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Sammanfattning  

Kandidat uppsats, Ekonomiekandidat, Södertörns Högskola, Vårterminen 2010 

Titel: Incitamentsprogrammet - En studie om incitamentsprogrammen i Danmark, Finland & 

Sverige 

Författare: Can Taylan, Pierre Vukman Lexander 

Handledare: Ogi Chun 

Syfte: Syftet med arbetet är att studera hur incitamentsprogrammen har förändrats under en 

tidsperiod och att försöka förstå orsaken att ge stora incitamentsprogram genom att undersöka 

sambandet mellan resultat och ersättningen.   

Problem: Kritiken mot bonusar till företagsledningar ökar för varje dag och när akademisk 

forskning inte lyckats att ge ett övertygande fall som visar att stora incitamentsprogram 

förbättrar företagets prestation har kritikernas skepticism mot bonusprogrammen inte 

minskats. De främsta argumenten till missnöjet kring bonusar är det svaga sambandet mellan 

ersättning och prestation samtidigt som ersättningarna har varit enorma i förhållande till 

företagets prestation.  

Metod: Studien använder sig av den kvantitativa ansatsen, då datainsamlingen kommer att 

vara av hård data. Datainsamlingen kommer att sträcka sig över 5 – årig tidsperiod. Av dessa 

5 år kommer första, tredje och sist femte året att tas upp till beräkning. Detta sätt och bearbeta 

data kallas för longitudinella undersökningar där data samlas in vid mer än en tidpunkt där en 

undersökning av samma tema undersöks vid två eller flera tidpunkter. Studien skall även 

tillämpa hypotetisk-deduktiv teoribildning där man härleder påståenden till hypoteser.  

Slutsats: Syntetiska aktieprogram i Sverige och Finland har ökat sin andel över andra typer av 

program. De danska verkstadsföretagen går mot mer optionsbaserade incitamentsprogram och 

det talar för att den danska ledningen tänker mer i ett långsiktigt perspektiv än vad svenska 

och finska ledningen gör. Undersökningen visar att de svenska och finska företagens resultat 

och den rörliga ersättningen inte har ett samband till varandra. Danmark använder sig av mer 

långsiktiga incitamentsprogram och man har ett starkt samband mellan resultat och den 

rörliga ersättningen. 

 



 
 

Definition 

 

IFRS: International Financial Reports System. IASB offentliggör en rad standarder och 

normer i IFRS.   

 

Rörlig ersättning: Ersättning för den prestation man erhåller för utfört arbete. Rörlig 

ersättning kan uppgå till hela eller över ersättningen som ges till anställda. 

 

Bonus: Gottgörelse som utgör belöning, tillägg, återbäring eller rabatt av något slag. Bonus 

kan vara höjd utdelning till aktieägare eller lönetillägg vid överträffande av uppsatta mål.  

 

Option: Med en option har man rätten men inte skyldigheten att köpa eller sälja ett 

värdepapper till ett visst pris vid eller före en viss tidpunkt. En option kan förekomma i flera 

olika varianter så som personal-, tecknings-, köp-, säljoption bland annat.  

 

Syntetiska aktier: Inget avtalsmässigt aktieinnehav där man har rätt och disponera aktierna 

man erhåller utan villkor.  

Principal-agent theory: Den svenska benämningen är agentteorin. 

Corporate finance: På svenska kallas det för företagsfinansiering som innebär att man gör 

hushållning med företagets resurser.  
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1. Inledning 

Incitamentsprogram är ett annat ord för belöningsprogram där man tilldelar ersättning för den 

prestation individen har bedrivit och riktar sig främst till ledande befattningshavare i 

företagsledningen. Det finns kortsiktig incitamentsprogram som baseras på det senaste 

räkenskapsåret, det vill säga under ett år och det finns långsiktig incitamentsprogram som 

baseras på en löptid mer än ett år.1  

De vanligaste belöningsprogrammen i Sverige är personaloptionsprogram och aktietilldelning. 

Belöningsprogrammen är ofta aktierelaterade och hur stor belöningen blir beror på hur 

aktiekursen utvecklar sig. En trend som vi rör oss emot är att de fasta ersättningarna kommer 

att minska och istället kommer de rörliga kompensationerna, bonus och aktiebaserade 

incitamentsprogram att öka2.  

 

Idag är det fler kritiska röster mot bonusar till företagsledningar och när akademisk forskning 

inte lyckats att ge ett övertygande fall som visar att stora incitamentsprogram förbättrar 

företagets prestation har kritikernas skepticism mot bonusprogrammen inte minskats3. 

Diskussionerna om bonus och utformningen av incitamentsprogrammen har fått alltför 

mycket fokus på hur mycket ersättningar cheferna får och i vilken form det är i. Man säger att 

det motiverar cheferna så att de bli mer riskbenägna. Hur mycket risker är cheferna benägna 

att ta under en konjunktursvängning då efterfrågan på företagets produkter/tjänster minskar 

vid en nedgång och då företagets prestation minskar är i sin tur intresseväckande. 

Utformningen av incitamentsprogrammen och storleken på den rörliga ersättningen bör 

påverkas av konjunktursvängningarna (som man kan se nedan) och hur omfattande det är ska 

studien undersöka.  

 

Diagram 1 

Diagrammet visar förändringar av reporäntan 

som speglar hur konjunkturen svängde mellan 

2004 och 2010. Källa: Riksbanken Diagram: 

Eget arbetat 

 

 
1 K.A Merchant, W.A Stede, Management control systems: performance measurement, evaluation and 
incentives, Pearson Education, 2007, s. 396 
2Skatteverkets hemsida  
3 S.F O’Byrne, Morgan Stanley Publication, Top Management Incentives and Corporate Performance, 17(4): 
Fall. 2005: s.105-106. 
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1.1 Problembakgrund 

 

Syftet med belöningsprogrammen är att företagen vill motivera, rekrytera och försöka se till 

att ledningens och aktieägarnas intresse sammanfaller med varandra och i teorin bör båda 

syftena medverka till ett ökat aktievärde. Under 1900 – talet tycktes teorierna omsättas i 

praktiken då optionsprogrammen växte snabbt och aktiekurserna steg. De verkställande 

direktörerna i företagen blev rikare och aktieägarna fick det också bättre.   

Idag har diskussionerna kring bonus bytt riktning och debatten är mer kritisk till ersättningar 

till ledningen. De främsta argumenten till missnöjet kring bonusar är det svaga sambandet 

mellan ersättning och prestation samtidigt som ersättningarna har varit enorma. I USA har 

ökningen av rörliga ersättningar ökat markant, 1996 hade de tio mest betalda verkställande 

direktörerna en inkomst på sammanlagt 650 miljoner dollar och under 2001 redogjorde 

Business Week att den siffran stigit till 1,7 miljarder dollar. Ersättningar till företagsledningar 

har stigit i en hög takt och den överskrider taken för nästan alla andra inkomstgrupper förutom 

stjärnor i sport och underhållningsbranschen4. 

I artikeln ”Stock Option Compensation and Earnings Management Incentives” konstateras att 

cheferna haft en drivkraft att öka resultatet och därmed maximera värdet av bonusen och av 

tidigare optionsprogramsbidrag. Chefer har alltså haft uppmuntran att manipulera 

periodiseringar genom att sänka optionspriset innan optionsantalet utmärks. När priset ökar 

per option får man mer i ersättning än vad som tidigare var faställt5. 

Diskussioner om ersättning måste behandlas mellan ledningen och aktieägare, vilket är själva 

principal-agent problemet i Corporate finance. För att anpassa chefers preferenser med 

aktieägarnas, kopplas ersättningen till prestationen. Åtgärder som skapar värde för aktieägare 

belönas och åtgärder som förstör värde straffas. Eftersom aktieägarna föredrar högre 

aktiekurser, är det naturligt att ersättning kopplas till prestation6.   

 

 

 

 
4 H. Söderström, Ägarmakt och Omvandling, SNS Förlag, 2003, s. 7. 
5 J.J. Gaver, Discussion – Stock Option Compensation and Earnings Management Incentives, Journal of 
Accounting, Auditing & Finance, 18(4): 2003:  s.583 
6 M Cassano, Executive Stock Options: Back to Basics, The Australian Economic Review, 36(3): 2003: s. 306 
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Jan Wallander skriver att bonusdebatten handlar om fel problem, att för mycket fokus ligger 

på hur mycket ersättningar chefer får och om dessa ersättningar är i form av rörligt lön eller 

fast lönesystem. Om man kan säga att bonusar skulle stimulera chefer att arbeta flitigare och 

därmed göra de mer riskbenägna. Han menar att det är svårt att bedöma om rörligt lönesystem 

har haft några positiva effekter och att det är svårt och ändra till fast lönesystem då 

beslutsfattarna är delaktiga i incitamentsprogrammen7.  

 

Investment chefen från Princeton University, Chhabra, A. är emot att bevilja aktieoptioner till 

ledande befattningshavare och påpekar att dagens struktur av aktieoptioner är mycket svagt 

uppbyggda. Väsentligen skapar detta ”moral hazard” (moralisk fara), då en konflikt av 

intressen uppstår mellan företagets ledning och aktieägare. Idén att dela risker och belöningar 

av ett företags tillväxt med sina investerare och anställda är en av hörnstenarna i ett robust 

kapitalistisk samhälle, anser Chhabra, A8.  

 

Richard T. Holden skriver i sin artikel The Original Management Incentives Schemes, om 

kopplingen mellan incitamentsprogram och aktiepriset. Han förklarar hur amerikanska 

företagen Du Pont och General Motors lånade ut pengar till ledande befattningshavare för att 

köpa aktier i företaget till marknadspris. Han menar att dessa optionsprogram var grunden till 

dagens kritiserade aktieoptionsprogram9.   

 

Under den pågående lågkonjunkturen har man sett företag gå i miljonförluster men ändå 

betalat ut miljonbelopp till sin företagsledning. Ett exempel på detta är Nordea som ökar sina 

bonusutbetalningar trots att vinsten sjönk med 13 % mellan 2008 och 200910.  

 

 

 

 

7 J. Wallander, Bonusdebatten handlar om fel problem, Ekonomisk debatt, 7(37): 2009: s.57-62 
8 B.A. Chhabra, Moral Hazard or Just Compensation, The Journal of Wealth Management, 11(1): 2008: s. 20 – 
21 
9 R.T. Holden, The Original Management Incentive Schemes, Journal of Economic Perspectives, 19(4): 2005: 
s.136 
10 P. Hedelius, Fula trick i rapporterna, I: Dagens Nyheter, 1 mars 2010. 
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Nordic Investor services utförde en forskarsrapport 2002 om svenska ersättningar till 

företagsledningar i svensk noterade bolag. Man utgick ifrån sin egen databas som innehöll 

ersättningsstrukturer till företagsledningar och styrelser i 400 nordiska bolag. Studien kunde 

konstatera att kostnadsposten ”företagsledning” ökat i en större omfattning än andra kostnader 

i de noterade bolagen. Under perioden 1997-2002 hade kostnader för bonus och lön ökat med 

70 % och värdet på de aktierelaterade incitamentssystemen i de svensknoterade bolagen var 

ungefär 40 miljarder kr. I Sverige får stora företagsledare nästan lika mycket betalt som andra 

ledare i europeiska länder och om man mäter i företagsledningskostnad i förhållande till 

börsvärdeskrona har man nästan lika mycket betalt som brittiska företagsledare vad gäller lön 

och bonus, amerikanska företagsledare får dubbelt så mycket betalt som svenska. Variationen 

gällande utformningen av ersättningar är stor, från lön och bonus, pensioner, avgångsvederlag 

så tillkommer system med underliggande köp-, sälj- eller syntetiska optioner, 

personaloptioner med underliggande köp, sälj och personaloptioner, konvertibler, avsättningar 

till pensionsstiftelser, delägande av fonder som är administrerade i företag samt även 

tilldelning av aktier. Tio år innan studien gjordes fanns det runt 50 st. olika 

incitamentsprogram i de noterade bolagen, när studien gjordes hade siffran ökat till ca 700 st. 

av 9 st. olika typer incitamentsprogram i svenska börsbolag. Trenden i programmen är att 

ledningen för företaget får optioner gratis medan man tidigare fick köpa optioner eller 

konvertibler till marknadspris11.  

Svenska regeringen förbjöd våren 2009 rörliga ersättningar och bonusar till ledande 

befattningshavare i statligt ägda verksamheter12. 

 

 

 

 

 

 

 

11 SOU 2004:47. Ersättningssystem i svenska börsbolag. Näringslivet och förtroendet. Stockholm. 
12 M. Rörbecker, AP-fondernas chefslöner synas extra, I: Dagens Nyheter, 2 mars 2010. 
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1.2 Frågeställningar till studien 

När akademisk forskning inte lyckats att ge ett övertygande fall som visar att stora 

incitamentsprogram förbättrar företagets prestation har studien valt att undersöka detta genom 

huvudfrågeställningen:  

• Finns det något samband mellan det företaget presterar och den rörliga ersättningen 

som man ger ut? 

Vidare undersöker studien utformningen av incitamentsprogrammen i Danmark, Finland & 

Sverige: 

• Hur har utformningen av incitamentsprogrammen förändrats under en 

konjunkturcykel? 

1.3 Syfte 

Syftet med arbetet är att studera hur incitamentsprogrammen har förändrats under en 

tidsperiod och att försöka förstå orsaken att ge stora incitamentsprogram genom att undersöka 

sambandet mellan resultat och ersättningen.   

1.4 Avgränsning 

Studien baseras på svenska, danska och finska verkstadsföretag noterade på OMX Nordic 

Exchange och företagen ska vara noterade på large cap. Studien kommer att ta hänsyn till 

företag som har incitamentsprogram och rörliga ersättningar till ledande befattningshavare.   

1.5 Disposition 

 

Kapitel 2 innehåller den teoretisk referensram som består av en förklaring och tillämpningen 

av agent teorin för studien. Samt tangerar vi punkter som omfattar incitamentsprogrammet 

inom IFRS.  

Kapitel 3 innehåller metod delen som förklarar om huruvida studien ska gå tillväga för att 

besvara de uppställda frågorna i inledningen.  

Kapitel 4 presenterar resultat och analys om utformningen av incitamentsprogrammen och 

korrelationsberäkningar som utförts för att svara på sambandet mellan resultat och rörlig 

ersättning.  

Kapitel 5 innehåller slutdiskussionen om studiens utformning och resultat.  
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2. Teoretisk referensram  
 

2.1 Agentteorin  

 

Agentteorins grundläggande antaganden är att det definieras ett avtal enligt vilket en eller 

flera personer utför vissa tjänster för huvudmannens räkning och som innebär att överlåta 

beslutsfattande befogenheter till agenten.  Om båda parterna har en viktig roll i relationen för 

maximering finns goda skäl att tro att agenten inte alltid kommer att agera sitt bästa för  

uppdragsgivaren vilket det tyder på att individen maximerar sin egen nytta och att man är klok 

och innovativ på att göra det. Det problem som följer av detta är att, hur försöker då en individ 

dra nytta av sin fördel av en specifik serie av händelser och hur försöker ledningen eller en 

aktieägare få fördel av ett företagsbeslut. I teorin finns påståendet om att en konflikt finns 

mellan aktieägarna och ledningen för företaget. Konflikten inträffar när det egna intresset för 

ledningen inte överensstämmer med intresset som aktieägarna har. Aktieägarnas vill 

maximera sin avkastning från sina investeringar i företaget medan ledningen vill maximera 

sin nytta på bekostnad av ägarna13.  

 

Ett exempel är att ledningen vill redovisa resultat som faller inom deras intresse då 

incitamentsprogrammen är kopplat till resultat. Ett sådant val påverkar bara hur de finansiella 

rapporterna mäts och följaktligen mängden av rapporterat resultat har ingen effekt på 

realvärdet och därmed ingen fördel för aktieägarna. Samtidigt minskar aktieägarnas 

förmögenhet när ledningens ersättning ökar14.   

 

Studien har valt att visa hur agentteorin tillämpas i verkligheten och då valdes företaget 

Carniege som förklaras nedan.  

 

 

 

 

13 M.C. Jensen & W.H. Meckling, Theory of the Firm, Journal of Financial Economics, North Holland 

Publishing Company, 3: 1976: s. 308-309       

14 R.G. Schroeder, M. Clark & J. Cathey, Financial Accounting Theory, Wiley, 9th ed.: 2009: s.124-125   
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2.2 Carnegie  

Skotten David Carnegie St. grundade handelshuset D. Carnegie & Co i Göteborg 1803. 

