till Samhällsvetenskaplig metod, s. 28-29 
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3. Teori 
Här presenteras de relevanta teorier som kommer stå till grund för undersökningen, och 

som ska leda till besvarandet av frågeställningen. Kapitlet avslutas sedan med en 

presentation av tidigare forskning. 

  
3.1  Teoretisk referensram 
EVA-modellen utvecklades utav företaget Stern Stewart & Company i början av 1980-talet, 

för att belöna sina anställda då de maximerade aktieägarnas vinst. Modellen kan även 

användas vid mätning utav företags prestationer. EVA står för Economic Value Added, och 

mäter alltså ett företags vinst.31 Det som EVA-modellen tar upp till skillnad från den 

traditionella företagsvärderingsmodellen utifrån ROE (Return on Equity) och ROA (Return 

on Assets), är att man i EVA-modellen även tar hänsyn till kostnaden för investerat kapital 

(equity and debt). Detta innebär att om två företag enligt den traditionella mätningen har 

samma ROE-tal, anses dessa två företag vara lika framgångsrika. Utgår man däremot utifrån 

EVA-modellen kommer dessa två företag endast att hamna på samma EVA-tal om man har 

lika stor kostnad för kapital, eller även ekonomisk vinst/kvarvarande inkomst är samma, 

vilket är relativt osannolikt.32 Enligt grundarna av denna teori var tanken bakom denna 

modells uppkomst, att man skulle skapa ett kompensationssystem som skulle få medarbetarna 

att sträva efter en maximerad aktieägarvinst, d v s att man genom en rörlig ersättning få 

framförallt chefer att jobba i en riktning som gagnar aktieägarna.33 EVA beräknas enligt 

följande:  

I. EVA=NOPAT - Capital Charge (NOPAT = Net Operating Profits After-Tax) 

(Capital charge = cost of capital * capital)34 eller: 

 

II. EVA = NOPAT – WACC * Capital (WACC = Weighted Average Cost of 

Capital) (Capital = Total Debt + Equity)35 

När man talar om EVA brukar man även räkna med ett MVA-tal. MVA står för Market Value 

Added. Man säger att: 

                                                      
31 Griffith, John M. (2004), The true value of EVA®, s. 25-28 
32 Kyriazis, D., C. Anastassis,, (2007), The validity of the Economic Value Added Approach: an empirical application,  
    s. 71-100   
33 Griffith, John M. (2004), The true value of EVA®, s.25-28 
34 Ibid. s.25-28 
35 Baum, Charles L., L., Sarver & T. Strickland, (2004), EVA, MVA and CEO compensation: further evidence, s. 82-87 
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I. MVA = PV (present value) ∑ E(framtida EVA), d v s nutida värdet på alla framtida 

förväntade EVA  

 

ΔMVA mäter skillnaden mellan det nuvarande MVA-värdet och tidigare MVA-värden under 

en treårsperiod. Detta anger hur mycket utav företagets tillgångar som har ökat/minskat under 

denna period, samt hur investerarnas förväntningar på företagets ekonomiska framtid har 

förändrats. Om MVA har minskat kan detta alltså betyda att en investerares förväntningar har 

blivit mer negativa vad gäller företagets framtida ekonomiska situation.36 Man kan säga att 

MVA mäter och jämför företagets maknadsvärde med det investerade kapitalet från 

aktieägarna. Detta gör att man kan beräkna MVA på följande vis: 

II. MVA = Market Value - Capital37  

 

Företag utgår vanligtvis ifrån de traditionella måtten utav prestation för att kunna bestämma 

storleken på den rörliga ersättningen. Dessa är bl a EPS (Equity per Share), ROI (Rate of 

Investment), m fl. I USA har man dock gått över mer och mer från det traditionella måttet 

nettoinkomst till det mer moderna måttet vinst och därmed EVA-modellen. Även om man 

oftare använder EVA-måttet än MVA-måttet som en utgångspunkt för rörlig ersättning, så 

anses MVA vara ett mer närliggande mått för just detta syfte. Detta då marknadsvärdet ingår 

direkt i MVA-modellen och kan användas för att mäta vilka effekter företagsledningens 

prestationer har på företagets marknadsvärde. Detta gör i sin tur att man troligtvis utgår ifrån 

dessa siffror för beräknandet utav den rörliga ersättningen för dessa medarbetare, vilket 

motiverar till användandet utav MVA hellre än EVA. I denna uppsats kommer just denna 

MVA-modell att användas, och definieras alltså som: 

MVA = Börsvärde – Eget Kapital38 

 

3.2 Agency – Principal-modellen (Agency theory)  
Ett tillämpande av Agency-Principal-modellen brukar vara ett försök att kontrollera en individ 

(agent), så att denne agerar i samspel med de intressen som den grupp/huvudman (principal) 

som har anställt agenten. Man menar att genom skapandet av det optimala kontraktet mellan 

agent och huvudman, kommer deras enskilda intressen att smälta samman och bli till ett 

                                                      
36 Griffith, John M., (2004), The true value of EVA®, s. 25-28 
37 Baum, Charles L., L., Sarver & T. Strickland, (2004), EVA, MVA and CEO compensation: further evidence, s. 83 
38 Ibid. s. 82-87 
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gemensamt intresse. Ett exempel är en företagsledare, som alltså inte har några personliga 

intressen i företaget, som därför får en bonus eller någon annan form utav prestationslön, för 

att agera och styra företaget mot samma mål som intressenterna. Oftast är det aktieägarna som 

är de viktigaste intressenterna och därför är det inte ovanligt att man upprättar olika slags 

ersättningssystem, där den ledande befattningshavaren får aktierelaterade ersättningar. Detta 

gör att denne därmed får egna intressen i företaget, som antagligen kommer överensstämma 

med övriga aktieägare. Dessa olika kompensationer till den ledande befattningshavaren utgör 

en kostnad för företaget, och därmed aktieägarna, vilket brukar kallas för ”Agency Costs”.  

 

Inom den enkla modellen utgår man ifrån att: 

 
1. Agenten är riskavers, d v s är ovillig att ta risker. 

2. Agenten har egenintresse.  

3. Dessa egenintressen inte överensstämmer med de intressen som huvudmannen har. 

 

Utifrån dessa antaganden kan man sedan utgå ifrån två olika scenarion när man ska försöka 

förklara skapandet av bonussystem. Det första scenariot grundar sig i det antagandet att 

huvudmannen har full kontroll över agentens handlingar och ”ansträngningar”. Därmed vore 

det mest lämpligt att grunda bonusen på just agentens handlingar, då denne fortfarande ses 

som riskundvikande. Det andra scenariot utgår ifrån motsatsen, att det inte är möjligt för 

huvudmannen att ha full kontroll över agentens handlande. I och med att man samtidigt utgår 

ifrån att agentens intressen skiljer sig från huvudmannens, innebär detta att problem med 

”moral hazard” och/eller ”adverse selection” kan uppstå. Huvudmannen kan då välja att 

försöka köpa information om företagsledarens prestationer, eller basera bonusen på dennes 

presterade resultat.  

Varje företag måste kunna avgöra vilket alternativ som är mest lönsamt eller snarare 

kostnadseffektivt, vad gäller införandet av bonus till ledande befattningshavare.39 

 

 

 

                                                      
39 Gomez-Mejia, L., R. M Wiseman, (1997), Reframing Executive Compensation: An Assessment and Outlook,  
    s. 291-374 
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3.3 Korrelation 
För att mäta samband är det vanligast att man använder sig utav korrelationskoefficienten. 

Rent generellt är detta ett mått på hur pass starkt sambandet är mellan två variabler – 

beroende variabel Y och den oberoende variabeln X. Nedanstående formel är den allmäna 

formeln och kallas även för Pearsons r. 

 

 

 

 

I denna formel står xi och yi för variablernas observationsvärden medan     och     är 

variablernas medelvärden. 

rxy kan variera mellan – 1 och +1; 
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Som graferna ovan visar, önskar man få ett utfall där variablernas värden ligger så pass 

samlade som möjligt längs en tänkt linje, regressionslinjen, vilket då tyder på ett relativt starkt 

samband. Denna typ av linje kallas linjär regressionslinje. Man brukar säga att 

regressionslinjen sammanfattar det linjära sambandet utifrån ett antal observationer, medan 

korrelationskoeffcienten indikerar hur starkt sambandet är. 

 

Förutom den vanligast använda korrelationskoefficienten, som är beskriven ovan, finns det 

även en som kan användas på ordinaldata (d v s på data som kan rangordnas utan att 

egentligen kunna mäta skillnaderna mellan dessa variabler). Denna typ av 

korrelationskoefficient kallas rangkorrelationskoefficient och bygger på differensen mellan 

rangtalen. Formeln för denna ser ut såhär: 

 

 
 

ρ kan även skrivas som rs, där s står för Spearman, efter den man som kom på denna metod.40 

 

di = xi - yi = differensen mellan rangtalen. 

