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 Sammanfattning 
 

Uppsatsens titel:  Belöningspaket i stora företag – En studie om hur 
redovisningen och utformningen av belöningspaketet har 
utvecklats under de senaste fem åren. 

Seminariedatum:  5 juni, 2006 

Ämne/kurs:   Magisteruppsats, 10 p, inriktning redovisning   

Författare:    Jenny Hansson, Cecilia Rosqvist 

Handledare:    Olof Arwidi, Niklas Sandell 

Fem nyckelord:  Belöningspaket, Legitimitet, Dokumentstudie, VD, 
Ledningsgrupp 

Syfte:  Vårt syfte består av två delar, dels att ta reda på hur 
redovisningen av belöningspaketet har utvecklats, dels 
undersöka hur belöningspaketets utformning har 
utvecklats.  

 
Metod:  Vi har använt oss av en deduktiv ansats med inslag av 

induktiv ansats. Undersökningen har skett genom en 
dokumentstudie där vi använt oss av en egenkomponerad 
undersökningsmodell. 

Teoretiska perspektiv:  Uppsatsen utgår ifrån legitimitetsteorin, intressentteorin 
och teorin om aktieägarvärde. 

Empiri:  Empirin är hämtad från tolv företag inom fyra olika 
företagsområden, år 2001-2005 och består av information 
om belöningspaketet till VD och ledningsgrupp.  

Slutsatser:  Vi har kommit fram till att de stora företagsskandalerna 
och den hårdare regleringen har bidragit till att 
redovisningen av belöningspaket har blivit tydligare med 
åren. Företagen har blivit mer noggranna med att följa 
både lagar och regler samt frivillig information, för att 
därigenom kunna uppnå och bibehålla legitimitet hos sina 
intressenter. Utformningen av belöningspaketets samtliga 
fyra delar har blivit mer informativa och detaljerade. 
Lönen till VD behandlas allt mer noggrant och går via fler 
instanser innan beslut fattas. För att bonus ska utgå an-
vänder allt fler företag krav på individuell prestation. 
Vidare har vi märkt tendenser till att optionsprogrammen 
får minskat utrymme i belöningspaketet. Pensionsåldern 
ökar och allt fler företag går från förmånsbestämd till 
avgiftsbestämd pension. 
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Abstract 
 

Title: Reward system in big firms – A study of the development 
of the account and structure of the reward system during 
the last five years 

Seminar date:  June, 5th, 2006 

Course: Master thesis in business administration, 10 Swedish 
credits (15 ECTS), Major accounting 

Authors:    Jenny Hansson, Cecilia Rosqvist 

Advisor/s:    Olof Arwidi, Niklas Sandell 

Five key words: Reward system, Legitimacy, Document Study, CEO, 
Executive officers 

Purpose:   The purpose of the thesis is to find out how the account of 
the reward system and how the structure of the reward 
system has developed. 

Methodology:  We have used a deductive approach with strains of 
inductive thinking. The research has been made according 
to a document study where a research model has been 
used. 

Theoretical perspectives:   The thesis is based on legitimacy theory, the Stakeholder 
View and the Shareholder Value theory. 

Empirical foundation: The empirical foundation consists of information gathered 
from twelve firms within four different lines of business, 
the years of 2001-2005. It consists of information of the 
reward system for the CEO and the Executive Officers. 

Conclusions:  The recent scandals of firms and the more strict regulation 
have contributed to a clearer account of the reward system 
during the five years. The firms have been more accurate 
pursuing both laws and regulations but also voluntary 
information, in order to reach and sustain legitimacy. The 
structure of the four parts of the reward system has been 
more informative and in more detail. The rewards and 
salaries for the CEO have been more carefully taken care 
of before closure is taken. In order to receive bonus more 
firms demand individual achievements. We have also 
sensed tendencies to the fact that the amount of stock 
option programs have decreased in the reward system. 
The retirement age is increasing and more firms adapt to 
contribution-based pension instead of benefit-based 
pension. 
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1  Inledning 

 
___________________________________________________________________________ 
 

I detta inledande kapitel kommer vi att gå igenom bakgrunden till uppsatsen, för att sedan gå 

igenom problemformuleringen och uppsatsens syfte. Kapitlet avslutas med avgränsning och 

uppsatsens disposition.  

___________________________________________________________________________ 
 
 

1.1  Bakgrund 
 
Det svenska näringslivet har under de senaste åren drabbats av två stora företagsskandaler. 
Först ut var ABB-skandalen. År 2002 erhöll Percy Barnevik en pension på 900 miljoner 
kronor (Dagens Nyheter, 2003-01-03). Anledningen till att Barneviks pension blev så enorm 
berodde på att hans totala ersättning från ABB var kopplad till företagets ekonomiska utveck-
ling. Under Barneviks tid som VD gick företaget mycket bra, vilket resulterade i att hans 
ersättning blev därefter. Ersättningen blev betydligt högre än vad någon hade räknat med från 
början. Peter Wallenberg, ordförande i ABB, menade att avtalet egentligen var korrekt upp-
rättat. Problemet var dock att de som slöt avtalet, inte hade tänkt på varken uppföljning av den 
totala ersättningen eller någon form av taksättning av pensionsdelen. (Dagens Nyheter, 2002-
04-03) 
 