Firman bytte namn till Langenskiöld 1932 och var den tredje största fondkommissionären på 

den svenska marknaden. År1980 bytte firman Langenskiöld namn till Carnegie när, Erik 

Penser blev huvudägaren. År 2001 noterades firman på Stockholmsbörsen och man blev 

snabbt den ledande oberoende investmentbanken i Norden med en nettovinst på en miljard 

svenska kronor år 2006. Det fick företagets ledande befattningshavare snabbt ta del av genom 

utdelning av bonus värde 415 miljoner kronor15.  

 Efter redovisningsskandalen med felaktigt utbetalda bonusar på sammanlagt 175 miljoner 

kronor, ville Carnegie styrelse göra avskrivningar på 315 miljoner kronor. Syftet med 

avskrivningen var att tilldela bonusar till nyckelpersoner i firman för att inte riskera och 

förlora viktiga medarbetare och leverera kvalitativt mervärde. Detta skapade i sin tur en 

maktkamp mellan den gamla ledningen och den nytillträdde vd:n, som backades upp av 

storägarna. Aktieägarna till Carnegie ville byte ut gamla ledningen som styrde Carnegie i över 

18 år och som legat bakom Carnegie jättevinster under dessa år genom att de tog för höga 

risker. Varför aktieägarna valde att byta ut den 18 år gamla ledningen berodde på att de höll 

på att knäcka företaget med sin gamla tradingkultur. Aktieägarna ville fokusera verksamheten 

på mindre riskfyllda områden och detta innebar såklart mindre bonusar då vinsterna kommer 

att minska för ledningen, en intressekonflikt uppkom därmed mellan aktieägarna och 

ledningen.  

Upphovet till Carnegieskandalen hittar man i det belöningssystem som uppmuntrar 

kortsiktighet. Tradinggruppen var en enorm inkomstkälla för firman och personalen inom 

denna grupp kunde få kortsiktiga betalningar, det vill säga bonusar över 20 miljoner kronor 

per person. Intressekonflikten uppkom då genom handeln på kunders flöden och det skedde 

till exempel i handeln på pensionsfonder. En konflikt uppstod när personer som arbetade inom 

pensionsfonden och mäklaren som tog hand om kunden fick en primär relation till varandra 

medan slutkunden i form av fondspararna blev sekundär, speciellt då slutkunden inte hade 

någon insyn i handeln16.  

 

 

15 Å. Bertilson, 2009, Finansguiden. 
16 Ibid 
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I en studie beskrivs intressekonflikten mellan aktieägarna och ledningen i Carnegie som 

nepotismen även känd som svågerpolitik. Studien beskriver hur Carnegie i vissa fall (och ett 

antal andra bankfirmor) anställer personer utifrån efternamnet och inte efter utbildning, 

kunskap och intresse. Rätt umgängeskrets premierades och avgjorde urvalet vid anställning 

som går emot aktieägarnas och kundernas nyttomaximering. Man tar inte hänsyn till 

aktieägarnas eller kunders intressen utan vill enbart gynna sitt och sin egen umgängeskrets. 

Detta genom att skapa en företagskultur där snabba bilar, båtar och dyra klockor var ett 

gemensamt intresse som översteg intresset för finansmarknaden och motpartens nytta17.  

 
2.3 IFRS angående incitamentsprogram 

 

De bolag som följer IFRS ska enligt IFRS 2 p. 44 ”lämna upplysningar som hjälper läsarna av 

de finansiella rapporterna att förstå karaktären och innebörden avseende eventuella avtal om 

aktierelaterade ersättningar under perioden”.  

Enligt p.50 ”ska företaget lämna upplysningar som hjälper läsarna av de finansiella 

rapporterna att förstå effekterna av aktierelaterade ersättningar på företagets resultat för 

perioden och på företagets finansiella ställning” 18.  

Man ska alltså särredovisa incitamentsprogrammen i årsredovisningen så att man lätt ska 

kunna se hur stor ersättningen är och till vem ersättningen utgått till och detta möjliggör att 

studien kan genomgöras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Ibid  
18 IFRS 2 – Aktierelaterade ersättningar  
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3. Metod 

3.1 Vetenskaplig ansats 

 

Den kvantitativa ansatsen är den metod som kommer att användas i studien, då 

datainsamlingen kommer att vara av hård data. Data kommer att vara i form av 

operationaliserade indikatorer som lämpar sig för räkneoperationer. Dessa indikatorer 

kommer att vara av årsredovisningar, enkäter och databaser, som används när kvantitativa 

analyser görs. Datainsamlingen kommer att vara i första hand från årsredovisningar och 

sträcka sig i 5- årig tidsperiod. Av dessa 5 år kommer första, tredje och sist femte året att tas 

upp till beräkning19.  

 

Detta sätt att bearbeta data kallas för longitudinella undersökningar där data samlas in vid mer 

än en tidpunkt. Den form studien baseras på är tidsserieundersökningar där en undersökning 

av samma tema undersöks vid två eller flera tidpunkter20.  

Metoden har valts för att den tillämpas bäst för den här typen av studier genom att studien ska 

följa hur incitamentsprogrammen har förändrats under upprepade mätningar på samma land 

och tar hänsyn till att följa ett urval av företag under tre mättidpunkter.   

 

Studien ska tillämpa hypotetisk-deduktiv teoribildning där man härleder påståenden till 

hypoteser. Utifrån agentteorin bildas en hypotes som studien ska försöka besvara. Syftet är att 

hitta samband mellan påståendena med den empiri studien samlar in21.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
19 A. Johannessen & P.A. Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, Liber, Malmö, 2007, s.69 
20 Ibid., s.51  
21 I.M. Holme & B.K. Solvang, Forskningsmetodik, Studentlitteratur, Lund, 1997,  
 s.50-52 
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3.2 Datainsamling 

 

Datainsamlingen består av primär- och sekundär data. Primärdata är något forskaren hämtar in 

och sekundärdata är befintlig data som forskaren tar del av. Studien kommer främst att 

bearbeta primärdata i form av årsredovisningar från 34 verkstadsföretag från OMX Nordic 

och består av 9 stycken danska, 9 stycken finska och 16 stycken svenska företag. Den rörliga 

ersättningen som betalas ut till ledningen är i många fall kopplat till föregående års resultat, 

därför har insamlingen av resultatet tagits från året innan den rörliga ersättningen betalades ut. 

Studien har valt att generalisera valet av resultatet från året innan då det skulle vara alltför 

omfattande att utgå ifrån varje företags specifika mål. Studien har utgått ifrån den rörliga 

ersättningen (bonus) som har betalats ut till ledande befattningshavare i respektive företag.  

 

Sekundärdata samlas från vetenskapliga artiklar som hämtas från databaser som Business 

Source Premier och J-store. De sökord som vi främst har använt är incentives program, 

incitamentsprogram, stockoptions, Corporate governance. Artiklar som är relevanta för 

ämnet har även hämtats från databaser till dagstidningar som Dagens Industri, Dagens 

Nyheter och Svenska Dagbladet.  

 

För hypotesprövningen kommer det statistiska programmet ”SPSS” att användas för att kunna 

göra ett enkelt regressionstest mellan resultat och rörliga ersättning. Valet av programmet 

SPSS föll sig naturligt då vi har tillgång till programmet via skolans datorer och tillgång på 

litteratur som förklarar hur programmet fungerar. Genom programmet kommer linjära 

regressionen, korrelations koefficient och t-testet att besvaras. För att kunna genomföra 

studien och besvara på frågeställningarna har studien valt använda sig av dessa tester då den 

linjära regressionen och korrelationskoefficienten förklarar samvariationen mellan två 

variabler och studien försöker stärka utfallet av dessa tester med t-test. På så sätt vill studien 

på bästa möjliga sätt kunna operationalisera det generella till det konkreta. Testerna som 

kommer att användas förklaras nedan.   

 

3.3 Urval 

 

Populationen i studien är de företag som är noterade i OMX Nordic där företag från tre 

länder; Sverige, Finland & Danmark har sina huvudsäten.  Då det är alltför omfattande att 

undersöka alla företag noterade på Large cap, Mid cap & Small cap i OMX Nordic har 
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studien avgränsat populationen till ett urval av företag som representerar populationen på 

bästa möjliga sätt. Urvalet av företag till studien är verkstadsföretag då dessa bolag tillhör de 

mest omsatta i OMX Nordic och vartannat företag på börsen är ett verkstadsbolag.  

Företagen är utvalda efter tre karaktärer:  

1. Nationalitet: De företag som valts ut har sitt säte i Danmark, Finland och Sverige på 

grund av att företag från dessa tre länder upprättar årsredovisningar i enlighet med 

IFRS. 

2. Företagens storlek: Samtliga utvalda företag är registrerade i OMX Nordic Large Cap. 

3. Företaget är ett verkstadsföretag.  

 

3.4 Enkel regressionsanalys 

 

Enkel regressionsanalys innebär att studien använder sig av en oberoende variabel (x) som är i 

förhållande till det beroende variabeln (y). Funktionen skrivs:      

    

y= a + b * x  

 

Ekvationen kan förklaras som att, a är den punkt där linjen 

skär y-axeln, b anger linjens lutning och visar med hur 

mycket rörliga ersättningen (y) ändras när resultatet (x) 

ökar med en enhet. Då rörliga ersättningen är beroende av 

utkomsten av resultatet så innebär det att när resultatet ökar 

så stiger den rörliga ersättningen och lutningen (b) på linjen 

stiger som grafen visar. Det visar på ett positivt samband 

mellan resultat och rörlig ersättning22. 

 

 

 

 

 

 

 
22 G. Djurfeldt et al, Statistisk verktygslåda – samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder. 
Studentlitteratur, 2008, s. 165 
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Saknas det samband mellan variablerna lägger sig linjen 

vågrätt som grafen visar. Oavsett x-värdet blir linjens y- 

värde hela tiden densamma. Beräknas b utifrån detta utfall 

blir det 0 vilket visar att det inte finns något samband23.      

    

 

Linjens startpunkt (a) och lutning (b) förändras när a 

respektive b förändras. Studien ska  alltså se om det finns 

någon samvariation mellan resultatet och den rörliga ersättningen. Regressionsanalysen 

innebär att man tar ett närmare steg till orsaksanalysen genom att man kan se hur stor del av 

variationen i y som kan föras tillbaka på x. Prövningen av regressionen ger dock inte svar på 

om X orsakar eller medför Y för då krävs en teoretiskt analys utan om den variation i y som 

man för tillbaka i X är slumpmässigt eller avspeglar förhållandena i populationen24.  

Vidare undersöker studien med hjälp av korrelations koefficient hur stark samvariation dessa 

två variabler har gentemot varandra.  

 

3.5 Korrelationskoefficient 

 

Korrelation beskriver styrkan av sambandet mellan två variabler. Karaktäriseras som r. En 

korrelation på -1.00 eller +1.00 indikerar perfekt korrelation och där 0 är ingen korrelation 

alls25. Den matematiska formeln är:  

 

r = �����������
���	�
�
�

 

 

 

X är den oberoende variabeln för resultat och Y är den beroende variabeln för rörlig 

ersättning. N är variabeln för antalet företag för respektive land. SX och SY är 

standardavvikelsen för respektive variabel26.   

 
23 G. Djurfeldt et al, Statistisk verktygslåda – samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder. 
Studentlitteratur, 2008, s. 165 
24 Ibid 
25 D.A. Lind, Statistical techniques in business and economics with global data sets, McGraw, New York, 2008, 
s. 460 – 464. 
26 Ibid. 
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3.6 t-Test  

 

Den hypotes som studien har lagt fram kommer att accepteras alternativt att förkastas genom 

t-testet. Om t värdet hamnar inom den kritiska nivån i normalfördelningskurvan kommer noll 

hypotesen (H0) att inte att förkastas. Om t värdet dock hamnar utanför den kritiska nivån 

kommer mothypotesen att accepteras vilket leder till att nollhypotesen förkastas27.  

 

Matematisk formel: 

 

  � �����

�	���
  med n – 2 frihetsgrader 

 

H0 = 0, nollhypotesen är lika med noll.  

H1 ≠ 0, mothypotesen är skild från noll. 

 

En normalfördelningskurva:  

 

 
     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 Ibid., s. 467 - 468 
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3.7 Hypotesprövning 

 

Vi har utifrån frågeställningarna skapat en hypotes som vi kommer att testa utifrån data vi 

samlat in från de svenska, danska och finska årsredovisningarna.  

 

Hypotesen har valts då ingen tidigare akademisk forskning har kunnat visa något samband 

mellan resultat och den rörliga ersättningen. Av den anledningen har studien valt denna 

hypotes för att se om kan bekräfta denna forskning: 

 

H0 : Det finns inget samband mellan företagets resultat och den rörliga ersättningen som 

betalats ut till ledande befattningshavare. 

H1 : Det finns samband mellan företagets resultat och den rörliga ersättningen som betalats 

ut till ledande befattningshavare.    

 

Variabeln ”resultat” valdes utifrån de tidigare undersökningar som vi tagit del av då de använt 

sig av resultatet för att undersöka om det finns ett samband med den mängd rörlig ersättning 

som man delar ut. Att mäta ett företags prestation utifrån resultatet ter sig naturligt att välja 

som variabel då det visar vad företaget har presterat föregående år.  

Hypotesen ska testas genom att göra ett linjärt regressionstest för respektive land mellan 

föregående års resultat och den rörliga ersättningen som utgått till ledande befattningshavare 

för alla tre mätperioder 2005, 2007 och 2009.  

 

För att undersöka vilken utformning av incitamentsprogrammen som företagen använder 

kommer vi att för varje mätperiod redogöra för vilka incitamentsprogram som används. I 

bilagan redogörs sedan fakta om respektive företags incitamentsprogram. 

 

3.8 Metod kvalitén 

 

3.8.1 Reliabilitet 

 

Reliabiliteten mäter hur tillförlitlig data som har samlats in för forskning är. Vilken data som 

har använts, hur har insamlingen skett och hur har den bearbetats. Detta måste studien ta 

hänsyn till för att den ska vara så tillförlitlig som möjligt.  
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Data som samlas in har hämtats från årsredovisningar för respektive företag. 

Årsredovisningarna upprättas utifrån IFRS och anses vara därmed av stor tillförlitlighet då 

även dessa företag är stora globaliserade företag som har ständigt insyn från externa 

intressenter28. 

 

3.8.2 Validitet  

 

Validitet mäter giltigheten mellan relationen till det fenomen som ska undersökas och det 

empiri som har samlats in. Att hitta rätt data från årsredovisning var både tidskrävande och 

svårt, företagens bonusprogram var i många fall svåra att läsa av och det tog lång tid att sätta 

sig in i de olika bonussystemen. Svårigheten i att läsa av rätt data i vissa fall kan ha påverkat 

validiteten i studien 29.  

 

3.8.3 Källkritik  

 

För att söka rätt data i årsredovisningarna använde vi oss av ett antal nyckelord. I de svenska 

årsredovisningarna användes: ”rörlig ersättning”, ”bonus”, ”incitamentsprogram”. För de 

danska och de finska årsredovisningarna användes den engelska versionen och för dessa 

användes nyckelord som ”remuneration”, ”incentive” och ”bonus”. Självklart vart det lättare 

att förstå de svenska årsredovisningarna än de finska och danska beroende på språket. 

Trots att även de danska företagen följer IFRS rekommendationerna så var dessa företag de 

svåraste för att hitta rätt information i. Vissa företag särredovisade inte de totala rörliga 

ersättningarna till ledande befattningshavare utan redovisade dessa istället i löpande text. Det 

gjorde att vi i vissa fall fick lägga ihop summan själva och det bidrog till att man lätt kunde 

missa viktig data.   

 

 

 

 

 

 

 
28 A. Johannessen & P.A. Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, Liber, Malmö, 2007, s.28 
29 Ibid., s.47 
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4. Resultat av datainsamling 

 

4.1 Bortfall i undersökningen 

Tabell 1 

Företag Land År Anledning 

AP Möller Danmark 2005,2007 och 2009 Inte tillgång 

D/S Norden Danmark 2005 Rörlig ers särredovisas ej 

G4S Danmark 2009 Inte tillgång 

Outotec Finland 2005 Inte tillgång 
     Tabell: eget arbetat 

 

4.2 Svenska verkstadsföretags totala rörliga ersättning till ledande befattningshavare 

och utformning av incitamentsprogrammen som användes för år 2005, 2007 och 2009.  

Tabell 2 

Antal Företag År Totalt resultat-04 Total rörlig ersättning Andel incitamentsprogram 

16 2005  Miljarder SEK 40,6 MSEK 270 50 % 
Tabell: eget arbetat 

År 2005 hade 50 % av verkstadsföretagen incitamentsprogram. Den totala rörliga ersättningen 

uppgick till ungefär 270 miljoner kronor och det totala resultatet för samtliga företag till 

ungefär 40,6 miljarder kronor. Det betalades ut i genomsnitt ungefär 16 875 000 kronor i 

rörlig ersättning till ledande befattningshavare.  