Detta var en typ av korrelation som Miller använde sig utav när han gjorde sin undersökning 

år 1995.41 

 

3.4 Tidigare forskning 
Hewitt Löneanalyser har gjort en stor sammanställning och analys utav 269 Vd:ars 

ersättningar på Stockholmsbörsen. I denna rapport behandlas fast lön, rörlig ersättning, övrig 

kompensation och pensionsbetalningar. De har bl a kommit fram till att den fasta lönen, har 

till skillnad från tidigare år, stått för en större andel utav den totala ersättningsökningen.42  

Även Svenskt Näringsliv har gjort en undersökning utav flertalet företag som de har 

registrerade hos sig, vilket innebär ca 3 100 företag med minst 10 anställda, och deras 

                                                      
40 Svenning, C., (1997), Metodboken – en bok om samhällsvetenskaplig metod och metodutveckling, s. 222-223 
41 Miller, D.J, (1995), CEO salary increases may be rational after all: referents and contracts in CEO pay, s. 1361-1385 
42 Löneanalyser, Förändrad lönestruktur för svenska börs-VD:ar, 2009-04-01 
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ersättningar till vd:ar. De har valt att basera undersökningen på uppgifter från september 

2008.43 

 

Det har gjorts ett flertal studier utifrån det neoklassiska perspektivet, där man har försökt 

påvisa att det finns ett nära samband mellan företagsledares ersättningar och hur företagets 

prestationer har varit under året. Detta får till konsekvens att företagsledaren får en ersättning 

för vad de tillför företagets resultat.44 Berle och Mean är de första av många som sedan har 

försökt motbevisa denna neoklassiska syn, och istället försökt bevisa att det snarare är 

storleken på företaget som har varit den avgörande faktorn för företagsledarens ersättning. De 

anser att detta tyder på brist av kontroll över hur företagsledaren agerar och dämed stämmer 

inte ”Agency Theory” riktigt, då man alltså inte riktigt kan kontrollera en agent fullt ut, endast 

genom kompensation.45 

 

Miller publicerade en studie 1995, där han hade testat korrelationen mellan olika 

prestationsvariabler i företaget (årets resultat, ROE, EPS, omsättning) och förändringen i total 

ersättning till företagsledare. Denna undersökning gjordes i USA på de största amerikanska 

företagen, vilket kanske han diskuterar kan ha snedvridit utkomsten.46  Miller valde att 

använda en slags rangordningsmetod vid regressionen. Detta gjorde han för att minska 

variansen hos den beroende variabeln. Han menade nämligen att extraordinära förändringar i 

den totala ersättningen skulle komma att påverka variansen av denna variabel i en relativt stor 

utsträckning. Denna rangordningsmetod innebar att han istället använde sig utav mediantal för 

de oberoende variablerna. Genom att gå tillväga på detta vis kunde Miller förutspå ett korrekt 

resultat på en 58-procentig nivå. De resultat som Miller kom fram till var att en 

företagsledares totala ersättning med största sannolikhet inte baserades på företagets tidigare 

presterade resultat. Det visade snarare på att man baserade den på uppskattningar hur 

företaget presterade i förhållande till andra företag inom samma bransch. 47  

 

Jensen och Murphy är två forskare, som bör nämnas i detta sammanhang, då de genomförde 

en stor undersökning om hur starkt sambandet är mellan prestationsbaserad lön till 

verkställande vd och olika variabler. Deras undersökning innefattade data över 10 400 st 

                                                      
43 Svenskt Näringsliv, VD-löner 2008-en statistisk redovisning, 2009-04-01  
44 Gomez-Mejia, L., R. M Wiseman, (1997), Reframing Executive Compensation: An Assessment and Outlook, s. 314 
45 Ibid. s. 314 
46 Miller, D.J, (1995), CEO salary increases may be rational after all: referents and contracts in CEO pay, s. 1382 
47 http://web.ebscohost.com/ehost/pdf?vid=4&hid=102&sid=23de5feb-542a-4a40-bc32-02ca63c07fcc%40sessionmgr108  
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företag och deras företagsledare. Deras slutsats var att det fanns ett relativt svagt samband, 

som knappt var signifikant.48  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
48 Gomez-Mejia, L., R. M. Weisman, sid. 314-315 
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4. Empiri 
I detta kapitel presenteras de företag som tagits med i undersökningen i en tabell. Därefter 

följer ytterligare en tabell med värden för varje enskild variabel. Slutligen visas de resultat 

som framkommit från de tester gjorda  i SPSS. 

 

4.1 Företagspresentation  
43 företag uppgav tillräckligt med information i sina årsredovisningar, för att de skulle kunna 

ingå i undersökningen.  

 

Tabell 1 Företag som är medräknade i undersökningen 

ABB Telia Sonera Electrolux AlfaLaval Kungsleden 

Ericsson Securitas SAS Group Skanska Kinnevik 

AstraZeneca Atlas Copco Transcom SAAB Nobia 

Getinge Assa Abloy Lindab Trelleborg B & B Tools 

Scania Husqvarna SSAB Beijer Alma Höganäs 

MTG H&M Tele 2 Hexpol Eniro 

Meda Volvo SCA Swedbank Nordea 

Sandvik Hexagon Biovitrum HQ Bank  

SEB SKF Handelsbanken Boliden  

 

 

4.2 Sammanställning av resultat för samtliga variabler 
För att kunna ta fram följande variabler till regressionslinjen granskades samtliga företags 

årsredovisningar för år 2008. Därifrån hämtades följande information: 

 

• Nettoomsättning 

• Årets resultat 

• Eget kapital 

• Börsvärde 

• Bonus 

• Fast lön 
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• Total ersättning 

• Antal anställda 

 

Utifrån dessa data kunde variablerna MVA, P/B samt bonusandel räknas fram. Som synes 

förekommer vissa företag två gånger i tabellen. Detta beror på att de under verksamhetsåret 

2008 har bytt vd, och ersättningen för båda dessa har valts att redovisas i tabellen nedan.49 Det 

bör även förtydligas att tabellen är ordnad efter företagens storlek på total ersättning. För de 

företagen med två verksamma vd under samma år har rangordning efter den vd med högst 

ersättning gjorts. 

  

Tabell 2 Sammanställning över de olika variablerna 

Företag 

Total ersätt 

Y (milj) 

Nettooms 

X1 (milj) 

Antal anst. 

X2 (exakt 

summa) 

MVA X3 

(milj) P/B-tal X4  

Bonus-

andel 

X5 

ÅR X6 

(milj) 

ABB 44,700 229720,960 120000,000 191380,360 3,610 0,400 20516,440 

ABB 29,920 229720,960 120000,000 191380,400 3,610 0,730 20516,440 

Ericsson 32,850 208930,000 78740,000 43916,000 1,310 0,250 11667,000 

AstraZeneca 30,870 207934,580 65000,000 234325,200 3,220 0,520 40335,400 

Getinge 27,880 19272,000 11604,000 11624,000 2,090 0,290 1523,000 

Scania 24,100 88977,000 34777,000 48662,000 3,200 0,360 8890,000 

MTG 23,470 13166,000 2969,000 2620,000 1,290 0,310 2927,000 

Meda 22,600 10675,000 2715,000 2578,000 1,190 0,560 954,000 

Sandvik 21,120 92654,000 50028,000 21275,000 1,580 0,110 7836,000 

SEB 21,110 97281,000 22310,000 41516,270 496,840 0,190 10050,000 

TeliaSonera 19,760 103585,000 32171,000 33552,000 1,240 0,160 21442,000 

Securitas 19,260 56571,600 240000,000 13846,700 2,630 0,270 2321,700 

AtlasCopco 19,140 74177,000 34043,000 54582,000 3,300 0,330 10190,000 

Assa Abloy 19,060 34918,000 32700,000 13545,000 1,720 0,140 2438,000 

Husqvarna 16,990 32342,000 16284,000 6785,000 1,770 0,070 1288,000 

Husqvarna 5,020 32342,000 16284,000 6785,000 1,770 0,540 1288,000 

H&M 16,800 88532,000 73000,000 218750,000 6,920 0,130 15294,000 

Volvo 16,390 303667,000 101380,000 7360,000 1,090 0,210 10016,000 

Hexagon 16,160 14479,000 8436,000 -2014,000 0,830 0,250 1859,000 

SKF 15,500 16286,000 44779,000 34050,000 2,650 0,320 4741,000 

Electrolux 14,190 104792,000 52034,000 4115,000 1,250 0,340 366,000 

                                                      
49 Se berörda företags årsredovisningar för mer information 



 

 