Pensionsavtalet orsakade stor debatt i Sverige, allmänheten protesterade mot att en person 
kunde få så stora summor i pension. ABB och Percy Barnevik kom därför fram till att en del 
av pengarna skulle betalas tillbaka och en återbetalningsplan upprättades. Barnevik erlades att 
betala tillbaka 550 miljoner kronor och i december år 2002 var pengarna helt återbetalda. 
(Dagens Nyheter, 2003-01-03) 
 
Nästa stora företagsskandal i Sverige kom Skandias ledning att stå för. Det hela uppdagades 
våren 2003, då styrelsen i Skandia valde att anlita en oberoende utredningsgrupp, vars uppgift 
skulle bestå av att utreda olika förhållanden i Skandia. Granskningen bestod av tre delar; 
transaktioner mellan moderbolaget och Skandia Liv, principerna för embedded value1 samt 
ersättningen till ledande befattningshavare och styrelseledamöter (Rydbeck & Tidström, 
2003). Vi kommer här att endast beröra ersättningsdelen.  
 

                                                 
1 Embedded value innebär att nuvärdet av framtida kassaflöden beträffande försäkringskontrakt redovisas som 
intäkt samma år som kontraktet skrivs 
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Skandia hade år 1997-2003 åtta långsiktiga ersättningsprogram. Dessa har kostat Skandia i 
Sverige 2,5 miljarder kronor. De mest omtalade bonusprogrammen var Sharetracker och 
Wealthbuilder. De var båda syntetiska optionsprogram, en form av låtsasoption, som gav 
Skandias medarbetare rätt till kontant utbetalning, vilken baserades på utvecklingen av aktie-
kursen. (Dagens Industri, 2004-04-14)  
 
Wealthbuilder var framtaget för nyckelpersoner inom Skandia (Rydbeck & Tidström, 2003). 
Styrelsen i Skandia hade beslutat att Wealthbuilder skulle ha ett tak på 300 miljoner kronor, 
något som Skandias VD Lars-Eric Pettersson sedan plockade bort, troligen utan styrelsens 
vetskap (Dagens Industri, 2004-11-04). Även taket i Sharetracker kom att plockas bort 
(Rydbeck & Tidström, 2003). 
 
I dagsläget pågår utredningar som granskar vilka det är som är de ansvariga för Skandia-
affären. ABB-skandalen var inte olaglig, utan berodde snarare på att avtalet var illa utformat, 
vilket resulterade i att ersättningen sköt i höjden. Problemet blev att avtalet kunde uppfattas 
som oetiskt. I Skandia däremot har det antagligen förekommit olagliga handlingar från flera 
håll, t.ex. har företagets VD Lars-Eric Pettersson dragits inför rätta på grund av sina hand-
lingar. Utredningarna visar att incitamentsprogrammet har kostat Skandia 600 miljoner kr mer 
än vad som har framgått av årsredovisningarna. (Rydbeck & Tidström, 2003)  
 
Dessa två skandaler har bidragit till ökad fokus på företagens incitamentsprogram och även på 
vilket sätt och i vilken omfattning som incitamentsprogrammen redovisas i företagens års-
redovisningar. Då skandalerna har inneburit ökad fokus på företagen skulle det kunna inne-
bära att företagen tenderar att bli mer noggranna i sin rapportering av incitamentsprogram.    
 
Den 1 juli 2005 infördes ett regelverk för bolagsstyrning i Sverige. Det gäller för samtliga 
aktiebolag på börsens A-lista och även de bolagen på O-listan med ett börsvärde på över tre 
miljarder. (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2006b) Förslaget till bolagsstyrningen har 
tagits fram av Kodgruppen och benämns Svensk kod för bolagsstyrning, vilken även kallas 
Koden. Grunden till den svenska bolagsstyrningen kommer dels från aktiebolagslagen 
(1975:1385), dels från den självreglering som fanns sedan tidigare. Syftet med bolagsstyrning 
är främst att den ska bidra till en bättre styrning av svenska börsnoterade bolag, men även att 
utländska aktörer ska ha ett högre förtroende för bolagsstyrningen i svenska företag. (Svensk 
kod för bolagsstyrning, 2004) 
 
Genom att följa Koden följer företagen inte bara tvingande lagregler, utan även det som kallas 
för god bolagsstyrning. Genom att följa reglerna för god bolagsstyrning hamnar aktieägarnas 
intressen i främsta rummet. (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2006a) Införandet av Koden 
kommer troligtvis att medföra förändringar av redovisningen av incitamentsprogram. 
 