                                                                       Diagram 2 

De program som användes mest 

var kontantbaserat och syntetiska 

aktieprogram. Åtta stycken av 

företagen hade inget 

incitamentsprogram. Lindab 

tillämpade både syntetiska aktier 

och hade ett optionsbaserat 

incitamentsprogram.       

                  Diagram: Eget arbetat 

 

 

 

2005
1

6

2

8
Kontantbaserad

Syntetiska aktier

Optioner

Ingen
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Tabell 3 

Antal Företag År Totalt resultat-06 Total rörlig ersättning Andel incitamentsprogram 

16 2007  Miljarder SEK 48 MSEK 356 56,25 % 
     Tabell: eget arbetat 

 

De totala rörliga ersättningarna uppgick till ungefär 356 miljoner kronor och det totala 

resultatet uppgick till ungefär 48 miljarder kronor. I genomsnitt betalades ungefär 22 250 000 

kronor i rörlig ersättning till ledande befattningshavare och andel med incitamentsprogram 

ökade till 56,25 %.   

 Diagram 3 

 

Sju stycken hade inget 

incitamentsprogram för ledande 

befattningshavare och det var 

ganska lika till antalet använda 

program. Skanska tillämpade ett 

aktieprogram kombinerat med ett 

kontantbaserat incitamentsprogram. 

Volvo tillämpade både syntetiska aktier och ett optionsprogram. 

                                    Diagram: Eget arbetat 

 

Tabell 4 

Antal Företag År Totalt resultat-04 Total rörlig ersättning Andel incitamentsprogram 

16 2009  Miljarder SEK 26 MSEK 220 81,25 % 
     Tabell: eget arbetat 

 

För år 2009 hade 81,25 % av de svenska verkstadsföretagen incitamentsprogram. Summan av 

totala rörliga ersättningen uppgick till ungefär 220 miljoner kronor och det totala resultatet till 

26 miljarder kronor. I genomsnitt betalades ungefär 13 750 000 kronor ut till ledande 

befattningshavare. Tre stycken företag hade ingen rörlig ersättning år 2009.   

    

 

 

 

 

 

2007
4

4

3

7
Kontantbaserad

Syntetiska aktier
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Ingen
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Diagram 4 

År 2009 var syntetiska aktier det 

mest använda programmet. 

Optioner och kontantbaserade 

program användes av lika många 

företag. Tre stycken av företagen 

hade inget incitamentsprogram 

 

 

 

     Diagram: Eget arbetat 
 

 

4.3 Finska verkstadsföretags totala rörliga ersättning till ledande befattningshavare och  

utformning av incitamentsprogrammen som användes för år 2005, 2007 och 2009. 

Tabell 5 

Antal Företag År Totalt resultat-04 Total rörlig ersättning Andel incitamentsprogram 

8 2005  MEUR 860 Miljarder Euro 8 62,50% 
     Tabell: eget arbetat 

 

De totala rörliga ersättningarna uppgick till ungefär 8 miljarder euro och det totala resultatet 

uppgick till ungefär 860 miljoner euro. År 2005 hade 62,5 % av verkstadsföretagen 

incitamentsprogram.  I genomsnitt betalades ungefär  1 142 857 miljoner euro ut till ledande 

befattningshavare. Ett av företagen hade ingen rörlig ersättning för år 2005.  

             Diagram 5  

År 2005 var det options- och 

kontantbaserade 

incitamentsprogram användes 

mest. 3 stycken 

verkstadsföretag hade inget 

incitamentsprogram. 

Företaget Metso tillämpade 

både ett aktieprogram och ett 

kontantbaserat incitamentsprogram.             Diagram: eget arbetat 
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3

3

2009

Kontantbaserad

Syntetiska aktier

Optioner

Ingen
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Tabell 6 

 Antal Företag År Totalt resultat-06 Total rörlig ersättning Andel incitamentsprogram 

9 2007 Miljarder euro 1,5 MEUR 25 100,00% 
     Tabell: eget arbetat 

År 2007 hade alla verkstadsföretag ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare och 

i genomsnitt betalades 2 777 777 miljoner euro ut till dessa. Den totala rörliga ersättningen 

uppgick till ungefär 25 miljoner euro. Det totala resultatet uppgick till ungefär 1,5 miljarder 

euro.  

                    Diagram 6 

För år 2007 användes syntetiskt 

aktieprogram mest. 

Kontantbaserat - och 

optionsbaserat 

incitamentsprogram användes 

lika mycket.  

               

Diagram: eget arbetat 
Tabell 7 

Antal Företag År Totalt resultat-08 Total rörlig ersättning Andel incitamentsprogram 

9 2009 Miljarder euro 1,7 MEUR 4 100,00% 
     Tabell: eget arbetat 

Alla företagen hade incitamentsprogram och summan av rörliga ersättningar uppgick till 

ungefär 4 miljoner euro och det totala resultatet till ungefär 1,7 miljarder euro. Ungefär 

444 444 miljoner euro betalades ut i genomsnitt till ledande befattningshavare.  

 

         Diagram 7 

År 2009 var det fortfarande 

syntetiska aktier det program som 

användes mest av företagen. Ett 

företag hade ett optionsbaserat 

incitamentsprogram. Företagen 

Cargotec och Outotec tillämpade ett 

aktieprogram och ett kontantbaserat 

incitamentsprogram.                   

     Diagram: Eget arbetat 
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25 
 

 

4.4 Danska verkstadsföretags totala rörliga ersättning till ledande befattningshavare och 

utformning av incitamentsprogrammen som användes för år 2005, 2007 och 2009. 

Tabell 8 

Antal Företag År Totalt resultat-04 Total rörlig ersättning Andel incitamentsprogram 

8 2005 Miljarder DKK 5 MDKK 23 50 % 
     Tabell: eget arbetat 

År 2005 hade 50 % av företagen incitamentsprogram. De totala rörliga ersättningarna uppgick 

till ungefär 23 miljoner danska kronor och det totala resultatet för företagen uppgick till 

ungefär 5 miljarder danska kronor. I genomsnitt betalade man ut 7666 666 miljoner danska 

kronor. Fem stycken företag hade ingen rörlig ersättning till ledarna i företagen. 

 

                         Diagram 8 

Kontantbaserat – och syntetiskt 

aktieprogram användes lika 

mycket. Ett företag hade ett 

optionsprogram. Fyra stycken 

företag hade inget 

incitamentsprogram till ledande 

befattningshavare. 

Företaget G4S tillämpade ett 

aktieprogram och ett kontantbaserat incitamentsprogram.   Diagram: eget arbetat 

 

Tabell 9 

Antal Företag År Totalt resultat-04 Total rörlig ersättning Andel incitamentsprogram 

8 2007 Miljarder DKK 14,5 MDKK 50 87,5 % 
     Tabell: eget arbetat 

 

2007 hade 87,5 % incitamentsprogram och i genomsnitt betalades ungefär 12 500 000 

miljoner danska kronor ut till ledande befattningshavare. Summan av rörliga ersättningar 

uppgick till ungefär 50 miljoner danska kronor. Det totala resultatet för de danska 

verkstadsföretagen uppgick till 14,5 miljarder danska kronor och i fyra stycken företag utgick 

ingen rörlig ersättning. 
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Diagram 9 

Det var en jämn fördelning mellan 

de olika incitamentsprogrammen. 

Företaget G4S hade som vid år 

2005 ett aktieprogram och ett 

kontantbaserat 

incitamentsprogram. Två stycken 

företag hade inget 

incitamentsprogram till ledarna i 

företaget. 

Diagram: eget arbetat 

Tabell 10 

Antal Företag År Totalt resultat-08 Total rörlig ersättning Andel incitamentsprogram 

8 2009 Miljarder DKK 12,5 MDKK 14 87,5 % 
     Tabell: eget arbetat 

 

År 2009 hade 87,5 % incitamentsprogram och de totala rörliga ersättningarna uppgick till 

ungefär 14 miljoner danska kronor, summan av det totala resultatet var ungefär 12,5 miljarder 

danska kronor. I genomsnitt betalades ungefär 2 333 333 miljoner danska kronor ut till 

ledarna i företagen. Två stycken av verkstadsföretagen hade ingen rörlig ersättning till 

ledande befattningshavare.   

 

Diagram 10 

År 2009 var det optionsprogram 

det program som var det mest 

använda följt av kontantbaserat 

incitamentsprogram. Två 

stycken företag hade inget 

incitamentsprogram till ledande 

befattningshavare. 

 

  Diagram: Eget arbetat
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5. Analys  

5.1 Total rörlig ersättning för respektive land och år 

               Diagram 11 

Diagrammet visar den 

rörliga ersättningen för 

respektive land och år, 

ersättningarna är beräknade 

på MSEK. Den finska 

valutan Euro är omvandlad 

år 2005 med 

genomsnittskursen 9,2849, 

år 2007 med 9,2481, år 

2009 med 10,6213. Den 

danska valutan DKK är     Diagram: eget arbetat 

omvandlad år 2005 med  

genomsnittskursen 1,245968,  

år 2007 med 1,241284, år 2009 med 1,42642.    

 

Svenska verkstadsföretagen ger ut mest rörlig ersättning till ledande befattningshavare, efter 

det kommer de finska företagen och minst ger de danska. 2005 var konjunkturen på sin lägsta 

nivå för att sedan stadigt börja växa. I tabellen ovan ser man en trend för alla tre länderna att 

de rörliga ersättningarna var mindre år 2005 för att sedan nå sin högsta punkt år 2007. År 

2007 var konjunkturen som högst (som man även kan läsa av i reporänte-tabellen i 

inledningssidan) för att sedan år 2009 sjunka ner till den lägsta konjunkturnivån under 

perioden vilket också reflekterade ersättningarna som kom att sjunka markant till nivåer under 

2005 års utdelningar. Här ser man att den rörliga ersättningen följer konjunkturen helt 

förväntat då företagens prestation hör ihop med den globala ekonomiska utvecklingen.  
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5.2 Enkel linjär regressionsanalys på de svenska, finska och danska verkstadsföretagen 

(graferna är egenarbetade) 

Sambandet mellan resultat och rörlig 

ersättning i de svenska och finska företagen 

blev inte så starkt då både 

korrelationskoefficienten (r) och 

regressionskoefficienten (R2) hamnade nära 

noll.  

Determinationskoefficienten R2 i de svenska 

verkstadsföretagen hamnade på 0,031 och det 

innebär att 3,1 % av variationen i det beroende variabeln (rörlig ersättning) kan förklaras av 

att resultatet är olika stort. Grafen visar den enkla regressionen för de svenska 

verkstadsföretagen, linjens lutning (b) ligger nästan vågrätt då betavärdet hamnade på 0,117. 

  

För de finska verkstadsföretagen blev R2= 0,027 och det innebär att 2,7 % av variationen i det 

beroende variabeln kan förklaras av att resultatet är olika stort. Variationen av den rörliga 

ersättningen kan föras väldigt lite till resultaten för företagen. Grafen visar den enkla 

regressionen för de finska företagen, lutningen (b) på linjen ligger nästan vid samma nivå som 

för de svenska företagen.    

Funktionen y = a+b*x för de svenska och 

finska företagen säger att den rörliga 

ersättningen förändras lite när antal enheter i 

resultatet (X) ändras och det innebär att det är 

svagt samband.                                     

Standardavvikelsen, även kallad 

residualspridningen eller ”standardavvikelsen 

kring linjen” är för de svenska företagen 17,4 

miljoner enheter. Detta kan tolkas som en avvikelse kring medelvärdet, av de undersökta 

företagen är ca 46 % av punkterna högst 17,4 miljoner enheter från linjen. För de finska 

företagen i undersökningen ligger ca 24 % av punkterna högst 3,1 miljoner enheter från 

linjen.   
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I de danska verkstadsföretagen hamnade 

korrelationskoefficienten (r) på 0,611 och det innebär att 

det finns ett starkare samband mellan variablerna resultat 

(X) och rörlig ersättning (Y) än vad som var fallet i de 

svenska och finska företagen. 

Determinationskoefficienten R2 hamnade på 0,374 vilket 

innebär att 37,4 % av variationen i det beroende 

variabeln (rörlig ersättning) kan förklaras av att resultatet 

är olika stort. Grafen visar hur lutningen (b) på linjen 

pekar uppåt och betakoefficienten hamnade på 0,611. Funktionen y = a+b*x innebär för de 

danska företagen att när antalet enheter i resultatet (x) ändras förändras den rörliga 

ersättningen (y) markant, detta visar på att det finns ett mycket starkt samband. 

Standardavvikelsen för danska företag ligger på 21 % av punkterna och ca 5,8 miljoner 

enheter från linjen.  

 

5.3 Hypotesprövning mellan resultat och rörlig ersättning i de svenska, finska & danska 

verkstadsföretagen 

 

För att kunna se om studiens observerade värde på betakoefficienten (b) alltså linjens lutning 

är tillräckligt stort för att studien ska kunna utesluta att lutningen beror på slumpen och att 

koefficienten β i populationen är lika med noll, alltså linjen i populationen är mer vågrätt och 

samband saknas. Lutningen (b) kan slumpmässig variera mellan olika stickprov så räcker det 

inte med att b är skilt från 0 för att vi ska kunna förkasta nollhypotesen. b måste alltså vara 

tillräcklig skilt från noll för att man ska kunna utesluta slumpen. Detta stärker studien genom 

att testa hypoteserna nedan med ett t-test.  

 

H0 : β = 0 (linjen saknar lutning), Det finns inget samband mellan företagets resultat och den 

rörliga ersättningen som betalats ut till ledande befattningshavare. 

 

H1 : β ≠0 (linjen lutar), Det finns samband mellan företagets resultat och den rörliga 

ersättningen som betalats ut till ledande befattningshavare.    
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I t-testet använde studien sig i samtliga testen 

av 1 % signifikansnivå. Med 1 % 

signifikansnivå innebär att studien i 1 fall av 

100 förkastar nollhypotesen om den vore 

sann. Undersökningens beräknade t – värdet 

för de svenska företagen hamnade på 1,233 

och för de finska företagen hamnade värdet 

på -0,815. Det innebär att värdet hamnade 

inom giltighetsområdet för nollhypotesen och 

därmed finns det inget samband i 

populationen då det gäller endast för urvalet. 

Därmed finns det ingen signifikant skillnad 

mellan resultat och rörlig ersättning.  

 

 

 

 

 

De danska företagen hamnade 

 t-värdet på 3,539 utanför 

giltighetsområdet för 

nollhypotesen. Signifikansnivån 

på 1 % innebär att studien i 1 fall 

på 100 riskerar att de av misstag 

förkasta nollhypotesen, alltså att 

studien får en observation på  

urvalsmedelvärdet som ligger 

långt ifrån 

populationsmedelvärdet. Sannolikheten är alltså ganska liten att nollhypotesen skulle stämma 

för populationen.  

 

 

 

 



31 
 

2005
4

9

7

15 Kontantbaserad

Syntetiska aktier

Optioner

Ingen

2007
9

11
9

9

Kontantbaserad

Syntetiska aktier

Optioner

Ingen

5.4 Vilken utformning av incitamentsprogram som användes respektive år av de 

danska, finska och svenska verkstadsföretagen  

(Diagrammen är egen arbetade)                                                                                                                                          

   Diagram 12 

Diagramment visar att kontantbaserat 

och syntetiskt aktieprogram var de 

program som användes mest av 

verkstadsföretagen 2005. 4 stycken 

företag hade inget 

incitamentsprogram. 

 

 

 

Diagram 13 

2007 var syntetiska aktier det mest 

använda incitamentsprogrammen. 

Optioner, warranter och kontantbaserat 

incitamentsprogram användes lika 

mycket av företagen. 9 stycken företag 

hade inget incitamentsprogram. 

  

 

 

Diagram 14 

2009 var syntetiska aktier och 

kontantbaserade incitamentsprogram 

de mest använda. 

Optionsprogrammen var tillbaka vid 

2007 års antal. 2 stycken företag hade 

inget incitamentsprogram.  

 

 

2009

8

14

8

2

Kontantbaserad

Syntetiska aktier

Optioner

Ingen



32 
 

Trenden är att verkstadsföretagen går mot att använda incitamentsprogram. År 2005 var det 

56 % av verkstadsföretagen som hade ett incitamentsprogram, till att år 2009 ökade det till 

99,95 %. Syntetiska aktieprogram har ökat för varje mätperiod och det är i svenska och finska 

verkstadsföretag som användandet av dessa är som störst. Optionsprogram som använts mest 

av danska verkstadsföretag har hållit sig på ungefär samma antal under dessa tre mätperioder. 