24

SAS Group 14,000 53195,000 24400,000 -2447,000 0,720 0,000 -6321,000 

Transcom 13,980 6071,870 21000,000 -338,440 0,760 0,000 155,900 

Lindab 13,660 9840,000 5291,000 280,000 1,080 0,300 723,000 

Lindab 4,910 9840,000 5291,000 280,000 1,080 0,140 723,000 

SSAB 13,100 54329,000 9284,000 -13193,000 0,630 0,170 6998,000 

Tele2 12,500 39505,000 6010,000 2799,000 0,100 0,120 2433,000 

Tele2 5,300 39505,000 6010,000 2799,000 1,100 0,000 2433,000 

SCA 12,070 110449,000 52000,000 -20252,000 0,700 0,000 5598,000 

Biovitrum 11,660 1140,580 485,000 915,020 1,710 0,150 -335,400 

Handelsbanken 11,300 19223,000 10833,000 4037,000 1,050 0,000 12131,000 

AlfaLaval 10,630 27850,000 12119,000 18107,000 2,730 0,340 3807,000 

Skanska 10,450 143674,000 57815,000 12951,000 1,670 0,000 3157,000 

Skanska 8,620 143674,000 57815,000 12951,000 1,670 0,000 3157,000 

SAAB 9,970 23796,000 13294,000 -1530,000 0,840 0,160 -242,000 

Trelleborg 9,250 31263,000 43000,000 -6338,000 0,380 0,000 -258,000 

Beijer Alma 8,920 1836,310 1220,000 532,150 1,550 0,280 216,700 

Hexpol 8,660 3190,000 2230,000 -228,000 0,800 0,140 183,000 

Swedbank 8,190 79563,000 23696,000 -52462,000 0,390 0,000 10939,000 

HQ Bank 7,810 818,000 300,000 429,000 1,370 0,460 246,000 

Boliden 7,800 30987,000 4068,000 -11231,000 0,300 0,000 935,000 

Kungsleden 7,450 2896,700 393,000 306,200 1,040 0,260 -961,500 

Kinnevik 7,170 7719,000 2048,000 -7120,000 0,700 0,000 -25762,000 

Nobia 6,800 15991,000 8871,000 -1195,000 0,720 0,100 555,000 

Nobia 2,200 15991,000 8871,000 -1195,000 0,720 0,000 555,000 

B&B Tools 6,080 9133,000 3315,000 3363,000 3,140 0,130 432,000 

Höganäs 5,900 6103,000 1589,000 51,000 1,020 0,200 394,000 

Eniro 5,200 6645,000 4961,000 -484,000 0,780 0,150 -318,000 

Eniro 0,500 6645,000 4961,000 -484,000 0,780 -5,600 -318,000 

Nordea 1,140 160996,330 34008,000 -46156,830 0,070 0,240 25677,900 

 

Som synes av tabellen är de fem företagen som betalar ut högst total ersättning ABB, 

Ericsson, AstraZeneca, Getinge och Scania. Storleken på den totala ersättningen varierar 

relavtivt kraftigt mellan de i topp och de som befinner sig i botten – mellan 44,7 MSEK och 

0,5 MSEK. Tittar man sedan på de övriga variablerna, kan man se att de fem i topp inte riktigt 

är de samma. Tar man t ex nettoomsättningen, ändras ordningen så att Volvo toppar listan, 

följt av ABB, Ericsson, AstraZeneca och slutligen Nordea.  
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4.3 Multipel regression 
y = a + b1 * 1 + b2 * 2+ b3 * 3 + b4 * 4 + b5 * 5 + b6 * 6 50 

 

En mutipel regression tar hänsyn till fler än två variabler som kan korrelera. Det finns då en y-

variabel samt ett antal x-variabler. Det bör tas i beaktning att dessa x-variabler även kan vara 

beroende av varandra, vilket kan komma att påverka resultatet.51 

 

Kolumn ”B” är värdena för konstanten b, som är regressionskoefficienten och anger 

lutningen, d.v.s. hur mycket en enhet i x-variabeln påverkar y-variabeln. I tabellen står ”Sig.” 

för siginifikans, och anger hur pass stor sannolikheten är att man gör fel när man förkastar 

nollhypotesen. Med andra ord, ju högre siffra ”Sig.” har, desto större är sannolikheten att man 

bör behålla nollhypotesen. 

 

Tabell 3 Summering av SPSS 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,737a ,543 ,480 6,424141

a. Predictors: (Constant), Årets Resultat X6, P/B-tal X4, Bonusandel X5, 

Antal anställda X2, MVA X3, Nettoomsättning X1 

 

I tabellen ovan syns det förklaringsvärde som gäller för samtliga x-variablers påverkan av y-

variabeln. Det som framgår är att R² är 54,3 % (och justerad R² är 48,0 %), vilket innebär att 

lite mer än hälften av variationen i y-variabeln sker i påverkan av variationen i de olika x-

variablerna.  

 

 

 
                                                      
50 Svenning, C., (1997), Metodboken – en bok om samhällsvetenskaplig metod och metodutveckling, s. 224 
51 Ibid.  
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Tabell 4 SPSS-uträkningar för samtliga variabler 

Coefficientsa 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 9,936 1,240  8,012 ,000 

Nettoomsättning X1 1,985E-5 ,000 ,162 ,975 ,335 

Antal anställda X2 3,398E-5 ,000 ,164 1,182 ,244 

MVA X3 6,943E-5 ,000 ,461 3,340 ,002 

P/B-tal X4 ,010 ,013 ,082 ,787 ,435 

Bonusandel X5 2,054 1,114 ,193 1,843 ,072 

1 

Årets Resultat X6 6,738E-7 ,000 ,001 ,005 ,996 

a. Dependent Variable: Total ersättning Y    

  

Ovanstående tabell visar hur samtliga x-variabler korrelerar med y-variabeln. Som synes visar 

”Årets resultat” inget direkt signifikant samband. Detta gäller även för ”P/B-tal” samt för 

”Nettoomsättning”. På grund av dessa utfall har den variabeln med högst Sig.-värde först 

tagits bort och därefter har ett nytt samband prövats. Detta tillvägagånssätt har fortsatt fram 

tills att endast de tre variabler återstod, två av dessa hade ett signifikansvärde på under 5 %, 

medan den tredje låg strax över femprocentsgränsen. Eftersom den sista inte låg särskilt långt 

ifrån denna gräns, behölls denna variabel i regressionsuppställningen. Hade man valt en lägre 

nivå på 1 %, hade endast variabeln ”MVA” varit tillräckligt signifikant. 

 

 Variabeln ”Antal anställda” togs bort istället för ”Nettoomsättning”, eftersom att värdet på 

den sista förbättrades då andra variabler togs bort. Detta gav det slutgiltiga resultatet att 

variabeln ”Nettoomsättning” ingår bland de tre signifikanta variablerna.52  

 

 

 

 

 

 

                                                      
52 Se bilaga 2 
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Tabell 5 SPSS-uträkningar för signifikanta variabler 

Coefficientsa 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 10,317 1,193  8,645 ,000 

Nettoomsättning X1 3,128E-5 ,000 ,255 2,122 ,039 

MVA X3 7,412E-5 ,000 ,493 4,109 ,000 

1 

Bonusandel X5 2,102 1,099 ,198 1,912 ,062 

a. Dependent Variable: Total ersättning Y    

 

Utav de tre kvarstående variablerna kan man se att ”MVA” är den variabel som har lägst Sig.-

värde och därmed störst påverkan på den beroende variabeln ”Total ersättning”. Beroende på 

om värdet i kolumn ”B” är positivt eller negativt kommer alltså den beroende variabeln öka 

eller sjunka med så många enheter som står i B-kolumnen vid en enhets förändring av X-

variabeln. 
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5. Analys 
Studiens insamlade material kommer här att analyseras och sättas i relation till de tidgare 

presenterade teorier. Först kommer en analys av de valda variablerna, för att sedan gå 

över till det samlade resultatet.  

 

5.1 Enkel linjär regression 
y = a + bx53, där a och b är konstanter och som därmed bestämmer hur linjen ser ut.    

 

5.1.1 Hypotesprövning – storleksvariabler 
För att kunna analysera resultatet ställs här en hypotesprövning upp, som kommer att testa 

utfallet i undersökningen. 

 

Nettoomsättning 

H0: Det finns inget samband mellan total ersättning nettoomsättning, b=0 

H1: Det finns ett samband mellan total ersättning och nettoomsättning, b ≠ 0 

 

Utifrån de resultat som presenterats tidigare i uppsatsen, kunde det konstateras att 

storleksvariabeln ”Nettoomsättning” uppvisade tillräckligt signifikant samband med den 

totala ersättningen till vd. När sedan en hypotesprövning för denna variabel genomfördes gavs 

förklaringsgraden 29,6% (R²) och 28,2% (justerad R²). Det innebär att 29,6 % (28,2 % för 

justerad R²) av variationen i y-variabeln kan förklaras utav förändringarna i x-variabeln, vilket 

visar på ett mycket svagt samband.  

 

 

R = 0,544 

R² = 0,296 

N = 43 

z n-2 = r / √((1 - r2) / (n - 2)) 

z 43-2  = 0,544 / √((1 – 0,296) / (43 – 2)) = 4,15  befinner sig till höger utanför intervallet – 

2,02 - +2,02, som är acceptansområdet. Detta innebär att man kan förkasta nollhypotesen, och 

                                                      
53 Körner, S., (2000), Tabeller och formler för statistiska beräkningar, s. 42 
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därmed bekräftas alltså att det finns ett samband mellan nettoomsättning och total ersättning 

till vd. 

 

 
Antal anställda 

H0: Det finns inget samband mellan total ersättning och antal anställda, b=0 

H1: Det finns ett samband mellan total ersättning och antal anställda, b ≠ 0 

 

Den förklaringsgrad som gavs var 25,2 % (eller 23,7 % för justerad). Detta innebär att endast 

25,2 % av variationen i den beroende variabeln kan förklaras av förändringen i den 

oberoende.  