Ytterligare ett organ som arbetar för att upprätthålla god sed på den svenska aktiemarknaden 
är Näringslivets börskommitté (NBK). Kommitténs uppgifter består i att ge ut regler samt 
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tillse att självregleringen fungerar på den svenska aktiemarknaden. De har bl.a. gett ut regler 
beträffande vilken information, om ledande befattningshavares förmåner, som ska finnas med 
i årsredovisningen. Reglerna har, enligt NBK, bidragit till ökad öppenhet angående 
ledningens löner och övriga förmåner. Vidare menar NBK att detta resulterar i ett ökat 
förtroende för den svenska aktiemarknaden. (NBK, 2002a)  
    
 

1.2  Problemdiskussion 
 
Belöningspaketets utformning är ett aktuellt ämne i det svenska näringslivet. Ett 
belöningspaket består av fast ersättning, rörlig ersättning och pensioner. Den rörliga ersätt-
ningen består dels av en kortsiktig variabel i form av bonus, dels av ett långsiktigt 
incitamentsprogram i form av optioner. Den mest omdebatterade delen av belöningspaketet är 
den rörliga ersättningen. Det är många företagsledare i de stora börsnoterade företagen som är 
av åsikten att den enskilda individen presterar bättre då ersättningen är prestationsbaserad. 
Svenskt näringslivs ordförande Michael Treschow, säger i en intervju med Uppdrag 
Granskning (2006-03-14) att bonus fungerar som en morot, som bidrar till ett bättre resultat 
för företaget. Det finns emellertid de som är av rakt motsatt åsikt och istället menar att den 
rörliga ersättningen är överflödig och inte alls behövs för att ledande befattningshavare ska 
prestera sitt yttersta. Sven-Erik Sjöstrand, professor vid Handelshögskolan i Stockholm, 
hävdar att rörlig ersättning är onödig och anser istället att den fasta delen av lönen borde 
höjas. (Uppdrag granskning, 2006-03-07)  
 
Även pensionsdelen i belöningspaketet är idag omdebatterad. Ett exempel är Anitra Steens 
pensionsvillkor som från början endast bestod av förmånsbestämd pension. Denna var baserad 
på den ersättning hon erhöll, då hon tillträdde som VD för Systembolaget år 1999. Under 
tiden som VD har hennes lön ökat. Löneökningen medförde att pensionsvillkoren inte längre 
var förenliga med den högre lönen, då kostnaderna för Systembolaget blev orimligt höga. En 
del av pensionen har därför omförhandlats till att bli avgiftsbestämd. Härigenom blev 
pensionskostnaderna 4 miljoner kronor lägre. (Dagens Nyheter, 2006-03-16) 
 
Företagsskandalerna i ABB och Skandia har bidragit till ett ökat intresse bland allmänheten 
om hur ersättningen till ledande befattningshavare är konstruerad och frågan är också flitigt 
diskuterad i medierna. Mot denna bakgrund finner vi ämnet mycket aktuellt och intressant. Vi 
avser därför att med denna uppsats ta reda på hur redovisningen av företagens belöningspaket 
har utvecklats i årsredovisningarna under de senaste fem åren. Vidare ämnar vi även under-
söka hur utformningen av belöningspaketen har utvecklats.  
 
Det finns både lagar och rekommendationer beträffande redovisning av ersättning till ledande 
befattningshavare. På senare tid har det kommit allt fler rekommendationer om hur redovis-
ningen ska presenteras, för att företaget ska uppfattas som legitimt i omvärldens ögon. T.ex. 
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har Näringslivets börskommitté gett ut regler för hur informationen till ledande befattnings-
havare ska se ut i årsredovisningen. Nu senast är det Kodgruppen som har gett ut regler 
beträffande bolagsstyrning, vilken kräver än mer detaljerad informationsutgivning i 
årsredovisningarna. I och med att det kontinuerligt har tillkommit nya lagar och rekommen-
dationer på området, krävs det idag en allt mer detaljerad redovisning av belöningspaketen. 
Detta får till följd att redovisningen av belöningspaket bör ha utvecklats under de senaste åren 
och i denna uppsats har vi för avsikt att ta reda på hur det har utvecklats. För att få en mer 
omfattande bild av belöningspaketet kommer vi även att undersöka hur utformningen av 
belöningspaketet har utvecklats. 
 
I vår undersökning kommer en jämförelse att göras mellan hur belöningspaketen utvecklats i 
stora börsnoterade företag. Vi har delat in företagen i fyra företagsområden; banker, 
verkstadsföretag, IT-företag och finansbolag. Vi avser att göra jämförelser mellan dessa 
företagsområden för att finna likheter och skillnader dem emellan.  
 
Detta leder oss fram till uppsatsens problemformulering: 
 
Hur har redovisningen av belöningspaketet samt utformningen av belöningspaketet, 

utvecklats under de fem senaste åren i olika företagsområden? 

 
 

1.3  Syfte 
 
Vi har en hypotes om att debatten och regleringen kring belöningspaketet i stora svenska 
företag har påverkat redovisningen av belöningssystemet till att bli mer tydlig. I denna 
uppsats vill vi därför ta reda på om vår hypotes är riktig. För att få en övergripande bild av 
belöningspaketet ämnar vi också undersöka hur utformningen av detsamma ser ut. 
 
Vårt syfte består således av två delar, dels att ta reda på hur redovisningen av belönings-
paketet har utvecklats, dels undersöka hur belöningspaketets utformning har utvecklats.  
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1.4  Avgränsningar 
 
I uppsatsen kommer vi att undersöka hur belöningssystemet ser ut för VD och 
ledningsgruppen. Vi avser därmed inte att undersöka hur belöningssystemet är konstruerat för 
styrelsen, varken styrelsens ordförande eller övriga ledamöter. Denna avgränsning väljer vi att 
göra, eftersom vår avsikt med uppsatsen är att undersöka belöningspaketets samtliga fyra 
delar för de ledande befattningshavare som sköter det löpande arbetet i företaget, dvs. VD och 
ledningsgruppen. Styrelsens ersättning är ofta utformad på ett annat sätt. Istället för ett 
belöningspaket får de ett fast arvode. 
 