11 % av företagen hade ett kontantbaserat incitamentsprogram år 2005, det ökade till 26 % år 

2007 och för år 2009 sjönk det till 23,5 %.  
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6. Slutdisskussion  

 

Syntetiska aktieprogram i Sverige har alltid haft en stor del av verkstadsföretagens 

incitamentsprogram till ledande befattningshavare och dessa har ökat sin andel över andra 

typer av program. De finska verkstadsföretagen följer samma trend som de svenska och 

nyttjar syntetiska aktieprogram i en större utsträckning än de andra programmen. Dessa 

trender beror på att personerna som tillhandahåller dessa program kan disponera aktierna utan 

några avtalsmässiga villkor bundna till dem. Detta ger en större frihet för ledningen vilket de 

kan disponera aktierna under ett räkenskapsår, kan det tolkas då som att de är kopplade till 

företaget i ett kortsiktigt perspektiv. Till skillnad från de svenska och finska 

incitamentsprogrammen går de danska verkstadsföretagen mot mer optionsbaserade 

incitamentsprogram och det talar för att de danska företagens ledningar tänker mer i ett 

långsiktigt perspektiv då optionsprogrammen är tillämpade i över minst två år. Agentteorin 

går ut på att maximera nyttan för individen i ledningen genom att få upp ett så högt resultat 

som möjligt men undersökningen visar att de svenska och finska företagens resultat och den 

rörliga ersättningen inte har ett samband till varandra. Danmarks använder sig av mer 

långsiktiga incitamentsprogram och man har en stark korrelation mellan resultat och den 

rörliga ersättningen. Agentteorin tillämpas som bäst i de danska verkstadsföretagen än vad 

den gör i de finska och de svenska då de danska företagens prestation är kopplad till 

ersättningen i en större utsträckning. I studien kan man se att en del av företagen som 

undersöks sätter upp individuella mål för personer i ledningen istället för att utgå ifrån 

företagets totala resultat när man ger ut rörlig ersättning. Även om en del av företagen har gått 

i förlust betalas ersättning ut då personen har uppnått sina individuella mål och därför 

påverkas inte korrelationsvärdet som visar ett svagt samband mellan resultat och den rörliga 

ersättningen men dock kan man säga generellt att de rörliga ersättningarna och tillämpningen 

av incitamentsprogrammen i de tre länderna följer den globala ekonomiska konjunkturen. 

Utifrån studien kan man konstatera att företagets prestation inte har någon effekt på 

incitamentsprogram alternativt rörlig ersättning. Man kan förstå den kritiska debatten som 

pågår mot de höga ersättningarna till ledande befattningshavare då företaget kan ha gått i 

miljonförluster men ändå ge ut höga ersättningar. Tidigare forskning har inte funnit något 

samband mellan företagets prestation och rörliga ersättningen och den här studien stärker den 

slutsatsen. Studien ställer sig på den sida av debatten som är emot rörliga ersättningar då det 

inte finns någon koppling till vad företaget presterar.  
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6.1 Förslag till vidare forskning 

 

För att undersöka syftet med incitamentsprogrammen skulle man kunna ha fler variabler som 

marknadsinriktning och konkurrenskraft. Med dessa variabler kan man undersöka genom att 

se om företag är rädda att mista viktig personal till konkurrerande företag.  

Man skulle även kunna göra en jämförelse mellan företagen i largecap, midcap & smallcap i 

Danmark, Finland & Sverige som påbyggnad till den här studien.   
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Bilaga 1 

1.1  Svenska verkstadsföretag 

Svenska verkstadsföretags rörliga ersättningar för år 2005 

Tabellerna nedan visar rörliga ersättningarna till ledande befattningshavare för 2005, 2007 

och 2009. Om företaget har incitamentsprogram menas att man har ett aktie-, options- eller 

annan typ av incitamentsprogram för ledande befattningshavare 

Tabell 1 

Företag Resultat-04 Rörlig ersättning-05 Incitamentsprogram 
ABB MSEK 262 SEK 14 913 908 Ja 

Alfa Laval MSEK 840 SEK 31 300 000 Nej 
Assa Abloy MSEK 2356 SEK 13 195 000 Nej 
Atlas Copco MSEK 4671 SEK 22 858 384 Nej 

Hexagon MSEK 420 SEK 140 000 Ja 
Lindab MSEK 203 SEK 5 174 000 Ja 

NCC MSEK 718 SEK 11 873 000 Nej 
SAAB MSEK 1,3 SEK 4 113 431 Nej 

Sandvik MSEK 6914 SEK 12 787 500 Nej 
Scania MSEK 4316 SEK 56 497 452 Ja 

Seco Tools MSEK 572 SEK 2 300 000 Nej 
Securitas MSEK 2529 SEK 20 800 000 Nej 
Skanska MSEK 3186 SEK 14 669 000 Ja 

SKF MSEK 2976 SEK 17 824 743 Ja 
Trelleborg MSEK 730 SEK 12 425 000 Ja 

Volvo MSEK 9907 SEK 27 141 500 Ja 
     Tabell: eget arbetat 

4.2.1 Svenska verkstadsföretags rörliga ersättningar för år 2007 

Tabell 2 

Företag Resultat-06 Rörlig ersättning-07 Incitamentsprogram 

ABB  MSEK 4,3  SEK 45 301 142  Ja 

Alfa Laval MSEK 1725  SEK 31 000 000  Nej  

Assa Abloy  MSEK 1756 SEK 27 842 000  Ja  

Atlas Copco MSEK 15 373  SEK 14 349 000  Ja  

Hexagon MSEK 1280  SEK 7 677 000  Ja  

Lindab MSEK 585   SEK 6 315 000  Nej 

NCC  MSEK 1708 SEK 11 008 000   Nej 

SAAB MSEK 1347   SEK 6 009 500 Nej  

Sandvik MSEK 8107 SEK 12 069 660 Ja 

Scania  MSEK 5939 SEK 96 960 000  Ja  
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Seco Tools MSEK 873  SEK 3 366 750  Nej  

Securitas  MSEK 513,5 SEK 18 200 000  Nej 

Skanska  MSEK 3655 SEK 22 390 000  Ja  

SKF MSEK 4432  SEK 19 410 965   Nej 

Trelleborg MSEK 768   SEK 13 157 000 Ja  

Volvo MSEK 16,32  SEK 21 659 315 Ja  
     Tabell: eget arbetat 

Svenska verkstadsföretags rörliga ersättningar för år 2009 

Tabell 3     Tabell: eget arbetat 

Företag Resultat-08 Rörlig ersättning-09 Incitamentsprogram 

ABB MSEK 3378 SEK 53 401 307 Ja 

Alfa Laval MSEK 3807 SEK 26 000 000 Ja 

Assa Abloy MSEK 2438 SEK 32 584 000 Ja 

Atlas Copco MSEK 10,19 SEK 11 883 000 Ja 

Hexagon MSEK 2129 0 Ja 

Lindab MSEK 723 0 Ja 

NCC MSEK 1820 SEK 13 394 000 Nej 

SAAB MSEK -242 SEK 2 207 700 Ja 

Sandvik MSEK 7836 SEK 6 454 632 Ja 

Scania MSEK 8890 0 Ja 

Seco Tools MSEK 890 SEK 788 065 Nej 

Securitas MSEK 2322 SEK 15 136 000 Nej 

Skanska MSEK 3157 SEK 29 063 000 Ja 

SKF MSEK 4741 SEK 8 652 348 Ja 

Trelleborg MSEK -258 SEK 15 349 000 Ja 

Volvo MSEK 1002 SEK 5 918 300 Ja 
Information om respektive företags incitamentsprogram till ledande befattningshavare 

 

ABB 

Resultat-04 Rörlig ersättning-05 Incitamentsprogram 

 MSEK 262 SEK 14 913 908 Ja  
 

2005 – VD kan få 150 % i bonus av sin grund lön och resten av ledningen kan maximalt få 

100 % av sin grund lön i bonus. Bonusen utgick till 6st i ledningen. Ledningen kan vara med i 

en plan för att förvärva aktier för anställda och i ett prestationsbaserat incitamentsprogram. De 

prestationsbaserade incitamentsprogrammet innebär årligen villkorade tilldelade aktier och 

antalet aktier man får tilldelade beror på hur stor grundlönen är.  
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Resultat-06 Rörlig ersättning-07 Incitamentsprogram 

 MSEK 4,3  SEK 45 301 142  Ja 
 

2007 – Ersättningsprogram för medlemmarna i koncernledningen innehåller tre 

huvudkomponenter (1) en årlig grundlön, (2) ett bonusprogram på kort sikt och (3) ett 

långsiktigt bonusprogram. De kortsiktiga bonusprogrammen för medlemmar i 

koncernledningen utgörs av deras årliga bonusar. För att koppla ihop prestationskraven för 

dessa medlemmar med ABB:s utveckling, skall minst 50 procent av dessa bonusar baseras på 

utfallet av ABB:s affärsverksamhet under det föregående räkenskapsåret. Koncernchefen har 

möjlighet att intjäna maximalt 150 procent av grundlönen i bonus. Övriga medlemmar i 

koncernledningen har möjlighet att tjäna maximalt 100 procent av sin grundlön i bonus. 

 

ABB har även ett LTIP-program (långsiktigt incitamentsprogram) för medlemmar i 

koncernledningen och vissa andra chefer. LTIP innebär årliga, villkorade tilldelningar av 

ABB-aktier.  Koncernledningen fick tilldelade, villkorade aktier med prestationsbaserade del 

enligt LTIP 424 408st aktier 2007.  

Koncernchefen kan tjäna max 150 % av sin grundlön i bonus. Övriga medlemmar i ledningen 

har möjlighet att tjäna 100 % av sin grundlön i bonus.  

 

Resultat-08 Rörlig ersättning-09 Incitamentsprogram 

MSEK 3378 SEK 53 401 307 Ja 
 

2009 – Koncernledningen ersättning kan delas upp i grundlön, kortsiktig bonus och långsiktig 

bonus. Kortsiktig bonus för fullt uppnådda mål uppgår till 150 % av grundlönen för 

koncernchefen och 100 % av grundlönen för övriga medlemmar i koncernledningen. 

Grundlönen och kortsiktig bonus betalas ut kontant medan den långsiktiga bonusen betalas ut 

normalt i ABB-aktier. Varje deltagare i programmet får under varje treårsplan ett villkorligt 

tilldelat antal aktier som vid ingången är lika med en viss procentsats av lönen. 2009 var 

procentsatsen 200 % för koncernchefen, 150 % för chefen för företagets finanser och resten 

av koncernledningen får 125 % av grundlönen. Den kortsiktiga bonusen betalades ut till totalt 

10st i koncernledningen. Det uppskattade värdet av aktietilldelningen 2009 uppgick till CHF 

10 109 421 och ingår i det långsiktiga bonusprogrammet för koncernledningen. Utfallet beror 

på resultatet för ABB jämfört med konkurrenter över en 3– årsperiod.  
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Medlemmar i koncernledningen erhåller även andra tilläggsförmåner som t.ex. företagsbil, 

olycks-, liv-, arbets-, social- och sjukförsäkring. I vissa fall ger man även bidrag till barns 

utbildning.  

 

Alfa Laval 

Resultat-04 Rörlig ersättning-05 Incitamentsprogram 
 MSEK 840,1 SEK 31 300 000  Nej 

 

2005 – VD har en bonus provision som är på 25 % - 50 % av grundlönen. Styrelsen kan få 

upp till 30 % extra av sin bas lön beroende på resultat som man satt upp för verksamheten. 

Man har inga övriga incitamentsprogram för ledningen.   

Resultat-06 Rörlig ersättning-07 Incitamentsprogram 

MSEK 1725  SEK 31 000 000  Nej  
 

2007 – Den princip som tillämpas vid fastställande av ersättningen till ledande 

befattningshavare är att ersättningen i huvudsak baseras på en fast månadslön med möjlighet 

till tjänstebil och därutöver en rörlig ersättning i form av en årlig bonus på upp till 40 procent 

av lönen (verkställande direktören upp till 60 procent av lönen). Storleken på den utfallande 

bonusen beror på utfallet av ett antal finansiella mätetal samt resultatet av speciella projekt, 

allt jämfört med de mål som ställts upp för året. Styrelsen kommer att föreslå årsstämman att 

ett kontantbaserat långsiktigt incitamentsprogram introduceras för ett 70-tal seniora chefer 

inom koncernen. 

 

Resultat-08 Rörlig ersättning-09 Incitamentsprogram 

MSEK 3807 SEK 26 000 000 Ja 
 

2009 – Man beslutade vid Årsstämmorna för 2008 och 2009 att genomföra ett steg 1 och 2 av 

ett kontantbaserat långsiktigt incitamentsprogram för ett 75-tal chefer inom koncernen 

inklusive Koncernchefen och de personer som definieras som ledande befattningshavare. Den 

maximala tilldelningen för varje treårsperiod är 50 procent av den anställdes årliga maximala 

rörliga ersättning beräknat på baslönen vid slutet av treårsperioden Utfallet av planen är länkat 

till utvecklingen av resultatet per aktie för Alfa Laval aktien. Den princip som tillämpas vid 

fastställande av ersättningen till ledande befattningshavare är att ersättningspaketet i huvudsak 
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baseras på en fast månadslön, med möjlighet till tjänstebil och därutöver en rörlig ersättning 

på upp till 40 procent av lönen (verkställande direktören upp till 60 procent av lönen). 

 

Assa Abloy 

Resultat-04 Rörlig ersättning-05 Incitamentsprogram 
 MSEK 2356  SEK 13 195 000 Nej 

 

2005 – Ersättningen till ledningen består av grundlön, rörlig lön, övriga förmåner och 

pension. VD:ns rörliga lön uppgår till 3/4 av grundlön om det sker förbättring på vinst per 

aktie och organisk tillväxt. Övriga i ledningen kan få 2/3 av grundlönen beroende på förbättrat 

resultat och man kan utöver detta få 2 MSEK per person om vinst per aktie ökar med 15 

procent jämfört med föregående år om den organiska tillväxten uppgår till 9 procent. Man har 

inga övriga incitamentsprogram för ledningen.   

 

Resultat-06 Rörlig ersättning-07 Incitamentsprogram 

 MSEK 1756 SEK 27 842 000  Ja  
 

2007 – Sedan tiden före årsstämman 2007 hade man ett långsiktigt incitamentsprogram med 

delar av koncernledningen (exklusive VD) vilket gör att man har möjlighet att erhålla rörlig 

lön baserad på förbättringar på vinst per aktier och organisk tillväxt. 2 MSEK per person utgår 

om vinst per aktie ökar med 12 % jämfört med föregående år och den organiska tillväxten 

uppgår till 7 %.  

Resultat-08 Rörlig ersättning-09 Incitamentsprogram 

MSEK 2438 SEK 32 584 000 Ja 
 

2009 – Den totala ersättningen till ledande befattningshavare består av grundlön, rörliga 

komponenter i form av årliga respektive långsiktiga rörlig ersättning, övriga förmåner och 

pensioner. Ledningen för koncernen får rörlig kontant ersättning baserat på utfallet i 

förhållande till finansiella mål och i vissa fall personliga mål. Ersättningen ska motsvara 

maximalt 75 % av grundlönen. Den utgick till totalt 9 övriga befattningshavare och VD.  

Koncernledningen ska därutöver, inom ramen för styrelsens förslag till långsiktigt 

aktiesparprogram, kunna erhålla rörlig ersättning i form av aktier baserat på utfallet i 

förhållande till ett av styrelsen fastställt intervall avseende utvecklingen av vinst per aktie 
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under 2010. I denna ersättningsmodell ingår även rätten att vid köp av en aktie under vissa 

förutsättningar erhålla en kostnadsfri matchningsaktie från bolaget. Denna ersättning ska, vid 

oförändrad aktiekurs, motsvara maximalt 50 procent av grundlönen och är exklusive sociala 

kostnader. 

 

Atlas Copco 

Resultat-04 Rörlig ersättning-05 Incitamentsprogram 
MSEK 4671  SEK 22 858 384  Nej  

 

2005 – Koncernledningens ersättning består av årlig grundlön, rörlig ersättning samt pensions 

och andra förmåner. Inga personaloptioner eller syntetiska optioner ställdes ut under 2005.  

Rörlig ersättning till VD och koncernchef kan ge maximalt 90 % av grundlönen, för övriga 

medlemmar i koncernledningen kan den uppgå till max 60 – 70 % av grundlönen. Den rörliga 

ersättningen utgick till totalt 8st befattningshavare och VD. Inget långsiktigt aktierelaterat 

ersättningsprogram startade under 2004 eller 2005.   