 

R = 0,502 

R² = 0,252 

N = 43 

z n-2 = r / √((1 - r2) / (n - 2)) 

z 43-2  = 0,502 / √((1 – 0,252) / (43 – 2)) = 3,72  befinner sig till höger utanför intervallet – 

2,02 - +2,02, som är acceptansområdet. Även här kan man förkasta nollhypotesen, och 

därmed bekräftas alltså att det finns ett samband, om än relativt svagt, mellan antal anställda 

och total ersättning till vd. 

 

Frihetsgrad 41 

Signifikansnivå 10 % 

z-värde 4,15 
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5.1.2 Hypotesprövning – prestationsvariabler 
Följande hypotes kommer att prövas: 

 

MVA 

H0: Det finns inget samband mellan total ersättning och MVA, b=0 

H1: Det finns ett samband mellan total ersättning och MVA, b ≠ 0 

 

Denna variabel visade upp en relativt hög signifikant korrelation med total ersättning. Även 

här har en nollhypotes ställts upp enligt ovan, för att testas. MVA-variabelns förklaringsgrad 

blev 0,430 och 0,418 för den justerade förklaringsgraden (R² och justerad R²). Detta innbär att 

43,0 % av variationen i den beroende variabeln kan förklaras av MVA-variabeln, vilket tyder 

på ett visst samband. Detta samband är starkare för denna variabel, än för de tidigare testade 

storleksvariablerna.  

 

R = 0,656 

R² = 0,430 

N = 43 

zn-2 = r / √((1 - r2) / (n - 2)) 

z43-2 = 0,656 / √((1 – 0,430) / (43 – 2)) = 5,56  även detta z-värde befinner sig till höger långt 

utanför intervallet, vilket gör att även här kan nollhypotesen förkastas, och H1 antas istället. 

Alltså finns det även ett visst samband mellan MVA och total ersättning.  

 

Frihetsgrad 41 

Signifikansnivå 5 % 

z-värde 3,72 



 

 

31

  
P/B-tal 

H0: Det finns inget samband mellan total ersättning och P/B-tal, b=0 

H1: Det finns ett samband mellan total ersättning och P/B-tal, b ≠ 0 

 

P/B-talet visade relativt svag korrelation med total ersättning. Förklaringsgraden för P/B-talet 

blev 1,5 %, och den justerade förklaringsgraden visade negativt resultat på – 0,5 %. Detta 

tyder på ett knappt existerande samband.  

 

R = 0,123 

R² = 0,015 

N = 43 

zn-2 = r / √((1 - r2) / (n - 2)) 

z43-2 = 0,123 / √((1 – 0,015) / (43 – 2)) = 0,79  detta z-värde befinner sig innanför intervallet, 

vilket gör att nollhypotesen kommer antas, och H1 kommer därmed att förkastas. Alltså finns 

det inget signifikt samband mellan P/B-tal och total ersättning.  
 

 
 
 

 

Frihetsgrad 41 

Signifikansnivå 5 % 

z-värde 5,56 

Frihetsgrad 41 

Signifikansnivå 5 % 

z-värde 0,79 
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Årets resultat 

H0: Det finns inget samband mellan total ersättning och Årets resultat, b=0 

H1: Det finns ett samband mellan total ersättning och Årets resultat, b ≠ 0 

 

Den förklaringsgrad som gavs av detta hypotestest är 24,5 %, och 22,9 % för den justerade, 

vilket tyder på att 24,5 % av variationen i y, bestäms av variationen i x. 

 

R = 0,495 

R² = 0,245 

N = 43 

zn-2 = r / √((1 - r2) / (n - 2)) 

z43-2 = 0,495 / √((1 – 0,245) / (43 – 2)) = 3,65  detta z-värde befinner sig utanför den kritiska 

gränsen, vilket gör att nollhypotesen skall förkastas. Alltså finns det ett visst svagt signifikt 

samband mellan Årets resultat och total ersättning.  
 

 
5.1.3 Hypotesprövning – bonusandel  

Slutligen kommer variabeln bonusandel att hypotesprövas. 

 

H0: Det finns inget samband mellan total ersättning och bonusandel, b=0 

H1: Det finns ett samband mellan total ersättning och bonusandel, b ≠ 0 

 

När korrelationsförhållandet testades i regressionslinjen, visade bonusandelen en viss 

korrelation med den totala ersättningen till vd, dock var den väldigt svag. Hade en lägre 

signifikansnivå på 5 % valts, hade den inte uppnått denna. R² visade på 0,097 och justerad R² 

på 0,078, vilket tyder på ett väldigt lågt, näst intill icke existerande samband. D v s att 

Frihetsgrad 41 

Signifikansnivå 5 % 

z-värde 3,65 



 

 

33

variansen i y-variabeln knappt beror på förändringen i x-variabeln. Dessa siffror är antagligen 

påverkade av att det endast är en variabel som jämförs med den beroende variabeln.  

 

R = 0,312 

R² = 0,097 

N = 43 

z n-2 = r / √((1 - r2) / (n - 2)) 

z43-2 = 0,312 / √((1 – 0,097) / (43 – 2)) = 2,10  är relativt nära, men dock utanför den högra 

delen av intervallet, vilket gör att återigen kommer nollhypotesen att förkastas och H1 kommer 

antas istället.  

 

 

 
I detta scatterplot-diagram visas hur samtliga x-variabler påverkar den totala ersättningen till 

vd. Detta tydliggör de siffror som blivit presenterade tidigare i kaptitlet. Om man ser efter kan 

man urskilja att framförallt ”Nettoomsättning” och ”MVA” är de två variabler som man kan 

se ligger utefter en tänkt linje – regressionslinjen. Störst spridning kan man se att variabeln 

”Nettoomsättning” står för. 

 

Frihetsgrad 41 

Signifikansnivå 5 % 

z-värde 2,10 
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Tabell 5 Scatterplot-diagram54 

 

I Principal – Agent-modellen utgår man ifrån dessa tre antaganden:  

1. Agenten är riskavers, d v s är ovillig att ta risker. 

2. Agenten har egenintresse. 

3. Dessa egenintressen inte överensstämmer med de intressen som huvudmannen har.55 

 

Om man applicerar dessa antaganden på de resultat som undersökningen kommit fram till, 

kan man dels anta att de flesta företag väljer att basera sina rörliga ersättningar till vd på 

dennes prestationer. Detta styrks av det resultat, där ”MVA” (som är en prestationsvariabel) 

faktiskt påverkar den totala ersättningen starkast, vilket även är det resultat som 

neoklassisisterna kommit fram till. Därmed stämmer denna undersökning inte överens med 

den studie som Berle & Mean gjorde, där de hävdade att storleken på företag är den variabel 

med störst inverkan på rörlig ersättning till vd.56   

 

Uppenbarligen är MVA-metoden användbar och relevant vid bestämmandet av storleken på 

den rörliga ersättningen till vd. Detta innebär att man kan utgå ifrån att det som EVA-teorin 

beskriver angående användandet av MVA-värdet, faktiskt kan bekräftas i denna studie.57 

 

                                                      
54 Se Bilaga 2 för scatterplot-diagram för varje enskild x-variabel. 
55 Gomez-Mejia, L., R. M Wiseman, (1997), Reframing Executive Compensation: An Assessment and Outlook,  
    s. 291-374 
56 Ibid. s. 291-374 
57 Griffith, John M. The true value of EVA®, s. 25-28 
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6. Slutsats 
Här kommer först slutsater att dras utifrån den frågeställning som ligger till grund för denna 

undersökning. Därefter kommer en diskussion att föras över de resultat som framkommit, 

och förslag på vidare forskning kommer att anges. Kapitlet avslutas med reflektioner över 

använda källor.  

 

Denna studie har lett fram till att frågeställningen: ” Vilken typ av variabler – prestations-

/storleksvariabler, har starkast samband till storleken på verkställande direktörers bonus?”, 

kan besvaras. Vid de tester som har genomförts på de olika variablernas korrelation med 

”Total ersättning” framgick att den variabel med starkast samband är ”MVA”, d v s Market 

Value Added, som är en prestationsvariabel. Variabeln ”Årets resultat” visade konstigt nog 

upp den svagaste korrelationen med ”Total ersättning”, trots att även den är en 

prestationsvariabel. Flertalet företag har motiverat sina rörliga ersättningar samt beskrivit vad 

de baserar dessa på. Här kommer ett utdrag från AstraZenecas årsredovisning: ”syfte är att: 

Attrahera och behålla medarbetare med de kvaliteter som är nödvändiga för att bibehålla 

AstraZenecas ställning som ett av de främsta läkemedelsföretagen i världen. Möjliggöra för 

AstraZeneca att anställa de bästa medarbetarna och att utveckla de främsta talangerna 

genom att erkänna och belöna exceptionellt goda insatser. Motivera medarbetarna att uppnå 

den prestationsnivå som krävs för att skapa en uthållig tillväxt i aktieägarvärdet över tiden. 

Anpassa medarbetarnas intressen till aktieägarnas.” 58 

 

Utifrån denna motivering från AstraZenecas årsredovisning framgår tydligt att företaget 

betalar ut rörlig ersättning för att kunna rekrytera och behålla tillräckligt kompetent personal. 

De ska sedan uppfylla vissa prestationskriterier för att denna belöning skall betalas ut, vilket 

är ett bevis på att det alltså är prestationen som är grundande vid bestämmelser över storlek på 

den rörliga ersättningen. Oftast framgår det sällan specifikt vilka dessa prestationskriterier är. 