Vi har i uppsatsen valt att gå fem år tillbaka i tiden och undersökningen sträcker sig således 
mellan år 2001 och 2005. Anledningen till att vi har valt denna tidsperiod är för att det har 
skett en utveckling av regleringen av belöningspaketen under denna tid. Det vore därför 
intressant att utforska hur redovisningen har ändrats under nämnda år.  
 
Ytterligare en avgränsning som har gjorts, är att vi har valt att enbart undersöka stora företag. 
De valda företagen är samtliga noterade på Stockholmsbörsen. Anledningen till att vi valt att 
avgränsa oss till stora börsföretag är för att många av regelverken, såsom Svensk kod för 
bolagsstyrning och NBK:s rekommendation om information om ledande befattningshavares 
förmåner, idag endast är tvingande för stora börsnoterade företag. I framtiden kommer troligt-
vis dessa regler även att gälla för fler företag än de börsnoterade.    
 
 

1.5  Disposition  
 
För att läsaren ska få en överblick av uppsatsens uppbyggnad, följer här vår disposition. Varje 
kapitel beskrivs kortfattat med information om dess innehåll.  
 
 

Kapitel 2 - Metod  
I kapitlet kommer vi att redogöra för de val av metod som gjorts och på vilket sätt som under-
sökningen har genomförts. Kapitlet innehåller en presentation av vår undersökningsmodell 
och information om urvalet av företag som gjorts samt argumentation för detta val. Vi redogör 
även för validitet och reliabilitet och avslutar kapitlet med källkritik. 
 
 

Kapitel 3 - Bakgrund  
I detta kapitel redogör vi för belöningspaketets fyra delar; fast lön, bonus, optioner och 
pension. Vi går igenom uppsatsens teorier, vilka är legitimitetsteorin, intressentteorin och 
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teorin om aktieägarvärde. Slutligen redogör vi för de regelverk som berör belöningspaketet; 
ÅRL 5 kap 20 §, RR 29, Näringslivets börskommittés rekommendationer angående informa-
tion om ledande befattningshavares förmåner samt Svensk kod för bolagsstyrning.  
 
 

Kapitel 4 - Empiri  
Kapitlet består av en redogörelse om hur belöningspaketet är utformat samt redovisat i 
årsredovisningarna hos de fyra valda företagsområdena. Områdena är banker, IT-företag, 
verkstadsföretag samt finansbolag. 
 
 

Kapitel 5 - Analys 
I kapitlet kommer vi att analysera hur redovisningen och utformningen av belöningspaketet 
har utvecklats. Analysen kommer att ske utifrån den empiri som vi har samlat in från 
årsredovisningarna och med hjälp av de berörda teorierna.  
 
 

Kapitel 6 - Slutsats 
I det avslutande kapitlet kommer vi att redogöra för de slutsatser vi har kommit fram till, 
beträffande utvecklingen av belöningspaketets redovisning och utformning. 
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2  Metod 
 
___________________________________________________________________________ 
 

I detta kapitel kommer vi att beskriva hur informationen samlats för att uppfylla syftet. I 

avsnittet om uppsatsens angreppssätt beskrivs vår valda utgångspunkt. Den metod vi har 

använt för att samla in information och en beskrivning av vår undersökningsmodell hittas i 

följande avsnitt, tillvägagångssätt. I slutet av kapitlet presenterar vi vårt urval samt en redo-

görelse av validitet och reliabilitet. Vi avslutar med en genomgång av källkritik. 

___________________________________________________________________________ 
 
 

2.1  Uppsatsens angreppssätt 
 
Belöningspaketen för stora företag är ett område som varit mycket omtalat och 
uppmärksammat under de senaste åren, men dessvärre inte lika utforskat. Belöningspaketen 
har bidragit till många frågetecken och det finns ett intresse hos allmänheten och då speciellt 
hos aktieägarna, att få kunskap om belöningspaketen som används i det enskilda företaget. 
Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka hur redovisningen och utformningen av belönings-
paketet till VD och ledningsgruppen har utvecklats under de fem senaste åren (2001-2005), 
inom olika företagsområden. Vi vill därmed beskriva och upptäcka likheter och skillnader 
inom och mellan de olika företagsområdena.  
 