 

Resultat-06 Rörlig ersättning-07 Incitamentsprogram 

MSEK 15 373  SEK 14 349 000  Ja  
 

2007 – Principen är att grundlönen utgör ersättningen för den generella prestationen medan 

den rörliga delen är en kombination av gruppens och individens resultat. Den rörliga 

ersättningen kan max uppgå till 40 % eller 50 % av grundlönen. För VD och koncernchef kan 

den rörliga ersättningen ge maximalt 70 % av grundlönen, som är uppdelat i 50 % baserat på 

gruppens resultat före skatt och högst 20 % för olika projekt. För övriga medlemmar i 

koncernledningen kan den rörliga ersättningen uppgå till 40 % -50 % av grundlönen. Den 

rörliga lönen utgick till 8st i koncernledningen och VD.  

Man har ett resultatrelaterat personaloptionsprogram till koncernledningen. Höst 220 

nyckelpersoner i gruppen har möjligheten att förvärva 3760 000 A- aktier i företaget och de 

har en löptid på 5 år.  

Resultat-08 Rörlig ersättning-09 Incitamentsprogram 

MSEK 10,19 SEK 11 883 000 Ja 
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2009 – Koncernledningen består av koncernchef och övriga sju medlemmar i 

ledningsgruppen. Ersättningen till koncernledningen består av grundlön, rörlig lön, möjliga 

långsiktiga incitament (personaloptioner), pensionspremier och andra förmåner. Styrelsen 

kommer att föreslå årsstämman 2010 ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett 

resultatbaserat optionsprogram. För koncernledningen och divisionschefer kräver deltagande i 

programmet att egna investeringar görs i Atlas Copco-aktier. Programmet föreslås som 

tidigare täckas genom återköp av bolagets egna aktier. Rörlig lön beror på hur vissa i förväg 

fastställda kvantitativa och kvalitativa mål uppnås. Rörlig lön kan uppgå till högst 70 % av 

grundlönen för koncernchefen, högst 50 % för affärsområdescheferna samt högst 40 % för 

andra medlemmar i ledningsgruppen. 

 

Hexagon 

 

Resultat-04 Rörlig ersättning-05 Incitamentsprogram 
MSEK 420  SEK 140 000  Ja  

 

2005 – Under 2003 infördes ett optionsprogram riktat till ledande befattningshavare inom 

affärsområdet Hexagon Metrology. Totalt omfattar programmet 1 545 000 optioner varav 

896100 är tecknade. Varje optionsrätt ger innehavaren rätt att teckna 1 ny aktie av serie B 

under tiden 1 oktober 2003 till och med den 30 september 2006 för 80,60 kronor. 

Optionsrätterna har överlåtits till marknadsvärde. Under året har 154 500 optioner 

konverterats till aktier. Rörlig ersättning förekommer och är då kopplad till den 

resultatutveckling som personen själv kan påverka och den utgick till sammanlagt 5 ledande 

befattningshavare.  

 

Resultat-06 Rörlig ersättning-07 Incitamentsprogram 

MSEK 1280  SEK 7 677 000  Ja  
 

2007 - I december 2007 infördes ett nytt teckningsoptionsprogram för cirka 80 ledande 

befattningshavare och nyckelpersoner inom koncernen genom en riktad emission av 2 500 

000 teckningsoptioner till en betalning om 20 SEK per teckningsoption. Ersättning till 

verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare utgörs av grundersättning, 

rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. Den rörliga delen av lönen är kopplad till 

koncernens resultatutveckling. 
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Resultat-08 Rörlig ersättning-09 Incitamentsprogram 

MSEK 2129 0 Ja 
 

2009 – För 2009 avsade sig verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare 

rörlig ersättning med hänsyn taget till att koncernen samtidigt initierade ett 

kostnadsbesparingsprogram. För att erbjuda ledande befattningshavare och nyckelanställda 

möjlighet att delta i värdestegringen av företagets aktie, öka deras intresse för företagets 

utveckling och stimulera fortsatt lojalitet gentemot företaget under kommande år, beslutades 

vid en extra bolagsstämma i december 2007 att introducera ett nytt optionsprogram. 

Teckningsoptionerna överläts till de anställda i början av april 2008. Priset fastställdes till 20 

SEK per option. Varje teckningsoption gav rätt att teckna en Hexagonaktie för 177 SEK per 

aktie. Inlösen perioden fastställdes till att sträcka sig från den 2 juli 2011 till den 2 januari 

2012.  

 

Lindab 

Resultat-04 Rörlig ersättning-05 Incitamentsprogram 
MSEK 203   SEK 5 174 000  Ja  

 

2005 - Ett incitamentsprogram upprättades under 2002 för styrelsen och ledande 

befattningshavare inom Lindab koncernen. Vid årsskiftet omfattades 49 personer av 

programmet. Incitamentsprogrammet består av en kombination av aktier och optioner med 

rätt att teckna aktier i framtiden. Optionerna löper under perioden 2002 – 2009 där en option 

ger rätt att teckna en aktie till kursen 2 200 SEK. Denna kurs räknas upp årligen med 8 

procent och var vid årsskiftet 2 920 SEK. Den rörliga ersättningen kan uppgå till maximalt 75 

procent av den årliga fasta lönen och för året 2005 var den baserad dels på Lindab koncernens 

resultat och dels på individuella mål 

 

Resultat-06 Rörlig ersättning-07 Incitamentsprogram 

MSEK 585   SEK 6 315 000  Ja 
 

2007 – Ersättningssystemet består av följande komponenter; fast lön, rörlig lön, pension och 

tjänsteförmåner. Ersättning till koncernledningen baseras på en kombination av fast och rörlig 

lön, där den rörliga delen baseras på uppnådda resultat samt individuella mål. För närvarande 

baseras 60–80 procent av den rörliga lönen på koncernens resultat och 20–40 procent på 
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individuella mål, vilka fastställs specifikt för varje anställd. Utöver rörlig lön för 

koncernledningen, föreligger ett bonusprogram för övriga ledande befattningshavare. 

Bonusprogrammet baseras på resultatorienterade och individuella mål. Bonus uppgår till 20, 

30 eller 40 procent av årslönen, beroende på befattning. Programmet omfattar för närvarande 

ca 80 anställda. Några aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram finns inte. 

 

Resultat-08 Rörlig ersättning-09 Incitamentsprogram 

MSEK 723 0 Ja 
 

2009 – För 2009 har överenskommits att en viss lönsamhetsnivå måste uppnås för att den 

rörliga ersättningen kan utbetalas. Nivån har inte uppnåtts och den rörliga ersättningen har 

därför inte utbetalats till koncernledningen. Det nya bonus programmet har samma struktur 

som förra årets program och pågår mellan november 2009 och maj 2012 med varje warrant 

bunden till sin innehavare till ett pris på 89,10 kr. 784 000 warranter förvärvade av 68 

personer ur ledningen och nyckelpersoner i företaget.  

 

NCC  

 

Resultat-04 Rörlig ersättning-05 Incitamentsprogram 
MSEK 718   SEK 11 873 000 Nej  

 

2005 - Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare 

utgörs av grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension med mera. För VD Alf 

Göransson var den rörliga ersättningen för 2005 maximerad till 50 procent av grundlönen. 

Den rörliga ersättningen baserades på ekonomiska mål uppsatta av styrelsen och avsatt belopp 

avseende verksamhetsåret 2005 motsvarade 50 procent av grundlönen. För andra ledande 

befattningshavare baserades den rörliga ersättningen för 2005 till 40–50 procent av 

grundlönen på ekonomiska mål och till 0–5 procent av grundlönen på individuellt mål. Man 

har inga övriga incitamentsprogram för ledningen.   

 

Resultat-06 Rörlig ersättning-07 Incitamentsprogram 

 MSEK 1708 SEK 11 008 000   Nej 
 

2007 – Den rörliga ersättningen ska vara maximerad och relaterad till den fasta lönen samt 

baserad på utfallet i förhållande till uppsatta mål, varav den absoluta huvuddelen motsvarar 
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ekonomiska mål. För vd är den rörliga ersättningen maximerad till 50 procent av den fasta 

lönen och för övriga i bolagsledningen maximerad till 40–50 procent av den fasta lönen. 

Bolagets åtaganden gentemot berörda personer kan vid fullt utfall beräknas kosta bolaget 

högst 18,9 MSEK. Den rörliga lönen utgick till 13st. Man har inga övriga incitamentsprogram 

för ledningen.  

 

Resultat-08 Rörlig ersättning-09 Incitamentsprogram 

MSEK 1820 SEK 13 394 000 Nej 
 

2009 - Samma kriterier för den rörliga lönen som förra året men bolagets åtaganden gentemot 

berörda personer kan vid fullt utfall beräknas kosta bolaget högst 22,5 MSEK. Den rörliga 

ersättningen betalades ut till VD och övriga ledande befattningshavare i moderbolaget (7st) 

och 5st övrigt ledande befattningshavare i dotterbolaget. Inga övriga incitamentsprogram för 

ledningen.  

 

SAAB 

 

Resultat-04 Rörlig ersättning-05 Incitamentsprogram 
MSEK 1,31  SEK 4 113 431   Nej 

 

2005 – Till VD Åke Svensson består lönen av en fast och en rörlig ersättning som är 

prestationsbaserad, den rörliga delen kan maximalt vara 50 % av den fasta. För resten av 

Saabs ledning är den rörliga ersättningen prestationsbaserad beroende på gruppens 

försäljningar, ordar, intäkter och verksamhets marginal och består normalt av 25 % av 

personen i ledningens fasta lön men den kan också uppgå till 35 %. Man har inga övriga 

incitamentsprogram för ledningen.  

 

Resultat-06 Rörlig ersättning-07 Incitamentsprogram 

MSEK 1347   SEK 6 009 500 Nej  
 

2007 – Inga förändringar från 2005.   

Resultat-08 Rörlig ersättning-09 Incitamentsprogram 

MSEK -242  SEK 2 207 700  Ja 
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2009 – Från och med november 2008 deltar verkställande direktören i Saab i ett 

prestationsrelaterade aktieprogram som beslutades av årsstämman 2008. Andra ledande 

befattningshavare har under tiden november 2007 till och med oktober 2008 deltagit i Saabs 

aktiesparprogram som årsstämman beslutade om 2007 och som riktar sig till bolagets samtliga 

anställda. Rörlig ersättning utgick till VD och till 12 ledande befattningshavare.  

 

SANDVIK  

 

Resultat-04 Rörlig ersättning-05 Incitamentsprogram 
MSEK 6914  SEK 12 787 500  Nej 

 

2005 – Det totala ersättningspaketet för ledningen omfattas av fast lön, årlig variabel (rörlig) 

lön, långsiktig rörlig lön, pension samt övriga förmåner som bil, bostad, sjukvårdsförsäkring 

samt avgångsvederlag. Under år 2000 infördes som en del i det totala kompensationspaketet 

ett aktierelaterat program för långsiktig variabel (rörlig) lön för cirka 300 högre chefer och 

specialister internationellt i koncernen. Programmet baserades på en årlig tilldelning av 

personaloptioner på Sandvik-aktier med en löptid på fem år och rätt till utnyttjande efter tre 

år, förutsatt att anställningen då kvarstår. Tilldelningen baserades på Sandviks avkastning på 

sysselsatt kapital under föregående år. Tilldelningen skedde i sig vederlagsfritt men 

optionsinnehavaren måste erlägga fastställt lösenpris för aktien. Programmet baseras på 

befintliga aktier och medför därför ingen nyemission av aktier. Tilldelning under programmet 

skedde under åren 2000–2004. När 2000 års program löpte ut i februari 2005 understeg 

aktiekursen lösenpriset och inga optioner har därmed kunnat utnyttjas. Styrelsen beslutade att 

inte införa något nytt program för långsiktig variabel (rörlig) lön för verksamhetsåret 2005. 

 

Resultat-06 Rörlig ersättning-07 Incitamentsprogram 

MSEK 8107 SEK 12 069 660 Ja 
 

2007 - Den årliga rörliga delen baseras på uppfyllelsen av årligen fastställda mål. Målen är 

huvudsakligen relaterade till företagets resultat, men även till individuellt mätbara mål inom 

individens ansvarsområden. För koncernledningen kan den årliga rörliga delen uppgå till 

maximalt 50–75 % av den fasta lönen. Den rörliga lönen betalades ut till VD och till 6st andra 

befattningshavare. Styrelsen beslutade att under 2006 införa ett kontantbaserat program för 

långsiktig rörlig lön (LVL). Syftet med LVL är att med en gemensam målbild för ledande 
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befattningshavare och aktieägare skapa en koppling till framtida prestationsmål för att 

långsiktigt öka företagets värde. Programmet för 2006 löper på en 3-årsperiod där utbetalning 

sker 2009. Programmet har en direkt koppling mellan prestation, mervärde och ersättning med 

ett årligt tak i förhållande till deltagarens årliga fasta lön. Programmet omfattar cirka 350 

anställda i Sandvik-koncernen. För koncernledningen är maximal utbetalning av LVL-

programmet 45–50 % av en fast årslön.  

 

Resultat-08 Rörlig ersättning-09 Incitamentsprogram 

MSEK 7836 SEK 6 454 632 Ja 
 

2009 – Långsiktigt variabel lön (rörlig ersättning) har beslutats för vart och ett av åren 2006, 

2007, 2008 och 2009. 2006 års program är avslutat och utbetalning har skett 2009 och 

eventuell utbetalning för 2007 års program sker 2010. För koncernledningen är maximal 

utbetalning av LVL programmet 45- 50 % av den fasta årslönen. Den årligt variabla lönen kan 

den uppgå till maximalt 50 till 75 % av grundlönen för koncernledningen. Man måste uppfylla 

vissa villkor som bolagets tillväxt, lönsamhet och kapitaleffektivitet.  

 

SCANIA  

 

Resultat-04 Rörlig ersättning-05 Incitamentsprogram 
MSEK 4316  SEK 56 497 452  Ja  

 

2005 - Scanias incitamentsprogram för ledande befattningshavare, verkställande direktören 

inräknad beslutades av styrelsen 1997. Det beräknas på verksamhetens avkastning definierad 

som Scaniagruppens nettovinst efter avdrag för kostnader för eget kapital, RNI (residual net 

income). Programmet består av en del LTI, (long term incentive) som är relaterad till Scanias 

förmåga att från ett år till ett annat öka RNI enligt ovan som är maximalt 75 procent av den 

fasta lönen. Utfallet av denna komponent i programmet för 2005, disponeras på så sätt 

att den anställde, efter avdrag för inkomstskatt, förvärvar B-aktier i Scania AB. Aktierna låses 

i depå hos bank under en period av två år, varefter de är disponibla först efter 

bokslutskommunikén 2008. Den andra komponenten i incitamentsprogrammet, STI (short 

term incentive) är relaterad till den faktiska avkastningsförmågan för ett aktuellt år, allt under 

den förutsättningen att RNI är positiv. Utfallet av incitamentsprogrammet 2005 utgick till 

total 22 personer i koncernledningen.  
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Resultat-06 Rörlig ersättning-07 Incitamentsprogram 

 MSEK 5939 SEK 96 960 000  Ja  
 

2007 – Samma typ av incitamentsprogram som år 2005. Av det sammanlagda STI- och LTI- 

utfallet för 2007 utbetalas 60 % kontant som lön och 40 procent bestäms till ett kapitalbelopp 

som efter avdrag av tillämplig skatt, används av den anställde för köp av B-aktier i Scania AB 

till marknadsvärde över Stockholmsbörsen. Utfallet av incitamentsprogrammen 2007 utgick 

till totalt 22 personer i koncernledningen. 

  

Resultat-08 Rörlig ersättning-09 Incitamentsprogram 

MSEK 8890 0 Ja 
 

 

2009 - Samma typ av rörligt incitamentsprogram som 2007 men ledningen fick inget utfall av 

incitamentsprogrammen 2009.  

 

SECO TOOLS  

 

Resultat-04 Rörlig ersättning-05 Incitamentsprogram 
MSEK 572  SEK 2 300 000  Nej  

 

 

2005 – Ersättningen till ordförande och ledningen består av fast lön, rörlig lön, övriga 

förmåner och pensionsförmåner. Man har ingen aktie eller aktiepris relaterat till 

incitamentsprogrammet för ledande befattningshavare. Beloppet för den rörliga lönen är 

baserad på gruppens finansiella resultat uppnåendet av prestations mål. För VD kan den 

rörliga delen inte överskrida 50 % av den rörliga delen. Den rörliga ersättningen utgick till 

VD och 6 andra i ledningen.  