Detta kan man säga bekräftar de resultat som denna studie har kommit fram till. Det bör dock 

inte fastställas att det är just ”MVA”, som är den variabel, som företagen faktiskt grundar den 

rörliga ersättningen på.  

 

                                                      
58 se AstraZenecas årsredovisning 2008 
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6.1 Diskussion 
”Någon resultatbaserad lön ska inte utbetalas om koncernens resultat är negativt. VD och 

koncernledning har beslutat att sänka sina fasta grundlöner med 6 % för år 2009, samt även 

att avstå sina rörliga löner för år 2008.” /SAS Group. Detta utdrag från SAS Groups 

årsredovisning för 2008, är lite motsägande, då man först påpekar att det inte betalas ut någon 

resultatbaserad lön vid minusresultat, samtidigt som man skriver att koncernledningen valt att 

avstå denna lön. Detta borde alltså innebära att SAS-koncernen, trots det negativa resultatet, 

var villiga att betala ut en rörlig lön som är resultatbaserad. Man kan här börja fundera på om 

det då egentligen är det mest optimala att utgå ifrån en prestationsbaserad bonus.  

 

Återknyter man till Agency Theory och den tidigare forskning som har presenterats, borde 

egentligen företagen basera sina rörliga ersättningar på storleksvariabler. Detta eftersom man 

inte kan kontrollera agenten (vd:n i detta fall) fullt ut. Det kan här nämnas att tidigare idag, 

den 26 maj 2009, publicerade di.se information om 2008 års bonusutdelningar för de 

storbolag (Large Cap-listan) som finns listade på Stockholmsbörsen. Där konstateras att trots 

att 2008 varit ett tufft år för världsekonomin har de flesta storföretagen betalat ut en bonus till 

sina verkställande direktörer på en genomsnittlig summa motsvarande 5 MSEK.59 Det 

upptäcktes samtidigt att man i denna lista hade räknat med andra siffror än vad som har gjorts 

i denna uppsats. Detta gäller ett fåtal av de undersökta företagen, då dessa har haft relativt 

svårtolkade årsredovisningar. Det redovisade resultatet och de slutsatser som har dragits här, 

har antagligen inte påverkats i någon större utsträckning utav denna skillnad.    

 

Det bör tas i beaktning att det kan ha förekommit vissa samvariationer mellan de olika 

variablerna som kan ha påverkat utfallet. Vad man skulle kunna tolka som en viss 

samvariation är då vissa x-variabler togs bort, så hade det en positiv inverkan på de 

kvarvarande x-variablerna. När tester gjordes i SPSS, reagerade variabeln ”Nettoomsättning” 

starkast när variabeln ”Antal anställda” togs bort, med en förbättring på 18,5 procentenheter. 

 
Man bör inte heller bortse från det faktum att man vanligtvis utgår ifrån att företagsledaren 

faktiskt kan påverka och kontrollera utkomsten av företagets resultat. Något som egentligen 

                                                      
59 di, Bonusmiljoner till börs-vd:ar, 2009-05-26 
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inte alltid kan vara säkert.60 Dock får man väl se denna utgångspunkt som tillräckligt relevant 

och nödvändig för att kunna göra denna typ av studier. 

  

6.2 Källkritik  
Flertalet forskare har kommit fram till att EVA-modellens signifikans och trovärdighet i 

mätning utav företags framtida prestationer inte är ett trovärdigt mätinstrument, däribland 

Griffith.61 Detta resultat gick emot de tidigare studier som gjorts, som visade på ett starkt 

positivt samband mellan införande av EVA-modellen och ökad företagsprestation. Något som 

han dock inte kan förklara eller går närmare in på.62  

 

Baum, Sarver och Strickland genomförde en undersökning som visade på ett starkt samband 

mellan vd-löner och MVA (de har även prövat om det har spelat någon roll om det är 

skillnader mellan olika branscher) oavsett bransch. De konstaterar dock att både MVA och 

ersättning till vd är beroende av hur företaget presterar. Man kom även fram till att EVA inte 

verkar ha något signifikant samband med vd-lönernas storlek, och anses därmed inte vara 

något bra mått. EVA-modellen verkar inte ge särskilt bra information om framtiden, utan är 

snarare baserad på tidigare års nettoresultat, vilket gör att man lätt kan manipulera dessa 

siffror.63 Som angavs tidigare, har alltså endast MVA-värdet använts i denna undersökning. 

 
Vad gäller Agency Theory, så kanske inte den är den mest användbara och relevanta teorin 

som tagits upp i denna undersökning. Även om vissa inslag används, har den inte varit utav 

någon större betydelse, då den i huvudsak återknyter till organisatoriska aspekter. 

 

6.3 Förslag till vidare forskning 
Vad som skulle kunna vara intressant att forska närmre på vore huruvida mer långsiktiga 

incitamentsprogram skulle påverka den rörliga ersättningen till ledande befattningshavare. 

Idag har en majoritet av företagen valt att använda sig utav system som grundar sig på ett 

årsbasis, vilket kan leda till ökar risktagande utifrån vd:s sida. Skulle istället bonusen till 

                                                      
60 Miller, D.J, (1995), CEO salary increases may be rational after all: referents and contracts in CEO pay, s. 1361-1385 
61 Griffith, John M. (2004), The true value of EVA®, s. 25-28 
62 Ibid. s. 25-28 
63 Baum, Charles L., L., Sarver & T. Strickland, (2004), EVA, MVA and CEO compensation: further evidence, s. 82-87 
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största del grundas på prestationer utförda under en längre period, kan man anta att det skulle 

gynna företaget i längden. 

 

Ytterligare förslag till vidare forskning vore att undersöka hur det kommer sig att företag med 

minusresultat ändå väljer och har möjlighet att dela ut höga bonusar till den verkställande 

direktören. 

 

Ett tredje förslag är att en större undersökning görs på fler antal företag, för att bättre kunna 

generalisera och bedöma utkomsten, eftersom den studien som gjorts här endast innefattde 43 

företag.  
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7.5 Årsredovisningar  
ABB 

Telia Sonera 

Electrolux 

AlfaLaval 

Kungsleden 

Ericsson 

Securitas 

SAS Group 

Skanska 

Kinnevik 

Astra Zeneca 

Atlas Copco 

Transcom 

SAAB 

Nobia 

Getinge 

Assa Abloy 

Lindab 

Trelleborg 

B & B Tools 

Scania 

Husqvarna 

SSAB 

Beijer Alma 

Höganäs 

MTG 

H&M 

Tele 2 

Hexpol 

Eniro 

Meda 

Volvo 

SCA 

Swedbank 

Nordea 

Sandvik 

Hexagon 

Biovitrum 

HQ Bank 

SEB 

SKF 

Handelsbanken 

Boliden 

 

 

 

 

 

 
 



Bilagor 

 
Bilaga 1 – Uppgifter från årsredovisningar 
Samtliga uppgifter är angivna i MSEK, förutom ”antal anställda” som är i exakt 

summa. 

 

1a ABB - Fred Kindle (fram till 13 feb. 2008)1  

Nettoomsättning2: 229 720,96   

Årets resultat: 20 516,44 

Eget kapital: 73 419,64 

Börsvärde: 264 800,00  

Bonus3: 18,02 

Fast lön: 16,89  

Total ersättning: 44,70 

Antal anställda: 120 000 

MVA = 191 380,36 

P/B = 3,61 

Bonusandel = 0,40 

1b ABB – Joe Hogan (1 sept – 31 dec. 2008) 

Bonus: 21,79 

Fast lön: 4,60 

Total ersättning: 29,92 

Bonusandel = 0,73  

 

2 ERICSSON – Carl-Henric Svanberg4 

Nettoomsättning: 208 930,00   

Årets resultat: 11 667,00   
                                                 
1 
http://www02.abb.com/global/abbzh/abbzh252.nsf/bf177942f19f4a98c1257148003b7a0a/167c76f3c24e66c7c125
7574004d3037/$FILE/ABB%20Group%20Annual%20Report%202008_se.pdf 
2 http://vp031.alertir.com/files/press/boliden/Boliden_%20AR08_sv.pdf (Omräknat från USD till SEK, utifrån en 
genomsnittlig valutakurs på 6,58 för år 2008. Detta gäller även för årets resultat, Ek och börsvärdet.) 
3 http://www.forex.se/ (Omräknat från CHF till SEK, utifrån köpkursen på 7,264 per 31 dec 2008. Detta gäller 
även för omräkningen av fast lön och total ersättning) 
4   
http://www.ericsson.com/ericsson/investors/financial_reports/2008/annual08/sites/default/files/downloads/Fullstan
dig_arsredovisning_2008_SE.pdf  



Eget kapital: 142 084,00   

Börsvärde: 186 000,00   

Bonus: 8,09  

Fast lön: 15,75 

Total ersättning: 32,85 

Antal anställda: 78 740 

MVA = 43 916,00  

P/B = 1, 31 

Bonusandel = 0,25 

 

3 ASTRA ZENECA – David R Brennan5  

Nettoomsättning6: 207 934,58   

Årets resultat: 40,34   

Eget kapital: 105 674,80  

Börsvärde7: 340 000,00      

Bonus: 15,96  

Fast lön: 11,99 

Total ersättning: 30,87  

Antal anställda: 65 000 

MVA = 234 325,20    

P/B = 3,22 

Bonusandel = 0,52 

 