Enligt Artsberg (2005), innebär en deduktiv ansats att teorier är utgångspunkten för empiriska 
observationer och att det är svårt att samla in empiri utan någon form av teori i grunden. 
Kunskap härleds således från teorin och ur detta kommer vi fram till en slutsats. Enligt 
Rosengren & Arvidsson (2001) innebär den induktiva ansatsen att undersökningen utgår ifrån 
empirin och att en regelbundenhet i ett antal händelser eftersträvas, det har så att säga formu-
lerats en hypotes. Vi har upprättat en undersökningsmodell, för att undersöka 
årsredovisningarnas innehåll, där frågorna huvudsakligen är baserade på lagar och rekom-
mendationer. Under tiden vi har undersökt årsredovisningarna, har vi samtidigt justerat våra 
frågor i undersökningsmodellen för att informationen ska bli relevant för vårt syfte. Vi har 
därmed själva konstruerat en del av frågorna för att få så utfyllande information om 
belöningspaketet som möjligt. Vi har även utgått ifrån en hypotes, vilket bidrar till att vår 
metodologiska ansats således kan ses som deduktiv med inslag av induktiv ansats. 
 
För att uppfylla vårt syfte, kommer vår undersökning att vara deskriptiv. Att undersökningen 
är deskriptiv är naturligt, då det finns väldigt mycket information inom området. Enligt Patel 
& Davidson (1994) kallas en undersökning deskriptiv, då det sker en beskrivning av 
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förhållanden som existerar just nu. Det framgår även att det kan röra sig om beskrivningar av 
samband mellan olika aspekter, vilket vi kan hänföra till vår undersökning av likheter och 
skillnader inom och mellan de olika företagsområdena. Vår undersökning kommer även att ha 
inslag av komparativa aspekter, eftersom belöningspaketen kommer att jämföras både mellan 
åren och mellan företagen (Halvorsen, 1994).  
 
 

2.2  Tillvägagångssätt 
 
Vi har valt att göra en dokumentundersökning, eftersom vi har för avsikt att undersöka vad 
som står skrivet i årsredovisningar. En dokumentundersökning är som mest lämplig, då det är 
svårt eller omöjligt att samla in primärdata (Jacobsen, 2002, s 185-ff.). Genom att undersöka 
årsredovisningar, får vi utfyllande och beskrivande information som är mycket svår att samla 
in genom andra datainsamlingsmetoder, t.ex. intervjuer. Vår undersökning av 
årsredovisningarna ger oss tillräcklig information för att uppfylla vårt syfte och vi behöver 
således inga ytterligare eller djupare förklaringar. Genom att utnyttja material som finns till-
gängligt, får vi tillgång till redan gjorda beskrivningar och kan därmed utöka beskrivningen 
och förståelsen genom att sammanställa och analysera dessa.  
 
Våra primära källor är årsredovisningar, vilka kan ses som sekundärdata, dvs. information 
som andra har samlat in (Jacobsen, 2002, s 186). Genom att sekundärdata inte har samlats in 
av oss själva, har vi inte kontroll över att informationen samlats in och registrerats på ett till-
förlitligt sätt (Lundahl & Skärvad, 1999, s 132). Vi har dock som en del av vårt syfte att 
undersöka hur företagen redovisar sina belöningspaket, vilket är precis det som offentliggörs i 
årsredovisningarna. Årsredovisningar ligger även under stränga krav för att uppfylla kriterier 
såsom rättvisande bild. Detta gör att risken för feltolkningar inte är speciellt stor. Ett annat 
problem med sekundärdata, såsom årsredovisningar, är att principerna för redovisningen 
ändras med åren (Jacobsen, 2002, s 188). Då vi endast undersöker årsredovisningar så långt 
som fem år tillbaka, ligger vi inte i riskzonen för att jämförelser över tiden ska vara ogenom-
förbara. Dessutom står information om redovisningsprinciper klart och tydligt i de flesta års-
redovisningarna. 
 
Under tiden vi gjorde vår undersökning av årsredovisningarna började vi med att behandla de 
senaste åren (2005) först, för att på ett pedagogiskt sätt för oss själva, lära oss var 
informationen lättast hittas. Eftersom informationen i årsredovisningarna blir bättre och utför-
ligare för vart år, har detta gjort att undersökningen har löpt på ett smidigare och mer tids-
effektivt sätt.  
 
Uppsatsen har ett tvådelat syfte. Vi har därför valt att dela in empirin, analysen och 
slutsatserna i två delar, dels hur redovisningen av belöningspaketet har utvecklats, dels hur 
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utformningen av belöningspaketet har utvecklats. Denna uppdelning har gjorts för att under-
lätta för läsaren att förstå att det är två separata delar samtidigt som delarna hänger samman. 
 
I empirin redogörs för ett sammandrag av belöningspaketet i de fyra olika företagsområdena. 
Det går att finna en utförligare beskrivning av vart och ett av företagen i bilaga 2-5. Vi har 
även gjort en empirisammanfattning över redovisningen av belöningspaketet, vilken vi har 
valt att lägga som bilaga 6. Detta val har gjorts eftersom sammanfattningen innehåller många 
tabeller, vilket skulle kunna störa flytet i läsningen av uppsatsen. 
 
 

2.2.1  Undersökningsmodell 
 
För att kunna hantera informationen och analysera samt systematisera den på ett effektivt sätt 
och därmed skapa förutsättningar för att uppfylla vårt syfte, har vi utformat en undersöknings-
modell (se bilaga 1). Under hela tiden som vår undersökning pågått, har nya infallsvinklar 
påträffats och nya frågor väckts. Detta har gjort att vår undersökningsmodell har frambringats 
genom en iterativ process vilket bör bidra till ökad validitet. Vi har infört den urskiljda infor-
mationen i modellen, allteftersom vi funnit svar på våra frågor. Genom modellen har vi fått 
stor överblick över vårt insamlade material och har kunnat göra jämförelser och upptäcka 
likheter och skillnader inom och mellan företagsområdena.  
 