 

Resultat-06 Rörlig ersättning-07 Incitamentsprogram 

MSEK 873  SEK 3 366 750  Nej  
 

2007 – Den totala ersättningen omfattar en fast och en rörlig lönedel, pension samt övriga 

förmåner som tjänstebil, bostad med mera. Den rörliga lönedelen består av en årlig och en 

långsiktig del. Inga aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram existerar inom 
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koncernen för ledande befattningshavare eller övriga anställda. Styrelsen har under året fattat 

beslut om införandet av ett program for långsiktig rörlig lön riktat mot vissa 

nyckelbefattningar inom koncernen givet uppfyllandet av fastställda mål över en treårsperiod. 

Uppstart sker år 2008. Syftet med programmet är att styra mot aktiviteter som skapar en 

långsiktig ökning av aktieägarvärdet och stärker den långsiktiga lojaliteten med företaget för 

nyckel befattningshavare. Långsiktig rörlig lönedel kan maximalt uppgå till 20–40 procent av 

fast kontant lön. 

 

Resultat-08 Rörlig ersättning-09 Incitamentsprogram 

MSEK 890 SEK 788 065 Nej 
 

2009 – Inga förändringar sedan 2007. Den rörliga ersättningen utgick till VD och 7 övrigt 

ledande befattningshavare.  

 

SECURITAS  

 

Resultat-04 Rörlig ersättning-05 Incitamentsprogram 
 MSEK 2529  SEK 20 800 000  Nej 

 

 

2005 - Det finns för närvarande inget långsiktigt bonusprogram för VD och Koncernchef. 

För fem personer i koncernledningen finns långsiktiga bonusplaner där den maximala 

ersättningen är begränsad till två eller tre års grundlön. Kompensationen är baserad på 

vinstutveckling och andra nyckeltal i divisionerna för vilken de är ansvariga. Eventuell 

utbetalning kommer att ske under 2007 respektive 2008. 2005 års avsättning till reserver för 

långsiktiga bonusprogram uppgick till 13,9 MSEK. Ersättning till VD och koncernchef samt 

koncernledning i övrigt utgörs av grundlön, rörlig ersättning samt pension. För VD och 

koncernchef är den rörliga ersättningen maximerad till 100 procent av grundlönen. För 

koncernledningen i övrigt är den rörliga ersättningen maximerad till 60–100 procent av 

grundlönen. Den rörliga ersättningen baseras på utfallet i förhållande till resultatmål (och i 

vissa fall andra nyckeltal) inom det individuella ansvarsområdet (koncern eller division). Den 

rörliga kompensationen utgick till VD och 6 andra i koncernledningen.   

 

Resultat-06 Rörlig ersättning-07 Incitamentsprogram 

 MSEK 513,5 SEK 18 200 000  Nej 
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2007 – Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av fast ersättning, 

rörlig ersättning, pension och övriga förmåner. Utöver fast årslön ska koncernledningen även 

kunna erhålla rörlig lön, vilken ska baseras på utfallet i förhållande till resultatmål och 

tillväxtmål inom det individuella ansvarsområdet (koncern eller division) och sammanfalla 

med aktieägarnas intressen. Rörlig lön ska motsvara maximalt 50 procent av den fasta 

årslönen för VD och maximalt 35–200 procent av den fasta årslönen för övriga personer i 

koncernledningen. Bolagets åtaganden avseende rörlig lön kan vid fullt utfall för samtliga 

enheter under 2008 beräknas kunna kosta bolaget maximalt 43 Mkr. Den rörliga ersättningen 

utgick till 11 personer i ledningen.  

 

Resultat-08 Rörlig ersättning-09 Incitamentsprogram 

MSEK 2322 SEK 15 136 000 Nej 
 

 

2009 – Rörlig lön ska motsvara maximalt 60 procent av den fasta årslönen för VD och 

koncernchef och maximalt 42–200 % av den fasta årslönen för övriga personer i 

koncernledningen. För det fall rörlig ersättning som utbetalats kontant visar sig ha betalats på 

basis av uppgifter som senare visar sig vara uppenbart felaktiga ska bolaget ha möjligheten 

återkräv den utbetalda ersättningen. De ökade procentsatserna jämfört med föregående år är 

villkorade av att årsstämman godkänner styrelsens förslag till incitamentsprogram. För det fall 

detta förslag inte erhåller erforderlig majoritet ska aktuella procentsatser för rörlig ersättning 

även fortsättningsvis uppgå till maximalt 50 procent av den fasta årslönen för VD och 

koncernchef och maximalt 35–200 procent av den fasta årslönen för övriga personer i 

koncernledningen. Det blev ingen utbetalning 2009 av det långfristiga bonusprogrammet  

 

SKANSKA  

Resultat-04 Rörlig ersättning-05 Incitamentsprogram 
MSEK 3186  SEK 14 669 000  Ja  

 

2005 - Skapade man ett nytt långsiktigt aktiebaserad incitamentsprogram för bolaget 300 

högsta chefer. Tilldelningen av aktier i detta program sker endast om ett visst antal mål har 

uppnåtts under det gångna året. Programmet gäller 2005-2007 med utbetalning 2009-2011 
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och det är SKANSKAS numera enda koncerngemensamma långsiktiga incitamentsprogram.   

Programmet kan ge 30 % tillägg till den fasta lönen.  

Resultat-06 Rörlig ersättning-07 Incitamentsprogram 

 MSEK 3655 SEK 22 390 000  Nej  
 

2007 - Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av 

fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga sedvanliga förmåner samt pension. Fast lön och 

rörlig ersättning skall vara relaterad till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Den 

rörliga ersättningen skall kunna utges i kontanter och/eller aktier och den skall vara 

maximerad och relaterad till den fasta lönen. Tilldelning av aktier ska kräva tre års 

intjäningsperiod och skall ingå i ett långsiktigt incitamentsprogram. 2007 var det tilldelade 

värdet i aktiebaserad incitamentsprogrammet till koncernledningen värt TSEK 7870. Den 

rörliga ersättningen skall baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och sammanfalla 

med aktieägarnas intressen. Den rörliga ersättningen utgick till VD och 6 andra i 

koncernledningen.  

 

Resultat-08 Rörlig ersättning-09 Incitamentsprogram 

MSEK 3157 SEK 29 063 000 Ja 
 

2009 - Den totala ersättningen kan delas in i tre komponenter – fast lön, rörlig kontant 

ersättning samt koncernens långsiktiga incitamentsprogram vilket baseras på aktier. 

Tilldelningen från de två senare komponenterna baseras på hur väl de finansiella målen 

uppfyllts. Programmet gäller 2005–2007 med utbetalning i form av aktier i Skanska 

under 2009–2011 och omfattar cirka 300 chefer. I programmet ingår som kriterier för 

tilldelning, förutom finansiella mål, även mål för säker arbetsmiljö, miljöpåverkan, affärsetik, 

färre förlustprojekt samt chefsutveckling. Programmet kan ge högst 30 procents tillägg till den 

fasta årslönen. Den rörliga ersättningen utgick till VD och 9 personer ur koncernledningen.  

 

SKF  

 

Resultat-04 Rörlig ersättning-05 Incitamentsprogram 
MSEK 2976  SEK 17 824 743  Ja  
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2005 – Den totala ersättningen för en medlem av koncernledningen består huvudsakligen av 

fem komponenter: fast lön, rörlig lön, tjänstebil, pension och avgångsvederlag. Ersättningen 

till koncernledningen omfattades inte av någon tilldelning av personaloptioner. 

Koncernledningen innehar genom tidigare tilldelningar, inom ramen för AB SKFs 

personaloptionsprogram, personaloptioner som ger dem möjlighet att förvärva 349 875 

befintliga SKF B-aktier. Den rörliga lönen för en medlem av koncernledningen sätts i enlighet 

med ett prestationsbaserat program. Syftet med programmet är att motivera och belöna 

extraordinära resultat för att stödja operationella och finansiella mål. Den rörliga lönen 

baseras huvudsakligen på SKF-koncernens kort- och långsiktiga resultat, Maximal rörlig lön 

är begränsad till en viss procent av den fasta årslönen. Procentsatsen är knuten till den 

anställdes position och varierar mellan 60 och 80 %. 

 

Resultat-06 Rörlig ersättning-07 Incitamentsprogram 

MSEK 4432  SEK 19 410 965   Nej 
 

2007 – Den rörliga lönen för medlem i koncernledningen baseras på ett prestationsrelaterat 

program. Programmet syftar till att motivera och belöna värdeskapande insatser för att stödja 

operationella och finansiella mål. Det prestationsrelaterade programmet är huvudsakligen 

baserat på SKF-koncernens kortsiktiga resultat, fastställt enligt koncernens egen styrmodell. 

Den rörliga lönen enligt programmet är maximerad till en viss procent av den fasta årslönen. 

Procentsatsen är knuten till varje individs position och varierar mellan 40 och 70 % för 

personer i koncernledningen. Om SKF-koncernens resultat inte är i enlighet med kraven i det 

rörliga löneprogrammet utbetalas ingen rörlig lön.  

 

Resultat-08 Rörlig ersättning-09 Incitamentsprogram 

MSEK 4741 SEK 8 652 348 Ja 
 

2009 – Vid AB SKFs årsstämma 2008 respektive 2009 beslutades att införa SKFs 

prestationsbaserade Aktieprogram 2008 respektive 2009. Båda programmen omfattar var för 

sig högst 310 ledande befattningshavare och nyckelpersoner i SKF-koncernen, inklusive 

koncernledningen, och ger denna möjlighet att vederlagsfritt tilldelas SKF B-aktier. I övrigt 

samma kriterier som för 2007.  
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TRELLEBORG  

 

Resultat-04 Rörlig ersättning-05 Incitamentsprogram 
MSEK 730  SEK 12 425 000  Ja  

 

2005 – Ledningen bestämde 2005 att introducera ett långsiktigt incitamentsprogram för VD 

och andra i ledningen (runt 25 personer) med ett signifikant inflytande på Trelleborg gruppens 

vinst per aktie. Programmet är kontantbaserat och utgör ett tillägg till den årligt rörliga lönen 

till ledningen. Måltalet är Trelleborgskoncernens vinst per aktie med en årlig förbättring om 

10 procent och inkluderar kostnaden för detta program. För 2005 beslutade styrelsen målet 

12,40 SEK i vinst per aktie. Utfallet för befattningshavaren är maximerat till 100 procent av 

den genomsnittliga rörliga lönen under programmets löptid. Den rörliga lönen har en fastställd 

övre gräns och utgör cirka 25-30 procent av den totala lönen och den baseras främst på 

resultatutvecklingen.  

 

Resultat-06 Rörlig ersättning-07 Incitamentsprogram 

MSEK 768   SEK 13 157 000 Ja  
 

2007 – Samma typ av program som tidigare.    

 

Resultat-08 Rörlig ersättning-09 Incitamentsprogram 

MSEK -258 SEK 15 349 000 Ja 
 

2009 – VD har enligt avtal möjlighet till rörlig lön. Den rörliga lönen har en fastställd övre 

gräns för helåret 2009 vilken motsvarar 65 procent av den fasta lönen. Den rörliga 

ersättningen utgick till VD, Vice VD och 10st i koncernledningen.  

 

År 2005 beslutade styrelsen att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för VD och vissa 

ledande befattningshavare som har en betydande påverkan på Trelleborgkoncernens vinst per 

aktie.  

 

VOLVO  

 

Resultat-04 Rörlig ersättning-05 Incitamentsprogram 
MSEK 9907  SEK 27 141 500  Ja  
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2005 – Ledande befattningshavare i Volvokoncernen tilldelades i slutet av april 63 667 Volvo 

B-aktier inom ramen för det incitamentsprogram som bolagsstämman 2004 beslutade om. 

Tilldelningen baserades på graden av uppfyllelse av vissa ekonomiska mål för räkenskapsåret 

2004, som uppställts av styrelsen. Bolagsstämman beslutade att under andra kvartalet 2005 

införa ett nytt, aktiebaserat incitamentsprogram för ledande befattningshavare i 

Volvokoncernen. Programmet innebär huvudsakligen att maximalt 185 000 B-aktier 

i bolaget kan tilldelas maximalt 165 ledande befattningshavare, inklusive medlemmarna i 

koncernledningen, under det första halvåret 2006. Rörlig lön kan uppgå till högst 50 % av den 

fasta lönen. Den rörliga ersättningen utgick till VD och 16 andra medlemmar i 

koncernledningen.  

 

Resultat-06 Rörlig ersättning-07 Incitamentsprogram 

MSEK 16.32  SEK 21 659 315 Ja  
 

2007 - Medlemmarna av koncernledningen och ett antal högre chefer erhåller rörlig lön utöver 

den fasta lönen. Den rörliga lönen baseras i de flesta fall på Volvokoncernens och/eller den 

egna verksamhetens uppfyllande av vissa förbättringsmål. Förbättringsmålen beslutas av 

styrelsen i AB Volvo och kan hänföra sig till exempelvis rörelseresultat eller kassaflöde. 

Rörlig lön uppgick under 2007 till VD 65 % av den fasta lönen och till övriga 

ledningspersoner till högst 50 % av den fasta lönen och utgick till VD och 17st i 

koncernledningen.  

 

AB Volvo har för närvarande två utestående incitamentsprogram för vissa högre chefer; ett 

personaloptionsprogram (med lösen 2006– 2008) samt ett aktierelaterat program (med 

tilldelning 2008).  

 

 

Resultat-08 Rörlig ersättning-09 Incitamentsprogram 

MSEK 1002 SEK 5 918 300 Ja 
 

2009 - Den rörliga lönedelen för VD Leif Johansson baseras på koncernens rörelseresultat och 

kassaflöde och är maximerad till 65 % av den fasta lönen. Leif Johansson deltar även i 

koncernens långsiktiga incitamentsprogram och kan erhålla aktier i den mån de finansiella 

målen för verksamhetsåret uppfylls. För verksamhetsåret 2009 erhöll han en fast lön på 12 
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331 683 kronor och en rörlig lön på 1 002 348 kronor. Tilldelning i Volvos långsiktiga 

incitamentsprogram baseras på de finansiella mål som upprättats för 2009. Då dessa mål inte 

uppnåtts har ingen tilldelning skett. 

 

För övriga befattningshavare så kunde rörlig lön under 2009 uppgå till högst 50 % av den 

fasta lönen. För verksamhetsåret 2009 uppgick fast lön till 59 574 280 kronor och rörlig lön 

uppgick till 4 915 952 kronor. Koncernledningen bestod, utöver VD av 17 medlemmar. 

 

1.2 Finska verkstadsföretag 

Finska verkstadsföretags rörliga ersättningar för år 2005 

Tabell 4 

Företag Resultat-04 Rörlig ersättning-05 Incitamentsprogram 

Cargotec  MEUR 78,1 EUR 123 018  Ja  

Kone  MEUR 308,4 EUR 625,251  Ja  

Konecranes MEUR 18,42 EUR 5 090 351 Ja 

Metso  MEUR 144 EUR 383 000 000 Ja 

Outotec 0 0 Ej tillgång till ÅR 

Pöyry MEUR 20,9  0 Nej 

Uponor MEUR 63,8 EUR 118 233 Nej 

Wärtsilä MEUR 131,3 EUR 1 735 000 Nej 

Yit MEUR 100,5 EUR 379 179 Ja 
     Tabell: eget arbetat 

Finska verkstadsföretags rörliga ersättningar för år 2007 

Tabell 5 

Företag Resultat-06 Rörlig ersättning-07 Incitamentsprogram 

Cargotec MEUR 166,1  EUR 2 900 000 Ja 

Kone MEUR 234 EUR 2 049 507 Ja 

Konecranes MEUR 68,6 EUR 717 568 Ja 

Metso MEUR 410 EUR 810 876 Ja 

Outotec MEUR 37 EUR 441 667  Ja 

Pöyry MEUR 34,8 EUR 15 600 000 Ja 

Uponor MEUR 96,5 EUR 173 779 Ja 

Wärtsilä MEUR 353 EUR 2 089 000 Ja 

Yit MEUR 175,4 EUR 267 598 Ja 
     Tabell: eget arbetat 

Finska verkstadsföretags rörliga ersättningar för år 2009 
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Tabell 6 

Företag Resultat-08 Rörlig ersättning-09 Incitamentsprogram 

Cargotec MEUR 120,8 EUR 406 430 Ja 

Kone MEUR 418,1 EUR 1 103 827 Ja 

Konecranes MEUR 50 EUR 847 355 Ja 

Metso MEUR 390 EUR 506 953 Ja  

Outotec MEUR 93,9 EUR 528 739  Ja 

Pöyry  MEUR 72,6 EUR 0 Ja  

Uponor  MEUR 72,5 EUR 35 000  Ja 

Wärtsilä MEUR 389 EUR 622 000 Ja 

Yit  MEUR 134,4  EUR 385 153  Ja 
     Tabell: eget arbetat 

CARGOTEC 

Resultat-04 Rörlig ersättning-05 Incitamentsprogram 

 MEUR 78,1 EUR 123 018  Ja  
 

2005 – Företaget tillämpar ett incitamentsprogram till ledande befattningshavare. 