4 GETINGE – Johan Malmquist8 

Nettooomsättning: 19 272,00   

Årets resultat: 1 523,00  

Eget kapital: 10 676,00  

Börsvärde: 22 300,00   

Bonus: 8,00  

                                                 
5 http://www.astrazeneca-annualreports.com/2008/downloads/AZ_AR08_Full_SE.pdf 
6 http://vp031.alertir.com/files/press/boliden/Boliden_%20AR08_sv.pdf (Omräknat från USD till SEK, utifrån en 
genomsnittlig valutakurs på 6,58 för år 2008. Detta gäller även för omräkning av resterande variabler) 
7 http://www.redeye.se/partneranalys/21395  
8 
http://www.getingegroup.com/Global/Reports/Annual%20Reports/Annual%20Reports%202008/Getinge_2008_sv
ensk_web.pdf 



Fast lön: 11,00  

Total ersättning: 27,88 

Antal anställda: 11 604 

MVA = 11 624,00  

P/B = 2,09 

Bonusandel = 0,29 

 

5 SCANIA – Leif Östling9 
Nettoomsättning: 88 977,00  

Årets resultat: 8 890,00  

Eget kapital: 21 938,00  

Börsvärde10: 70 600,00  

Bonus: 8,61 

Fast lön: 7,50  

Total ersättning: 24,10 

Antal anställda: 34 777 

MVA = 48 662,00  

P/B = 3,2 

Bonusandel = 0,36 

 

6 MTG – Hans-Holger Albrecht11 

Nettoomsättning: 13 166,00    

Årets resultat: 2 927,00  

Eget kapital: 8 980,00  

Börsvärde12: 11 600,00  

Bonus: 7,30 

Fast lön: 14,11 

Total ersättning: 23,47  

Antal anställda: 2 969 

MVA = 2 620,00  

                                                 
9 http://www.e-magin.se/v5/companyfolder/Scania_World_358/Scania_arsredovisning_2008(1-
2009)/2008_SV_Scania_LowRes.pdf 
10 http://www.redeye.se/partneranalys/28401 
11 http://www.mtg.se/sv/Arsredovisning-2008/Finanschefen-har-ordet/   
12 http://mtg.episerverhotell.net/sv/Arsredovisning-2008/MTG-aktien/ 



P/B = 1,29 

Bonusandel = 0,31  

 

7 MEDA – Anders Lönner13 

Nettoomsättning: 10 675,00  

Årets resultat: 954,00  

Eget kapital: 13 290,00   

Börsvärde: 15 868,00  

Bonus: 12,70 

Fast lön: 3,30 

Total ersättning: 22,60 

Antal anställda: 2 715 

MVA = 2 578,00  

P/B = 1,19 

Bonusandel = 0,56  

 

8 SANDVIK – Lars Pettersson14 

Nettoomsättning: 92 654,00  

Årets resultat: 7 836,00  

Eget kapital: 36 725,00  

Börsvärde: 58 000,00  

Bonus: 2,26 

Fast lön: 8,81 

Total ersättning: 21,12 

Antal anställda: 50 028 

MVA = 21 275,00  

P/B = 1,58 

Bonusandel = 0,11 

 

 

 

 

                                                 
13 http://www.meda.se/english/news/year_2009/final-meda_ar_2008_sv.pdf 
14 http://www3.sandvik.com/pdf/ar_2008_swe/ar_2008_swe.pdf 



9 SEB – Annika Falkengren15 

Nettoomsättning: 97 281,00  

Årets resultat: 10 050,00  

Eget kapital: 83,73 

Börsvärde: 41 600,00  

Bonus: 4,00  

Fast lön: 7,00   

Total ersättning: 21,11 

Antal anställda: 22 310 

MVA = 41 516,27 

P/B = 496,84 

Bonusandel = 0,19 

 

10 TELIA SONERA – Lars Nyberg16 

Nettoomsättning: 103 585,00  

Årets resultat: 21 442,00  

Eget kapital: 141 448,00  

Börsvärde: 175 000,00  

Bonus: 3,10 

Fast lön: 8,16  

Total ersättning: 19,76 

Antal anställda: 32 171 

MVA = 33 552,00  

P/B = 1,24 

Bonusandel = 0,16 

 

11 SECURITAS – Alf Göransson17 

Nettoomsättning: 56 571,60 

Årets resultat: 2 321,70 

Eget kapital: 8 507,30 

Börsvärde: 22 354,00  

                                                 
15 http://ir.myreport.se/show/seb/show.asp?pid=2351022510043 
16 http://www.teliasonera.se/arsredovisning/2008/sv/Rakenskaperochnoter/Koncernensresultatrakningar.html 
17 http://www.e-magin.se/v5/viewer/files/default.aspx?paper=7040264001652,04716&startpage=1  



Bonus: 5,25 

Fast lön: 10,76 

Total ersättning: 19,26 

Antal anställda: 240 000 

MVA = 13 846,70 

P/B = 2,63 

Bonusandel = 0,27 

 

12 ATLAS COPCO – Gunnar Brock18 

Nettoomsättnig: 74 177,00  

Årets resultat: 10 190,00  

Eget kapital: 23 768,00  

Börsvärde: 78 350,00  

Bonus: 6,37 

Fast lön: 9,10 

Total ersättning: 19,14 

Antal anställda: 34 043 

MVA = 54 582,00  

P/B = 3,30 

Bonusandel = 0,33 

 

13 ASSA ABLOY – Johan Molin19 

Nettoomsättning: 34 918,00  

Årets resultat: 2 438,00  

Eget kapital: 18 838,00  

Börsvärde: 32 383,00  

Bonus: 2,63 

Fast lön: 12,83 

Total ersättning: 19,06 

Antal anställda: 32 700 

MVA = 13 545,00  

                                                 
18 http://www.atlascopco.com/se/Investorrelations/Financialreports/Annualreports/ 
19 
http://www.doorgroup.biz/Global/Investor_relations/Annual%20report/2008/ASSA%20ABLOY_Annual%20Rep
ort_2008_SWE.pdf 



P/B = 1,72 

Bonusandel = 0,14 

 

14a  HUSQVARNA – Bengt Andersson  (fram till okt 2008)20 

Nettoomsättning: 32 342,00  

Årets resultat: 1 288,00  

Eget kapital: 8 815,00  

Börsvärde: 15 600,00  

Bonus: 1,16 

Fast lön: 5,25 

Total ersättning: 16,99(inkl. tidsperioden t om 30 juni-09)  

Antal anställda: 16 284 

MVA = 6 785,00  

P/B = 1,77 

Bonusandel = 0,07 

14b HUSQVARNA – Magnus Yngen (1 okt. – 31 dec. 2008)  

Bonus: 2,72 

Fast lön: 1,44 

Total ersättning: 5,02 

Bonusandel = 0,54 

 

15 H&M – Rolf Eriksen21 

Nettoomsättning: 88 532,00   

Årets resultat: 15 294,00  

Eget kapital: 36 950,00  

Börsvärde: 255 700,00  

Bonus: 2,10  

Fast lön: 14,7 

Total ersättning: 16,80 

Antal anställda: 73 000 

MVA = 218 750,00  

                                                 
20 http://corporate.husqvarna.com/files/press/husqvarna/Husqvarna_annual2008_sv.pdf  
 
21 http://www.hm.com/filearea/corporate/fileobjects/pdf/sv/ANNUAL_REPORT_ARCHIVE2008__IT     
EM_4_1237466484511.pdf 



P/B = 6,92 

Bonusandel = 0,13 

 

16 VOLVO – Leif Johansson22 

Nettoomsättning: 303 667,00  

Årets resultat: 10 016,00  

Eget kapital: 84 640,00  

Börsvärde: 92 000,00  

Bonus: 3,43 

Fast lön: 12,33 

Total ersättning: 16,39 

Antal anställda: 101 380 

MVA = 7 360,00  

P/B = 1,09 

Bonusandel = 0,21 

 

17 HEXAGON – Ola Rollén23 

Nettoomsättning: 14 479,00  

Årets resultat: 1 859,00  

Eget kapital: 12 014,00  

Börsvärde: 10 000,00   

Bonus: 4,00  

Fast lön: 10,14  

Total ersättning: 16,16 

Antal anställda: 8 436 

MVA = - 2 014,00  

P/B = 0,83 

Bonusandel = 0,25 

 

 

 

 

                                                 
22 http://www3.volvo.com/investors/finrep/ar08/annual_report_2008_sve.pdf 
23 http://investors.hexagon.se/files/press/hexagon/Hexagon_Annual_2008_sv.pdf 



18 SKF – Tom Johnstone24 

Nettoomsättning: 16 286,00   

Årets resultat: 4 741,00  

Eget kapital: 20 598,00  

Börsvärde25: 54 648,00  

Bonus: 4,94 

Fast lön: 7,5 

Total ersättning: 15,50 

Antal anställda: 44 779  

MVA = 34 050,00  

P/B = 2,65 

Bonusandel = 0,32 

 