Undersökningsmodellen består av tre delar, Övergripande frågor, VD och Ledningsgruppen. 
Ledningsgruppen innefattar andra ledande befattningshavare, dvs. verkställande ledning eller 
koncernledningen, i de fall då företagen vi undersöker är moderbolag i en koncern. I samtliga 
fall som vi nämner ledningsgruppen, är VD exkluderad. Vi har valt att inte undersöka 
styrelseledamöternas ersättningar och därmed är de inte medräknade överhuvudtaget. Vi har 
valt att redogöra för förhållandet mellan styrelsen och de ledande befattningshavarna, efter-
som det ofta är styrelsen, i form av en ersättningskommitté, som behandlar frågor om 
ersättning till VD och ledningsgruppen.   
 
Huvuddelen av frågorna som använts i vår undersökning, är hämtade från eller baserade på 
Näringslivets börskommittés rekommendationer (NBK), Svensk kod för bolagsstyrning och 
ÅRL 5 kap 20 §. Några frågor har vi, som ovan nämnts, själva konstruerat och de är 
utformade så att relevant information för vårt syfte ska frambringas. 
 
Några av frågorna är utformade så att svaren kan bli ja eller nej. Om informationen inte finns 
att utläsa, har vi registrerat att det inte finns utsatt i årsredovisningen. Många frågor har svar 
som kan bli mycket långa och uttömmande, vi har då valt att begränsa oss till att plocka ut de 
mest övergripande och speciella egenskaper som varje företag innehar, för att få en intressant 
jämförelse. En del av frågorna har varit svåra att få svar på hos vissa företag, vilket dock även 
det har bidragit till ett resultat.  
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2.2.2  Validitet 
 
För att skapa relevans i vår uppsats har vi varit noga med att försöka hålla validiteten på hög 
nivå. Vi har därför fokuserat på att det vi undersöker, nämligen information om belönings-
paketen, har skapat vår empiri och att irrelevant information har förbisetts. Vi eftersträvar 
således att den inre validiteten ska uppnå en tillfredsställande nivå (Lundahl & Skärvad, 
1999). Vi anser att vårt undersökningsunderlag är tillräckligt stort för att vi ska kunna dra 
slutsatser om andra stora företags redovisning och utformning av belöningspaketen.   
 
 

2.2.3  Reliabilitet 
 
Reliabilitet är en nödvändig förutsättning för validitet. Jacobsen (2002), menar att reliabilitet, 
även benämnt trovärdighet eller äkthet, kännetecknas av information som inte är belastad med 
uppenbara mätfel, dvs. undersökningen bör uppvisa samma resultat om den upprepas. Då vi 
eftersträvar hög trovärdighet i vår uppsats, har vi varit noga med att behandla 
årsredovisningarna, som om vi inte sett information från tidigare eller efterföljande års-
redovisningar. Detta anser vi bör bidra till en hög grad av reliabilitet i vår undersökning.  
 
 

2.3  Urval 
 
Vi samlar in information om belöningspaketet genom att undersöka årsredovisningar från fem 
år tillbaka; år 2001 till 2005. Vi anser att det, under de senaste fem åren, bör ha hänt mycket i 
utförandet av årsredovisningar, med tanke på införandet av Koden. Företagen vi ska under-
söka, är ett urval av de mest omsatta företagen på Stockholmsbörsen. För att ett bolag ska bli 
noterat på Stockholmsbörsen, finns det informationskrav och stabilitetskrav, som måste upp-
fyllas. Anledningen till att vi har valt dessa företag, är att vi anser att stora företag med hög 
omsättning ligger i stort fokus just nu, med tanke på de skandaler som inträffat de senaste 
åren. Stora börsnoterade företag har dessutom lättillgänglig information, i form av 
årsredovisningar, som bör vara väl utvecklade och rika på information.  
 
Vi gör jämförelser mellan fyra stora företagsområden; banker, IT-företag, verkstadsföretag 
och finansbolag. Detta gör vi, eftersom det är intressant att se hur belöningspaketen inom 
varje företagsområde ser ut och även hur de ser ut i relation till varandra. Företagsområdena 
är olika och vi vill se om det har betydelse för utformningen och redovisningen av belönings-
paket. Vi anser att det är rimligt att använda tre företag inom varje företagsområde (60 
årsredovisningar) för att få en djupare insyn inom områdena. Vi har sett till att företagen inom 
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varje område är relativt lika i storlek och omsättning, för att vi ska få en relevant och 
trovärdig jämförelse, både inom och mellan områdena.  
 
Bankerna som vi undersöker, är tre av de största bankerna i Sverige; Föreningssparbanken, 
Handelsbanken och SEB. Företagen inom företagsområdet IT-företag är Ericsson, 
TeliaSonera och WM-data. Dessa har vi valt, eftersom de är stora IT-företag som kan 
jämföras med varandra i storlek. Verkstadsföretagen är Alfa Laval, Atlas Copco och Sandvik. 
Inom finans har vi valt rena investmentbolag för att öka möjligheten till jämförelse, företagen 
är Industrivärden, Investor och Ratos.  
 