Incitamentsprogrammet är knuten till företagets aktie prestation. Programmet omfattar 35 

medlemmar i ledningen.  Totalt har 20660 B-optioner fördelats mellan ledningen varav 6500 

har tilldelats till VD och styrelsen.  

 

Resultat-06 Rörlig ersättning-07 Incitamentsprogram 

MEUR 166,1  EUR 2 900 000 Ja 
 

2007 – Cargotec har ett incitamentsprogram för ledningen som är både kort- och långvarigt. 

Det långvariga programmet består av aktiebaserad belöning och ledningens bonus anslag som 

omfattar finansiella och individuella mål. Den maximala utbetalningen av bonus beloppet är 

50 % av den fasta lönen för VD och 33-50 % för andra medlemmar i ledningen. Som ett led i 

programmet fick 8 medlemmar i ledningen 6000 B optioner samt en kontant ersättning på 

totalt EUR 2,9 miljoner. Det startades ett nytt aktiebaserad incitamentsprogram för ledande 

befattningshavare som omfattade 66 personer. Potential belöning från incitamentsprogrammet 

under 2007-2011 är baserad på prestationen av fem års försäljning och verksamhets resultat. 

Ersättningen tillkommer under 2009-2012 som delvis i B aktier och delvis i kontant 

ersättning. Maximala beloppet av aktieutbetalningen har fastställts till 387500 B aktier.  
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Resultat-08 Rörlig ersättning-09 Incitamentsprogram 

MEUR 120,8 EUR 406 430 Ja 
 

2009 – Maximal bonusutbetalningen är 70 % av fasta lönen för VD och 60 % för andra 

medlemmar i ledningen. Incitamentsprogrammet som startade 2007 fullföljer enligt plan. I 

enlighet med planen har 31356 B aktier tilldelats 61 deltagare i programmet som periodens 

första ersättning.  

 

KONE 

Resultat-04 Rörlig ersättning-05 Incitamentsprogram 

 MEUR 308,4 EUR 625,251  Ja  
 

2005 – Incitamentsprogram med stock option har införts för 300 ledande befattningshavare. 

2000000 C- optioner fördelades mellan ledningen där varje medlem har rätt till max 8000 C-

optioner. Varje option berättigar en B aktie. Priset för C optionen är EUR 28,4. Utdelning 

kommer att ske ifall genomsnittliga nettoomsättningen växer över marknads tillväxt och om 

vinst innan skatt och räntor överstiger 2004 års resultat. Ett aktiebaserad incitamentsprogram 

för 35st ledande befattningshavare har startats. Ersättningen betalas i kombination av B aktier 

och kontant ersättning.  

 

Resultat-06 Rörlig ersättning-07 Incitamentsprogram 

MEUR 234 EUR 2 049 507 Ja 
 

2007 – Ledande befattningshavare i företaget är inkluderade i aktiebaserad 

incitamentsprogram. Den potentiella ersättningen är baserad på Kones nettoomsättning och 

verksamhetsvinst. 97200 B aktier har tilldelats till ledningen tillsammans med uppskattad 

kontant ersättning för att täcka skattekostnader och liknande avgifter.  

 

Resultat-08 Rörlig ersättning-09 Incitamentsprogram 

MEUR 418,1 EUR 1 103 827 Ja 
 

2009 – Företaget har tre olika optionsprogram. Men ingen av ledande befattningshavare är 

inkluderade i dessa program. Istället tillämpas det ett aktiebaserad incitamentsprogram för 



23 
 

ledande befattningshavare bestående av totalt 40 individer. Ersättningen baseras på årliga 

tillväxten i både omsättningen, vinst före skatt och finansiella kostnader. Ersättningen består i 

kombination av B- aktier och kontant ersättning. Totalt har 195264 B aktier fördelats i 

ledningen beroende på uppnått mål för år 2008.  

 

KONECRANES 

Resultat-04 Rörlig ersättning-05 Incitamentsprogram 

MEUR 18,42 EUR 5 090 351 Ja 
 

2005 – Bolaget har ett antal optionsprogram för anställda i nyckelposition, till vilka hör den 

högsta ledningen och personer på mellanchefsnivå samt sakkunniga. Vid årets slut 2005 

omfattade koncernens optionsprogram 307 medarbetare. 176000 nya optioner kommer att 

fördelas.  

Resultat-06 Rörlig ersättning-07 Incitamentsprogram 

MEUR 68,6 EUR 717 568 Ja 
 

2007 – Under året distribueras 987500 A- optioner till ca 100 chefsanställda. Optionen 

berättigar en aktie per option, till priset EUR 25,72 (genomsnittspriset i april 2007).  

Resultat-08 Rörlig ersättning-09 Incitamentsprogram 

MEUR 50 EUR 847 355 Ja 
 

2009 – Företaget tillämpar ett långvarig incitamentsprogram för VD. Syftet är att sälja 100000 

aktier till VD varav en separat kontant ersättning tillkommer för att täcka skattekostnaderna. 

Priset per aktie är EUR 12. Ledande befattningshavare tilldelas även bonus i form av kontant 

ersättning utifrån bestämda villkor, vilka är säkerhet, kunder, människor, tillväxt och 

avkastningsnivån. Ledande befattningshavare har grundat företaget KCR Management Oy till 

att finansiera köp av aktier i Konecranes. KCR Management Oy har förvärvat 517696 aktier i 

Konecranes genom kapital investering på EUR 1,3 miljoner från medlemmarna i ledningen 

och utifrån lån från Konecranes som uppgår till EUR 7,1 miljoner. Planet kommer att bestå 

fram till 2012.  
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METSO 

 

Resultat-04 Rörlig ersättning-05 Incitamentsprogram 

 MEUR 144 EUR 383 000 000 Ja 
 

2005 – Företaget tillämpar en aktie delägarskapsplan. Där 50st medlemmar i ledningen är 

inkluderade. Planet fortlöper under tre år, 2006, 2007, 2008. Ersättningen baseras på 

företagets presterade verksamhetsvinst och ens affärsområden. Incitamentsprogrammet består 

av aktier och kontanter. Maximalt fördelas 360000 aktier där priset per aktie är EUR 38.  

Resultat-06 Rörlig ersättning-07 Incitamentsprogram 

MEUR 410 SEK 810 876 Ja 
 

2007 – Incitamentsprogrammet från 2005 fortlöper enligt plan. Förändringar har skett i form 

av att antalet chefer har ökat från 50 till 81. Den utdelade antalet av aktier uppgår till 125500. 

Priset per aktie är EUR 48.  

Resultat-08 Rörlig ersättning-09 Incitamentsprogram 

MEUR 390 EUR 506 953 Ja  
  

2009 – Ett nytt incitamentsprogram startas som löper från 2009 till 2011. 89 ledande 

befattningshavare deltar i programmet och ersättningen uppgår till maximalt 373175 aktier.  

OUTOTEC 

2005 – Inte tillgång till årsredovisningen för 2005 

Resultat-06 Rörlig ersättning-07 Incitamentsprogram 

MEUR 37 EUR 441 667  Ja 
 

2007 – Aktiebaserad incitamentsprogram tillämpas. 20 medlemmar i ledningen deltar i en två 

års period. Programmet har sin start 1 januari 2007 och slutar 31 december 2008. Ersättningen 

ges om vinsten ökar för året. Ersättningen är i form av aktier och kontant ersättning. Det 

maximala värdet för programmet uppgår till EUR 6,7 miljoner.  
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Resultat-08 Rörlig ersättning-09 Incitamentsprogram 

MEUR 93,9 EUR 528 739  Ja 
 

2009 – 2008 startades ett nytt incitamentsprogram som fortlöper till 2010. Ersättningen är 

baserad på individuell prestationsnivå. Programmet inkluderar 60 medlemmar i ledningen. 

Ersättningen är i form av aktier och kontanter.  

PÖYRY 

Resultat-04 Rörlig ersättning-05 Incitamentsprogram 

MEUR 20,9  0 Nej 
 

2005 – Ingen information om incitamentsprogram har funnits.  

Resultat-06 Rörlig ersättning-07 Incitamentsprogram 

MEUR 34,8 EUR 15 600 000 Ja 
 

2007 – I år har företaget introducerat ett nytt incitamentsprogram för ledande 

befattningshavare. Programmet fortlöper under tre år, 2008, 2009, 2010. Ersättningen 

förekommer delvis i form av aktier och av kontanter. I första perioden kommer programmet 

att bestå av 300 personer. Värdet på programmet uppgår till 270 000 aktier. Om företaget 

presterar bättre än förväntat kan värdet på programmet att öka till 540000 aktier.  

Resultat-08 Rörlig ersättning-09 Incitamentsprogram 

 MEUR 72,6 EUR 0 Ja  
 

2009 – Incitamentsprogrammet från 2007 fullföljs enligt plan. I år tilldelades 215641 aktier 

till deltagarna. Deltagningsantalet var det samma som i början av perioden med 300 individer.  

UPONOR 

Resultat-04 Rörlig ersättning-05 Incitamentsprogram 

MEUR 63,8 EUR 118 233 Nej 
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2005 – Aktieoptions program från 1999/2000 avslutades den 31 december 2004 och under 

perioden har 553000 aktieoptioner tecknats. I april 2004 startades ett nytt incitamentsprogram 

för perioden 2004-2006 motsvarande maximalt nettovärde på 80000 Uponor aktier.  

Resultat-06 Rörlig ersättning-07 Incitamentsprogram 

MEUR 96,5 EUR 173 779 Ja 
 

2007 – Incitamentsprogrammet som startade 2004 fullföljs enligt plan. 2007 fick ledningen 

71500 aktie-optioner i ersättning.  

Resultat-08 Rörlig ersättning-09 Incitamentsprogram 

 MEUR 72,5 EUR 35 000  Ja 
 

2009 – Företaget har två incitamentsprogram i form av aktier. Både incitamentsprogrammet 

gäller under vissa förutsättningar. Förutsättningar baseras på verksamhetsvinsten. Ledningen 

delade på 20170 aktier under året.  

WÄRTSILÄ 

Resultat-04 Rörlig ersättning-05 Incitamentsprogram 

MEUR 131,3 EUR 1 735 000 Nej 
 

2005 – Företaget har inget incitamentsprogram som löper under året och har inte startat något 

nytt. De har däremot bonus i form av kontant ersättning efter individuella prestationer.  

Resultat-06 Rörlig ersättning-07 Incitamentsprogram 

MEUR 353 EUR 2 089 000 Ja 
 

2007 – Ett incitamentsprogram i form av bonusar är implementerat i koncernen. Ungefär 1400 

ledande befattningshavare är inkluderade i programmet. Programmet består av ett långtvarigt 

program. Utdelningen är uppställt i tabellen.  

Resultat-08 Rörlig ersättning-09 Incitamentsprogram 

MEUR 389 EUR 622 000 Ja 
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2009 – I år inkluderar programmet ungefär 1 700 ledande befattningshavare i koncernen. 

Utdelningen är uppställt i tabellen.  

YIT  

Resultat-04 Rörlig ersättning-05 Incitamentsprogram 

MEUR 100,5 EUR 379 179 Ja 
 

2005 – Ledningen garanterades optioner upp till 27325 styck. Inga optioner tecknades.  

Resultat-06 Rörlig ersättning-07 Incitamentsprogram 

MEUR 175,4 EUR 267 598 Ja 
 

2007 – Ett nytt incitamentsprogram startades 30 november 2007 och fortlöper under perioden 

2006 – 2009. Programmet inkluderar K, L, M, N aktie-optioner. Det garanterades maximalt 

300000 K, 900000 L, 900000 M, 900000 N aktie-optioner villkorslös. Priset för K och L 

aktie-optioner är EUR 20,53 per aktie.  

Resultat-08 Rörlig ersättning-09 Incitamentsprogram 

 MEUR 134,4  EUR 385 153 Ja 
 

2009 - Programmet fullföljs enligt plan.  

1.3 Danska verkstadsföretag  

Danska verkstadsföretags rörliga ersättningar för år 2005 

Tabell 7 

Företag Resultat-04 Rörlig ersättning-05 Incitamentsprogram 

D/S Norden MDKK 1583 0  Ja 

DSV MDKK 1113 0  Nej 

FlSmidth MDKK 64  0  Nej 

G4S MDKK 888 DKK 21 318 605  Ja 

Köpenhavs MDKK 592,8 0  Ja 

NKT MDKK 197,8 DKK 600 000  Ja 

Rockwool  MDKK 403 0 Nej 

Vestas MDKK 455 DKK 800 000  Nej 
     Tabell: eget arbetat 
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Danska verkstadsföretags rörliga ersättningar för år 2007 

Tabell 8 

Företag Resultat-06 Rörlig ersättning-07 Incitamentsprogram 

D/S Norden MDKK 9613 DKK 24 781 746 Ja  

DSV MDKK 719 DKK 8 000 000  Ja 

FlSmidth MDKK 107  0  Nej 

G4S MDKK 1198 DKK 16 538 574   Ja 

Köpenhavs MDKK 671 0  Ja 

NKT MDKK 603 DKK 300 000 Ja  

Rockwool MDKK 950 0 Nej 

Vestas MDKK 827 0 Ja 
     Tabell: eget arbetat 

Danska verkstadsföretags rörliga ersättningar för år 2009 

Tabell 9 

Företag Resultat-08 Rörlig ersättning-09 Incitamentsprogram 

D/S Norden MDKK 3794 DKK 2 144 016   Ja 

DSV MDKK 1233 DKK 5000 000  Ja 

FlSmidth MDKK 1515 0 Nej 

Köpenhavs MDKK 755 DKK 1 900 000  Ja 

NKT MDKK 404 DKK 100 000  Ja 

Rockwool MDKK 1004 0 Nej 

Vestas MDKK 3805 DKK 5 212 265  Ja 
     Tabell: eget arbetat 

D/S Norden 

Resultat-04 Rörlig ersättning-05 Incitamentsprogram 

MUSD 263,7  Särredovisas inte  Ja 
 

2005 – D/S Norden har betalat USD 7 miljoner i individuella bonusar (rörliga ersättningar) till 

anställda. Norden kommer även att anslå en bonus baserad på föregående års resultat. 

Styrelsen har beviljat aktie optioner för totalt 25 000 aktier till nyckelpersoner i ledningen. 

Optionen kan brukas från 28 mars 2008 till 29 mars 2010 och ger rätten till innehavaren att 

köpa en aktie per option. Marknadsvärdet för optionen är totalt DKK 9,6 miljoner. 

  

Resultat-06 Rörlig ersättning-07 Incitamentsprogram 

MUSD 1765 USD 4 550 000 Ja  
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2007 – Man har bonusar, aktie optioner och aktier för anställda. Man ger 3 % av vinsten i 

bonus och den totala summan uppgick till 18,6 USD miljoner. 2007 fördelade Norden mellan 

anställda och ledningen bonus på 18,6 miljoner (föregående år var det 9,8 miljoner). Ökning 

sker p.g.a. rekord vinst från föregående år. Fastän att utbetalningen av bonusen har ökat har 

bonusen i förhållande till företagets resultat minskat till 3 % från 5 %. 92 chefer erhöll 

individuella bonusar varierande från en halv månadslön till tre års lön (genomsnitt 4,2 

månaders lön generellt). Totalt fördelades USD 10,9 miljoner till chefer (föregående år erhöll 

52 chefer ett belopp på 5,8 miljoner). 

2007 fördelades optioner som uppgick till totalt 445460 mellan 50 personer i ledningen och 

nyckelpersoner. Marknadsvärdet på optionerna beräknades till USD 7,9 miljoner.  

 

Resultat-08 Rörlig ersättning-09 Incitamentsprogram 

MUSD 707,8 USD 400 000   Ja 
 

2009 – Nordens ledning erhåller grundlön och pensionssystem samt bonusar, aktier till 

anställda och aktieoptioner. Företaget rättade till option programmet, vilket innebär att det 

inkluderar färre optioner (0,85 % av aktiekapitalet snarare än förra 1 %) och mer folk (56 mot 

50 föregående år) och brukningsperioden har förlängts från 2 till 3 år. Ledande 

befattningshavare måste återinvestera 25 % av vinsten i deras optioner från Norden aktier och 

behålla de i två år.  