19 ELECTROLUX – Hans Stråberg26 

Nettoomsättning: 104 792,00  

Årets resultat: 366,00  

Eget kapital: 16 385,00  

Börsvärde: 20 500,00  

Bonus: 4,89 

Fast lön: 9,30 

Total ersättning: 14,19 

Antal anställda: 52 034  

MVA = 4 115,00  

P/B = 1,25 

Bonusandel = 0,34 

 

20 SAS GROUP – Mats Jansson27 

Nettoomsättning: 53 195,00  

Årets resultat: -6 321,00  

Eget kapital: 8 682,00  

                                                 
24 http://investors.skf.com/files/press/skf/SKF_Annual_report_2008_sv.pdf 
25 http://www.mypaper.se/show/text.asp?pid=345137290064087&page=14 
26 http://ir.electrolux.com/files/Electrolux_Arsredovisning2008_Del1.pdf  
    http://ir.electrolux.com/files/Electrolux_Arsredovisning2008_Del2.pdf 
27 http://www.sasgroup.net/SASGROUP_IR/AdditionalFiles/2008en.pdf 



Börsvärde: 6 235,00  

Bonus: 0 (Vd:n valde att avstå från den rörliga ersättingen) 

Fast lön: 10,00  

Total ersättning: 14,00  

Antal anställda: 24 400 

MVA = -2 447,00  

P/B = 0,72 

Bonusandel = 0 

 

21 TRANSCOM – Keith Russel28 

Nettoomsättning29: 6 071,87 

Årets resultat: 155,91 

Eget kapital: 1 382,27 

Börsvärde: 1 043,80 

Bonus: 0 

Fast lön: 4,04 (total ersättning- avgångsvederlag) 

Total ersättning: 13,98 

Antal anställda: 21 000 

MVA = -338,44 

P/B = 0,76 

Bonusandel = 0 

 

22a LINDAB – Kjell Åkesson30 

Nettoomsättning: 9 840,00  

Årets resultat: 723,00  

Eget kapital: 3 346,00  

Börsvärde: 3 626,00  

Bonus: 4,03 

Fast lön: 5,15 

Total ersättning: 13,66(för perioden 1 juli 2008 – 31 mars 2009) 

Antal anställda: 5 291 

                                                 
28 http://www.transcom.com/Documents/Investor/Transcom%20Annual%20Report_2008.pdf 
29 http://vp031.alertir.com/files/press/boliden/Boliden_%20AR08_sv.pdf (Omräknat från Euro till SEK, utifrån en 
genomsnittlig valutakurs på 9,61 för år 2008. Detta gäller även vid omräkning av resterande variabler) 
30 http://viewer.zmags.com/htmlCat/index.php?mid=wshwrp&pageid=3 



MVA = 280,00  

P/B = 1,08 

Bonusandel = 0,30 

22b LINDAB – David Brodetsky (1 juli – 31 dec. 2008) 

Bonus: 0,70  

Fast lön: 2,39 

Total ersättning: 4,91 

Bonusandel = 0,14 

 

23 SSAB – Olof Faxander31  

Nettoomsättning: 54 329,00  

Årets resultat: 6 998,00  

Eget kapital: 35 193,00  

Börsvärde: 22 000,00  

Bonus: 2,20 

Fast lön: 4,70 

Total ersättning: 13,10 

Antal anställda: 9 284 

MVA = -13 193,00  

P/B = 0,63 

Bonusandel = 0,17 

 

24a TELE2 - Lars-Johan Jarnheimer (fram till 31 aug. 2008)32   

Nettoomsättning: 39 505,00  

Årets resultat: 2 433,00  

Eget kapital: 28 201,00  

Börsvärde33: 31 000,00  

Bonus: 1,50 

Fast lön: 9,20 

Total ersättning: 12,50 

Antal anställda: 6 010 

                                                 
31 http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/0E/55/5E/wkr0003.pdf 
32 http://www.tele2.com/files/T2_legal_sv_2008.pdf 
33 http://www.tele2.com/se/investor_relations/the-share-performance-2008.html 



MVA = 2 799,00  

P/B = 1,10 

Bonusandel = 0,12  

24b TELE2 – Harri Koponen 

Bonus: 0 

Fast lön: 3,10 

Total ersättning: 5,30 

Bonusandel = 0 

 

25 SCA - Jan Johansson34 

Nettoomsättning: 110 449,00  

Årets resultat: 5 598,00  

Eget kapital: 67 252,00  

Börsvärde: 47 000,00  

Bonus: 0 

Fast lön: 7,00  

Total ersättning: 12,07 

Antal anställda: 52 000 

MVA = - 20 252,00  

P/B = 0,70 

Bonusandel = 0  

 

26 BIOVITRUM –Martin Nicklasson35 

Nettoomsättning: 1 140,58 

Årets resultat: -335,36 

Eget kapital: 1 284,98 

Börsvärde: 2  200,00  

Bonus: 1,74 

Fast lön: 4,64 

Total ersättning: 11,66 

Antal anställda: 485 

MVA = 915,02 

                                                 
34 http://www.sca.com/Documents/sv/Annual_Reports/SCA_arsredovisning_2008.pdf 
35 http://www.biovitrum.se/upload/Interim%20Reports/2008/Arsredovisning_08_SV.pdf  



P/B = 1,71 

Bonusandel = 0,15 

 

27 HANDELSBANKEN – Pär Boman36 

Nettoomsättning: 19 223,00  

Årets resultat: 12 131,00  

Eget kapital: 74 963,00  

Börsvärde: 79 000,00  

Bonus: 0 

Fast lön: 7,40 

Total ersättning: 11,30 

Antal anställda: 10 833 

MVA = 4 037,00  

P/B = 1,05 

Bonusandel = 0 

 

28 ALFA LAVAL – Lars Renström37 

Nettoomsättning: 27 850,00  

Årets resultat: 3 807,00  

Eget kapital: 10 493,00  

Börsvärde: 28 600,00  

Bonus: 3,60 

Fast lön: 6,75 

Total ersättning: 10,63 

Antal anställda: 12 119 

MVA = 18 107,00  

P/B = 2,73 

Bonusandel = 0,34 

 

 

 

                                                 
36 
http://www.handelsbanken.com/shb/inet/icentsv.nsf/vlookuppics/investor_relations_hb_08_sv_ar/$file/hb08sv_me
dfoto.pdf  
37 http://www.alfalaval.com/about-us/investors/Reports/annual-reports/Documents/Annual_report_2008_eng.pdf 



29a SKANSKA – Stuart Graham (fram till 3 april 2008)38 

Nettoomsättning: 143 674,00  

Årets resultat: 3 157,00  

Eget kapital: 19 249,00  

Börsvärde: 32 200,00  

Bonus: 0 (ingen bonus betalades ut då de finansiella målen inte uppnåtts) 

Fast Lön: 1,65 

Total ersättning: 8,62 

Antal anställda: 57 815 

MVA = 12 951,00  

P/B = 1,67 

Bonusandel = 0  

29b SKANSKA – Johan Karlström (1 april – 31 dec. 2008) 

Bonus: 0 (ingen bonus betalades ut då de finansiella målen inte uppnåtts) 

Fast lön: 7,62 

Total ersättning: 10,45 

Bonusandel = 0  

 

30 SAAB – Åke Svensson39 

Nettoomsättning: 23 796,00  

Årets resultat: -242,00  

Eget kapital: 9 330,00  

Börsvärde: 7 800,00  

Bonus: 1,62 

Fast lön: 5,99 

Total ersättning: 9,97 

Antal anställda: 13 294 

MVA = -1 530,00  

P/B = 0,84 

Bonusandel = 0,16 

 

                                                 
38 http://www.skanska.com/upload/Investors/Reports/2008/arsredovisning/skanska_arsredovisning_2008.pdf 
39 http://www.saabgroup.com/NR/rdonlyres/737FECFA-426B-4F94-8266-
C6654FB89F17/0/Annual_report_2008.pdf  



31 TRELLEBORG – Peter Nilsson40 

Nettoomsättning: 31 263,00  

Årets resultat: -258,00  

Eget kapital: 10 238,00  

Börsvärde: 3 900,00  

Bonus: 0 (ingen bonus betalades ut då de finansiella målen inte uppnåtts) 

Fast lön: 6,69 

Total ersättning: 9,25 

Antal anställda: 43 000 

MVA = -6 338,00  

P/B = 0,38 

Bonusandel = 0 

 

32 BEIJER ALMA – Bertil Persson41 

Nettoomsättning: 1 836,31 

Årets resultat: 216,72 

Eget kapital: 962,85 

Börsvärde: 1 495,00  

Bonus: 2,47 

Fast lön: 4,80 

Total ersättning: 8,92 

Antal anställda: 1 220 

MVA = 532,15 

P/B = 1,55 

Bonusandel = 0,28 

 

33 HEXPOL – Georg Brunestam42 

Nettoomsättning: 3 190,00  

Årets resultat: 183,00  

Eget kapital: 1 157,00  

Börsvärde: 858,00 (per 13 maj 2008)   

                                                 
40 http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/0E/9A/00/wkr0009.pdf 
41 http://www.beijeralma.se/DynPage.aspx?id=63289&Mn1=5166&Mn2=5411 
42 http://investors.hexpol.com/files/press/hexpol/200904032487-2.pdf 