Vi kommer att presentera företagen inom respektive företagsområde. Detta innebär att vår 
empiri kommer att vara indelad i fem kapitel, ett om varje företagsområde samt ett samman-
fattande kapitel. En utförligare beskrivning om varje företag finns att tillgå i bilaga 2-5. I 
analysen kommer likheter och skillnader mellan företagsområdena att redogöras för, utifrån 
de teorier vi valt. Genom detta upplägg, kommer läsaren att lättare få en översikt över vilket 
företag som hör till vilket företagsområde, samtidigt som sambanden dem emellan framträder 
på ett tydligare sätt. 
 
 

2.4  Källkritik 
 
Vi har använt oss av årsredovisningar som huvudsaklig källa för vår uppsats. 
Årsredovisningar är information som har samlats in och redovisats av det enskilda företaget 
och vi utgår ifrån att denna information är rättvisande. Vi har även använt oss av 
Näringslivets börskommittés rekommendationer, Svensk kod för bolagsstyrning och ÅRL 5 
kap 20 §, vilka vi förutsätter är korrekta. En del information har vi tagit från elektroniska 
källor. Mycket av denna information är dock tagen från hemsidor av företagen vi undersöker 
och huvuddelen av denna information är årsredovisningar. Vi anser även att de elektroniska 
källor som är upprättade av institutioner är objektiva och därmed trovärdiga. Vid undersök-
ningen av elektroniska källor såsom artiklar, har vi varit uppmärksamma på att informationen 
inte nödvändigtvis är objektiv och har därmed förhållit oss kritiska till informationen. Den 
litteratur vi har använt, anser vi är av hög trovärdighet, vi värderar den dock kontinuerligt 
under hela vår undersökning. 
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3  Bakgrund till ämnet 
 
___________________________________________________________________________ 
 

I följande kapitel kommer vi att redogöra för bakgrunden till belöningspaketet. Vi börjar med 

att gå igenom belöningspaketets fyra delar; fast lön, bonus, optioner och pensioner. Därefter 

följer en genomgång av uppsatsens tre teorier, vilka är legitimitetsteorin, intressentteorin och 

teorin om aktieägarvärde. Kapitlet avslutas med en genomgång av de regelverk som berör 

belöningspaketet; ÅRL 5 kap 20 §, RR 29, Näringslivets börskommittés rekommendationer 

samt Svensk kod för bolagsstyrning.   

___________________________________________________________________________ 
 
 

3.1  Belöningspaketets fyra delar 
 
För att läsaren ska få en uppfattning om vad som menas med de olika delarna i belönings-
paketet, kommer vi här att beskriva vad respektive del innebär och även redogöra för NBK:s 
regler rörande information om ledande befattningshavares förmåner (2002), gällande vad som 
ska finnas med i årsredovisningen av varje del. 
 
 

3.1.1  Fast ersättning 
 
Med fast lön menas den del av lönen som är förutbestämd och som inte har några rörliga 
delar. Fast lön är exklusive övriga förmåner, för att jämförelserna ska bli så riktiga som 
möjligt. Enligt NBK:s regler rörande information om ledande befattningshavares förmåner 
(2002), ska den fasta lönen specificeras för VD och ledningsgruppen. 
 
 

3.1.2  Bonus 
 
Den rörliga lönen innefattar, enligt NBK:s regler angående information om ledande 
befattningshavares förmåner (2002), bonus, tantiem2 och liknande ersättning. Vi inkluderar 
bonus och optioner i den rörliga ersättningen men även andra incitamentsprogram som är 
speciella för de olika företagen. Bonus är den mest omtalade delen av den rörliga ersättningen 

                                                 
2 Tantiem innebär del av företagets vinst 
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och står för en stor del av vår undersökning. Bonus är ofta beroende av olika finansiella 
och/eller icke-finansiella mått och utbetalas efter prestation för att öka incitamenten att arbeta 
för ökat värde i företaget. Enligt NBK ska den sammanlagda summan av bonus och även 
huvuddragen i beräkningsgrunderna för utbetalning av bonus redovisas. 
 
 

3.1.3  Optioner 
 
Optioner fungerar som ett incitamentsprogram och innebär en rätt för innehavaren att i fram-
tiden teckna aktier i företaget till ett på förhand fastställt pris. Syftet med optionsprogram är 
generellt att knyta anställda, då speciellt ledande befattningshavare, närmare företaget. Detta 
ska bidra till att värdet på företaget utvecklas enligt aktieägarnas intresse. Enligt NBK:s regler 
angående information om ledande befattningshavares förmåner (2002) ska innehavet av 
optioner redovisas och även vid tilldelningspunkten, beräknat marknadsvärde respektive 
förvärvspris. Informationen om optioner ska dessutom utvisa huruvida tilldelningen inneburit 
en förmån eller inte för personen som tilldelats optioner. 
 