Även bonusen rättades till. Vinsten var tillräcklig och prestationen var bra men bonusen bör 

även ses i relation till aktieägarnas avkastning. Norden delade inte ut kollektiv bonus och den 

individuella belöningen reducerades. Den totala bonus utdelningen uppgick till USD 0,4 

miljoner för utvalda ledare, inklusive medlemmar i styrelsen. Bonusen utbetalas i villkor om 

att de är kvar i företaget för perioden 2010 – 2012. Styrelsen har anslagit om 35 0000 aktier 

optioner till sammanlagt 59 chefer. Marknadsvärdet beräknades till USD 3,3 miljoner. 

 

DSV  

Resultat-04 Rörlig ersättning-05 Incitamentsprogram 

MDKK 1113 0  Nej 
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2005 – Ersättningen till ledningen är en kombination av fast lön, bonusprogram och 

möjligheten att vara med i ett incitamentsprogram. För 2005 var ledningen inte erbjudna att 

delta i något incitamentsprogram. 

Resultat-06 Rörlig ersättning-07 Incitamentsprogram 

MDKK 719 DKK 8 000 000  Ja 
 

2007 – Man har en options incitamentsprogram för ledningen för att man vill uppnå 

gemensamma intressen för ledningen och aktieägare. Ledningen anslår 165 0000 aktie 

optioner till genomsnitts aktiepris den 31 mars 2008. Det presenteras dock inte i 

årsredovisningen hur mycket som tilldelas till ledningen.   

Resultat-08 Rörlig ersättning-09 Incitamentsprogram 

MDKK 1233 DKK 5000 000  Ja 
 

2009 – DSV har startat incitamentsprogram bestående av optioner i mån om att behålla och 

motivera personalen och ledningen. Incitamentsprogrammen avser att skapa en 

sammanhållning mellan personalen och aktieägarna.  Ledningen anslår 200 0000 aktie 

optioner till stängnings kurs i 31 mars 2010. Men det presenteras inte i årsredovisningen hur 

mycket som tilldelas till just ledningen.   

FlSmidth 

Sedan 2002 har ledningen inte medverkat i något incitamentsprogram och ingen rörlig 

ersättning har utgått till ledande befattningshavare.  

 

G4S  

Resultat-04 Rörlig ersättning-05 Incitamentsprogram 

M£ 65,4 £ 1 956 246  Ja 
 

2005 – En stor del av ersättningen är relaterad till prestation i både en långtid och kort tids 

incitamentsprogram. Företaget har 3 olika incitamentsprogram: 

Performance related bonus: Ledande befattningshavare deltar i ett årligt bonusprogram 

(performance related bonus), där utbetalningen är beroende av att uppnå vissa uppsatta 
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mål(vinst före skatt och amortering). Ersättningen företaget fördelade var 1 304 164 engelska 

pund till ledningen som bestämdes utifrån målen. 

  

Synergi bonus: Ledningen fick även så kallad synergi bonus som belöning för de 

nedskärningar på kostnader de uppnådde vid sammanslagning med ett företag. Ledningen fick 

aktier som ersättning och dessa uppgick till 25 % av lönen, stigande till 50 % om de uppnådde 

vissa specifika mål. Aktierna blir tilldelade om innehavaren förblir som anställd hos företaget. 

Om de specifika målen överskrids får ledningen maximalt 50 % av lönen i extra ersättning. 

Detta gav 652 082 engelska pund i ersättning till ledningen.  

 

Aktiebaserad prestationsplan (long term incentive plan): 2004 introducerades aktiebaserad 

prestationsplan där ledande befattningshavare tilldelades aktier i företag om de uppnådde den 

efterfrågande prestationsplanen. Ersättning uppgår till ett års lön.  

 

Resultat-06 Rörlig ersättning-07 Incitamentsprogram 

M£ 109,9 £ 1 517 513  Ja 
 

2007 - Är bonusprogrammen det samma som 2005 med en ringa förändring i beloppet som är 

1 517 513 engelska pund. Aktiebaserad prestationsplan är det samma med lika mycket 

obetalda optioner.  

2009 – Årsredovisningen för 2009 har inte släppts.   

Köpenhavs 

Resultat-04 Rörlig ersättning-05 Incitamentsprogram 

MDKK 592,8 0  Ja 
 

2005 – 2004 startades ett incitamentsprogram för medlemmar i styrelsen, värd 2 % av den 

totala värde modellen över ett tre års period. Värdemodellen beräknas som ungefärlig 

sysselsatt kapital multiplacerad med skillnaden mellan avkastningen på sysselsatt kapital 

(ROCE) och företagets genomsnittliga kapitalkostnad (WACC). Ingen bonus kommer att 

betalas ut om värdemodellen inte överskrider DKK 300 miljoner. Bonusen kommer att vara 

som pensionsinkomst. Bonusen betalas slutet av det tredje året och en medlem i ledningen 
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kommer inte att erhålla bonus om denne person slutar innan programmet avslutats. Det totala 

värdet av bonusen uppgick till DKK 75 miljoner.  

 

Resultat-06 Rörlig ersättning-07 Incitamentsprogram 

MDKK 671 0  Ja 
 

2007 – Startades ett incitamentsprogram för medlemmar i styrelsen som pågår över en tre- års 

period. Ersättningen från programmet kan inte överskrida 18 månaders lön för någon av 

deltagarna. Korttidsbonus avtalet sträcker sig i ett år. Värdet på korttidsbonusen får inte 

överskrida 50 % av chefernas årliga fasta lön. Storleken på ersättningen beror på ett visst 

uppsatta mål man har satt upp. 

 

Resultat-08 Rörlig ersättning-09 Incitamentsprogram 

MDKK 755 DKK 1 900 000  Ja 
 

2009 – 2007 introducerade incitamentsprogram fullföljer enligt plan.  

 

NKT 

Resultat-04 Rörlig ersättning-05 Incitamentsprogram 

MDKK 197,8 DKK 600 000  Ja 
 

2005 – NKT introducerade ett incitamentsprogram bestående av en aktie-options program för 

anställda och ledningen. De anslagna optionerna 2005 kan brukas i mars 2008, mars 2009 och 

mars 2010. Brukningspriset är 189,9 i mars 2007. Tre års anställning krävs för brukning av 

optionen. Värdet på aktie-optionerna den 31 december 2005 beräknades till DKK 39 miljoner 

för ledningen. .  

 

Resultat-06 Rörlig ersättning-07 Incitamentsprogram 

MDKK 603 DKK 300 000 Ja  
 

2007 – Incitamentsprogrammet som startade 2005 fullföljer enligt plan. Värdet på de anslagna 

optionerna 2007 är DKK 21 miljoner för ledningen.  

 

 



33 
 

Resultat-08 Rörlig ersättning-09 Incitamentsprogram 

MDKK 404 DKK 100 000  Ja 
 

2009 – Incitamentsprogrammet som startade 2005 fullföljer enligt plan. Värdet på de anslagna 

optionerna 2009 är DKK 23 miljoner för ledningen.  

 

ROCKWOOL 

Företaget tillämpar inget incitamentsprogram och ger inte heller ut rörlig ersättning till 

ledande befattningshavare.  

VESTAS 

Resultat-04 Rörlig ersättning-05 Incitamentsprogram 

MEUR 61 DKK 800 000  Nej 
 

2005 – Det tillämpas inget incitamentsprogram för ledningen.  

 

Resultat-06 Rörlig ersättning-07 Incitamentsprogram 

MEUR 111 0 Ja 
 

2007 - Ledande befattningshavare erhåller optioner i enlighet med programmet som startade 

2006 som omfattar 20 personer. Ingen utdelning gavs 2006. 2007 fördelades optioner baserad 

på företagets resultat för 2007, som uppgår till 56448 optioner med ett totalt värde på EUR 3 

miljoner.  

2007 startades ett nytt incitamentsprogram för ledande befattningshavare. Det sträcker sig 

över en fem års period och uppgår till 580080 optioner, värderad till EUR 12 miljoner, 

beräknat till priset DKK 380,5 (15 maj 2007).  

 

Resultat-08 Rörlig ersättning-09 Incitamentsprogram 

MEUR 511 EUR 700 000  Ja 
 

2009 – Incitamentsprogrammet som startade 2007 fullföljer enligt plan. Totalt utfärdades 

53828 optioner 2009 till priset DKK 380,5. Marknadsvärdet är ca DKK 20,5 miljoner. 
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Bilaga 2 

Valuta kurser 2005  

 

2005 januari - december 
Enhet Valutakod Medel Min Max Ultimo 

1 AUD 5.695 5.185 6.03 5.8325 

1 BRL 3.4994 3.187 3.8035 3.4215 

1 CAD 6.1826 5.505 6.94 6.84 

100 CHF 599.7053 581.8 626.95 605.8 

1 CNY 0.9115 0.8 1.02 0.98 

1 CYP 16.1018 15.5 16.82 16.45 

100 CZK 31.1892 29.59 32.88 32.49 

100 DKK 124.5968 121.05 129.3 126.4 

1 EEK 0.5934 0.5755 0.6165 0.6025 

1 EUR 9.2849 9.004 9.649 9.43 

1 GBP 13.5782 12.735 14.34 13.7325 

1 HKD 0.9615 0.8575 1.065 1.025 

100 HUF 3.7433 3.59 3.87 3.73 

100 IDR 0.0772 0.07 0.08 0.08 

100 INR 16.9497 15.3 18.26 17.65 

100 ISK 11.9013 10.79 13.45 12.56 

100 JPY 6.7833 6.46 7.12 6.78 

100 KRW 0.7641 0.732 0.797 0.792 

1 KWD 23.7325 22.8 24.3 0 

1 LTL 2.6888 2.61 2.79 2.73 

1 LVL 13.3374 12.93 13.86 13.54 

1 MAD 0.8424 0.81 0.88 0.87 

1 MXN 0.6877 0.6 0.77 0.75 

1 MYR 1.826 1.75 1.87 0 

100 NOK 116.0089 107.8 124.45 117.6 

1 NZD 5.2643 4.7725 5.745 5.43 

1 PLN 2.3102 2.14 2.48 2.44 

100 RUB 26.4092 24.03 28.58 27.67 

1 SAR 1.9939 1.775 2.2 2.12 

1 SGD 4.4888 4.07 4.85 4.785 

100 SIT 3.8758 3.76 4.03 3.94 

100 SKK 24.2518 22.99 25.15 24.92 

1 THB 0.1855 0.17 0.2005 0.1935 

1 TRY 5.5506 4.9355 6.07 5.9055 

1 USD 7.4775 6.6625 8.2525 7.9525 

1 ZAR 1.1742 1.09 1.27 1.26 
 

Källa: Riksbanken 
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Valuta kurser 2007  

 

2007 januari - december 

Enhet Valutakod Medel Min Max Ultimo 

1 AUD 5.6595 5.3775 5.9575 5.6575 

1 BRL 3.4732 3.178 3.688 3.68 

1 CAD 6.3075 5.825 6.9225 6.5925 

100 CHF 563.1494 541.75 585.55 569.85 

1 CNY 0.8876 0.84 0.93 0.89 

1 CYP 15.874 15.58 16.19 16.19 

100 CZK 33.3346 31.89 36.31 35.62 

100 DKK 124.1284 120.9 127.05 127.05 

1 EEK 0.5911 0.576 0.6055 0.6055 

1 EUR 9.2481 9.0145 9.4735 9.4735 

1 GBP 13.5281 12.905 13.99 12.905 

1 HKD 0.8666 0.8025 0.91 0.83 

100 HUF 3.6798 3.51 3.8 3.74 

100 IDR 0.0746 0.07 0.08 0.07 

100 INR 16.3569 15.3 17.3 16.4 

100 ISK 10.564 9.6 11.33 10.35 

100 JPY 5.7437 5.43 6.25 5.72 

100 KRW 0.7277 0.672 0.7635 0.691 

1 LTL 2.6784 2.61 2.74 2.74 

1 LVL 13.2104 12.91 13.6 13.6 

1 MAD 0.8244 0.81 0.85 0.83 

1 MXN 0.6185 0.57 0.65 0.59 

100 NOK 115.4602 108.9 120 118.75 

1 NZD 4.9674 4.6825 5.3875 5.005 

1 PLN 2.4453 2.3 2.64 2.63 

100 RUB 26.4213 25.64 27.23 26.35 

1 SAR 1.804 1.68 1.895 1.725 

1 SGD 4.4841 4.33 4.65 4.47 

100 SKK 27.392 25.62 28.52 28.18 

1 THB 0.2078 0.1905 0.226 0.2155 

1 TRY 5.1795 4.7925 5.542 5.508 

1 USD 6.7607 6.2475 7.1125 6.4675 

1 ZAR 0.9583 0.89 1 0.94 
 

Källa: Riksbanken 
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Valuta kurser 2009  

 

2009 januari - december 
Enhet Valutakod Medel Min Max Ultimo 

1 AUD 6.007 5.275 6.515 6.4325 
1 BRL 3.8444 3.3405 4.1375 4.1375 
1 CAD 6.6971 6.345 7.2025 6.885 

100 CHF 703.4269 662.4 795.8 695.35 
1 CNY 1.1192 0.99 1.35 1.06 

100 CZK 40.1949 37.43 42.64 39.22 
100 DKK 142.6426 135.15 156.3 139.15 

1 EEK 0.6789 0.643 0.7445 0.6625 
1 EUR 10.6213 10.057 11.6465 10.353 
1 GBP 11.926 11.0125 13.0875 11.485 
1 HKD 0.9864 0.875 1.1875 0.93 

100 HUF 3.7916 3.55 4.11 3.79 
100 IDR 0.0731 0.07 0.08 0.08 
100 INR 15.7794 14.18 17.82 15.44 
100 ISK 6.0999 5.14 7.76 5.22 
100 JPY 8.1784 7.37 9.505 7.845 
100 KRW 0.5994 0.5655 0.642 0.62 

1 LTL 3.0761 2.91 3.37 3 
1 LVL 15.0521 14.27 16.47 14.6 
1 MAD 0.9443 0.89 1.05 0.91 
1 MXN 0.5652 0.51 0.65 0.55 

100 NOK 121.6225 111.6 130.4 124.3 
1 NZD 4.8152 4.1675 5.2425 5.1675 
1 PLN 2.4565 2.25 2.71 2.5 

100 RUB 24.0632 22.27 27.17 23.86 
1 SAR 2.0385 1.805 2.46 1.92 
1 SGD 5.2508 4.83 5.94 5.135 

100 SKK n/a n/a n/a n/a 
1 THB 0.2225 0.203 0.2555 0.216 
1 TRY 4.9107 4.578 5.334 4.764 
1 USD 7.6457 6.7725 9.22 7.2125 
1 ZAR 0.912 0.79 0.99 0.97 

 

Källa: Riksbanken 
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Bilaga 3 
 
3.1 Regressionstest för de svenska verkstadsföretagen 
 

Variables Entered/Removedb 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Resultata . Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: Bonus 

 
 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,177a ,031 ,010 1,74378E7 

a. Predictors: (Constant), Resultat 

 
 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 4,545E14 1 4,545E14 1,495 ,228a 

Residual 1,399E16 46 3,041E14   

Total 1,444E16 47    

a. Predictors: (Constant), Resultat 

b. Dependent Variable: Bonus 

 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,491E7 3350281,344  4,451 ,000 

Resultat 988,110 808,197 ,177 1,223 ,228 

a. Dependent Variable: Bonus 
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3.2 Regressionstest för de finska verkstadsföretagen 

 

Variables Entered/Removedb 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Resultata . Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: Bonus 

 
 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,164a ,027 -,014 3,11448E6 

a. Predictors: (Constant), Resultat 

 
 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 6,449E12 1 6,449E12 ,665 ,423a 

Residual 2,328E14 24 9,700E12   

Total 2,392E14 25    

a. Predictors: (Constant), Resultat 

b. Dependent Variable: Bonus 

 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2077372,884 973578,200  2,134 ,043 

Resultat -3843,261 4713,542 -,164 -,815 ,423 

a. Dependent Variable: Bonus 
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3.3 Regressionstest för de danska verkstadsföretagen  

 

Variables Entered/Removedb 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Resultata . Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: Bonus 

 
 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,611a ,374 ,344 5,83326E6 

a. Predictors: (Constant), Resultat 

 
 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 4,263E14 1 4,263E14 12,527 ,002a 

Residual 7,146E14 21 3,403E13   

Total 1,141E15 22    

a. Predictors: (Constant), Resultat 

b. Dependent Variable: Bonus 

 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 704711,507 1493035,664  ,472 ,642 

Resultat 2169,186 612,869 ,611 3,539 ,002 

a. Dependent Variable: Bonus 
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