Bonus: 1,20 

Fast lön: 4,00  

Total ersättning: 8,66 

Antal anställda: 2 230 

MVA = -228,00  

P/B = 0,80 

Bonusandel = 0,14 

 

34 SWEDBANK – Jan Lidén43 

Nettoomsättning: 79 563,00  

Årets resultat: 10 939,00  

Eget kapital: 86 462,00  

Börsvärde: 34 000,00  

Bonus: 0 (Swedbank har inget bonusprogram för vd) 

Fast lön: 8,00  

Total ersättning: 8,19 

Antal anställda: 23 696 

MVA = -52 462,00  

P/B = 0,39 

Bonusandel = 0 

 

35 HQ BANK – Mikael König44 

Nettoomsättning: 818,00  

Årets resultat: 246,00  

Eget kapital: 1 157,00  

Börsvärde: 1 586,00  

Bonus: 3,60 

Fast lön: 3,78 

Total ersättning: 7,81 

Antal anställda: 300 

MVA = 429,00  

                                                 
43 http://www.swedbank.se/sst/www/inf/out/fil/0,,741551,00.pdf 
44 http://www.hq.se/upload/PDF/Om%20HQ%20Bank/Rapporter/årsredovisning-2008-webb.pdf  
 



P/B = 1,37 

Bonusandel = 0,46 

 

36 BOLIDEN – Lennart Evrell45 

Nettoomsättning: 30 987,00  

Årets resultat: 935,00  

Eget kapital: 16 131,00  

Börsvärde: 4 900,00  

Bonus: 0 (ingen bonus betalades ut då de uppsatta målen inte uppnåddes) 

Fast lön: 5,73 

Total ersättning: 7,80 

Antal anställda: 4 068 

MVA = -11 231,00  

P/B = 0,30 

Bonusandel = 0 

 

37 KUNGSLEDEN – Thomas Erséus46 

Nettoomsättning: 2 896,70 

Årets resultat: -961,50 

Eget kapital: 7 064,80 

Börsvärde: 7 371,00 

Bonus: 1,92 

Fast lön: 4,33 

Total ersättning: 7,45 

Antal anställda: 393 

MVA = 306,20 

P/B = 1,04 

Bonusandel = 0,26 

 

 

 

 

                                                 
45 http://vp031.alertir.com/annual2008sv/20090325/?page=1&mode=50&noConflict=1 
46 http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/0E/90/2F/wkr0003.pdf  



38 KINNEVIK – Mia Brunell Livfors47 

Nettoomsättning: 7 719,00  

Årets resultat: -25 762,00  

Eget kapital: 23 530,00  

Börsvärde: 16 410,00  

Bonus: 0 (Vd valde att avstå från den rörliga ersättingen) 

Fast lön: 5,88 

Total ersättning: 7,17 

Antal anställda: 2 048 

MVA = -7 120,00  

P/B = 0,70 

Bonusandel = 0 

 

39a NOBIA – Fredrik Cappelen (1 jan. – 1 april 2008)48 

Nettoomsättning: 15 991,00  

Årets resultat: 555,00  

Eget kapital: 4 195,00  

Börsvärde: knappt 3 000,00  

Bonus: - (kommentar saknas i årsredovisningen) 

Fast lön: 1,50 

Total ersättning: 2,20 

Antal anställda: 8 871 

MVA = -1 195,00  

P/B = 0,72 

Bonusandel = 0 

39b NOBIA – Preben Bager (2 april – 31 dec. 2008) 

Bonus: 0,70 

Fast lön: 4,88 

Total ersättning: 6,80 

Bonusandel = 0,10 

 

 

                                                 
47 http://www.kinnevik.se/Documents/Pdf/AnnualReports/sv/Kinnevik_AR_2008_S.pdf 
48 http://www.nobia.com/Documents/sve/Rapporter/Arsredovisning/Nobia_AR_2008_sve.pdf 



40 B&B TOOLS – Stefan Wigren49 (för period 2007/2008) 

Nettoomsättning: 9 133,00  

Årets resultat: 432,00  

Eget kapital: 1 571,00  

Börsvärde: 4 934,00  

Bonus: 0,80 

Fast lön: 2,58  

Total ersättning: 6,08 

Antal anställda: 3 315 

MVA = 3 363,00  

P/B = 3,14 

Bonusandel = 0,13 

 

41 HÖGANÄS – Alrik Danielsson50 

Nettoomsättning: 6 103,00  

Årets resultat: 394,00  

Eget kapital: 2 406,00  

Börsvärde: 2 457,00  

Bonus: 1,20 

Fast lön: 4,80 

Total ersättning: 5,90 

Antal anställda: 1 589 

MVA = 51,00  

P/B = 1,02 

Bonusandel = 0,20 

 

42a ENIRO – Tomas Franzén (1 jan. – 15 maj 2008)51 

Nettoomsättning: 6 645,00  

Årets resultat: -318,00  

Eget kapital: 2 214,00  

                                                 
49 http://investors.bb.se/annual2007-2008sv/20080630/ 
50 http://tools.euroland.com/arinhtml/s-hoga/2008/ar_eng_2008/ 
51 http://www.eniro.com/sv/Investor-relations/Dokumentarkiv/Post.aspx  
 
 



Börsvärde: 1 730,00  

Bonus: -2,80 

Fast lön: 2,50 

Total ersättning: 0,5 

Antal anställda: 4 961 

MVA = -484,00  

P/B = 0,78 

Bonusandel = -5,6 

42b ENIRO – Jesper Kärrbrink (1 juni – 31 dec. 2008) 

Bonus: 0,80 

Fast lön: 2,40 

Total ersättning: 5,20 

Bonusandel = 0,15 

 

43 NORDEA – Christian Clausen52  

Nettoomsättning53: 160 996,33 

Årets resultat: 25  677,92 

Eget kapital: 171 086,83 

Börsvärde: 124 930,00  

Bonus: 0,27 

Fast lön: 0,83 

Total ersättning: 1,14 

Antal anställda: 34 008 

MVA = - 46 156,83 

P/B = 0,07 

Bonusandel = 0,24 

 

 

 

 

                                                 
52 http://www.nordea.com/sitemod/upload/root/www.nordea.com%20-
%20se/Investorrelations/nordea_annual_report_2008_se.pdf 
53 http://vp031.alertir.com/files/press/boliden/Boliden_%20AR08_sv.pdf (Omräknat från Euro till SEK, utifrån en 
genomsnittlig valutakurs på 9,61 för år 2008. Detta gäller även vid omräkning av resterande variabler) 
 



Bilaga 2 – Resultat från SPSS 

Steg 1 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 2112,242 6 352,040 8,530 ,000a 

Residual 1774,592 43 41,270   
1 

Total 3886,835 49    
a. Predictors: (Constant), Årets Resultat X6, P/B-tal X4, Bonusandel X5, Antal anställda X2, MVA 
X3, Nettoomsättning X1 
b. Dependent Variable: Total ersättning Y    

 
Coefficientsa 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 9,936 1,240  8,012 ,000 

Nettoomsättning X1 1,985E-5 ,000 ,162 ,975 ,335 

Antal anställda X2 3,398E-5 ,000 ,164 1,182 ,244 

MVA X3 6,943E-5 ,000 ,461 3,340 ,002 

P/B-tal X4 ,010 ,013 ,082 ,787 ,435 

Bonusandel X5 2,054 1,114 ,193 1,843 ,072 

1 

Årets Resultat X6 6,738E-7 ,000 ,001 ,005 ,996 
a. Dependent Variable: Total ersättning Y    
 
 
 
Steg 2 

Coefficientsa 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 9,936 1,226  8,104 ,000 

Nettoomsättning X1 1,990E-5 ,000 ,162 1,150 ,256 

Antal anställda X2 3,396E-5 ,000 ,163 1,211 ,232 

MVA X3 6,948E-5 ,000 ,462 3,774 ,000 

P/B-tal X4 ,010 ,013 ,082 ,797 ,430 

1 

Bonusandel X5 2,054 1,101 ,193 1,866 ,069 
a. Dependent Variable: Total ersättning Y    
 
 
 
 



Steg 3 

Coefficientsa 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 10,031 1,215  8,254 ,000 

Nettoomsättning X1 2,117E-5 ,000 ,172 1,234 ,224 

Antal anställda X2 3,173E-5 ,000 ,153 1,142 ,259 

MVA X3 7,015E-5 ,000 ,466 3,831 ,000 

1 

Bonusandel X5 2,063 1,096 ,194 1,882 ,066 
a. Dependent Variable: Total ersättning Y    
 
 
 

Steg 4 

Coefficientsa 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 10,317 1,193  8,645 ,000 

Nettoomsättning X1 3,128E-5 ,000 ,255 2,122 ,039 

MVA X3 7,412E-5 ,000 ,493 4,109 ,000 

1 

Bonusandel X5 2,102 1,099 ,198 1,912 ,062 
a. Dependent Variable: Total ersättning Y    
 
 

 
 
 



Bilaga 3 – Scatterplotdiagram för varje enskild x-variabel  

Diagram 1 

 
 
Diagram 2 
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Diagram 3 
 

 
 
 
Diagram 4 
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Diagram 5 
 

 
 
 
Diagram 6 
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