Optioner behandlas vid sidan om finansiella instrument i lagen (1991:980) om handel med 
finansiella instrument (NBK, 2006-05-02). NBK beskriver optioner och rättigheter därtill som 
aktiekursrelaterade incitamentsprogram, där personaloptioner och s.k. syntetiska optioner 
inräknas. Köpoptioner, som utfärdats av annan part än bolaget, som inte utgör någon kostnad 
för bolaget, innefattas inte av denna lag.  
 
Personaloptioner innebär att företaget ställer ut köpoptioner som ger innehavaren till 
optionerna rätten att köpa motsvarande antal aktier till ett förutbestämt pris. Personaloptioner 
är ofta kopplade till fortsatt anställning och kan inte intjänas eller lösas in efter avslutande av 
tjänst. Syntetiska optioner innebär en rätt för innehavaren att erhålla kontant ersättning, mot-
svarande aktieoptionens marknadspris på dagen för inlösen av den syntetiska optionen. 
Syntetiska optioner kan inte överlåtas. Köpoptioner innebär en rätt att köpa de underliggande 
aktierna. Utfärdaren av köpoptionen förväntar sig i regel en oförändrad eller nedåtgående kurs 
på de underliggande aktierna. (FAR, 2005, s 1444) 
 
 

3.1.4  Pension 
 
Pension är en förmån som innebär en fortsatt utbetalning till en procentsats av tidigare lön, till 
en individ efter avslutad anställning, vanligen vid 65 års ålder. Enligt NBK:s regler angående 
information om ledande befattningshavares förmåner (2002) ska information om de viktigaste 
villkoren för framtida pension framställas i årsredovisningen, även pensionsåldern och under 
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vilken tid som pension ska utgå ska anges. Det ska även framgå om pensionen är avgifts-
bestämd eller förmånsbestämd. 
 

Avgiftsbestämd pension 
Den avgiftsbestämda pensionen utgörs av en avgift som är bestämd till en viss procentsats av 
lönen eller till ett visst belopp. Pensionskostnaden för avgiftsbestämda planer kostnadsförs 
löpande i takt med individens intjänande. Då kostnaden för pensionen har blivit avsatt, har 
företaget fullgjort sina förpliktelser och därmed står individen risken. Avgiftsbestämd pension 
ger dessutom utrymme för större rörlighet för individen som själv kan förvalta över sina 
pengar. Pensionens storlek grundas på pensionsbehållningen eller pensionskapitalet vid den 
tidpunkt då pensionen börjar betalas ut. Avgiftsbestämd pension kan även kallas för premie-

bestämd pension. Exempel på avgiftsbestämd pension är: inkomstpension, premiepension och 
ITPK (extra ålderspension). (PTK, hemsida) 
 

Förmånsbestämd pension 
Den förmånsbestämda pensionen är bestämd till sin storlek från början. Den är ofta uttryckt 
som en andel av lönen och företaget bär risken för att de utlovade ersättningarna utbetalas. 
ATP (Allmän tilläggspension) och ITP (Industrins och handelns tilläggspension) är exempel 
på förmånsbestämda pensioner. (PTK, hemsida) ITP håller för närvarande på att 
omförhandlas till att bli avgiftsbestämd. Förpliktelserna för förmånsbestämd pension täcks 
ofta av pensionsstiftelser, genom försäkringslösning eller genom avsättning i balansräkningen. 
 
Enligt NBK:s regler angående information om ledande befattningshavares förmåner (2002), 
ska information om årets kostnad, för både avgiftsbestämda och förmånsbestämda planer, 
anges i förhållande till den pensionsgrundande ersättningen. Kostnaden ska redovisas enligt 
IAS 19. Det ska även i årsredovisningen anges om pensionen är antastbar eller inte. En 
oantastbar pension är inte villkorad av framtida anställning. En antastbar pension är däremot 
beroende av detta villkor. 

 

3.2  Teori 
 
Teoridelen inleds med en teoretisk referensram för att se hur de olika teorierna hör samman. 
Därefter följer en presentation av de tre valda teorierna; legitimitetsteorin, intressentteorin och 
teorin om aktieägarvärde. 
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3.2.1  Teoretisk referensram 
 
Det finns idag ett visst antal teorier som redogör för förhållandet mellan samhälle och företag. 
Två av dessa teorier är legitimitetsteorin och intressentteorin. Detta är två teorier som är 
relativt lika varandra, men det är ändå en poäng att behandla båda två, då de verkar komplet-
terande till varandra (Ljungdahl, 1999, s 39-40).  
 
Dessa två teorier kan antingen utgå ifrån företagsledarens perspektiv eller ifrån samhällets 
perspektiv. Sett ur företagsledningens perspektiv kan företagen använda sig av 
årsredovisningen för att legitimera sig gentemot företagets olika intressenter. Teorierna kan på 
så vis komplettera varandra genom att intressentteorin beskriver förhållandet mellan intres-
senter och företaget, medan legalitetsteorin redogör för på vilket sätt företaget ska legitimera 
sig mot sina intressenter (Ljungdahl, 1999, s 39-41). Problemet kan också ses utifrån 
samhällets perspektiv, då det handlar om vilka krav som intressenterna ställer på företaget 
samt samhällets förmåga att påverka företaget i sin roll som intressent (Ljungdahl, 1999, s 39-
41). 
 
Den viktigaste intressenten i företaget är aktieägarna. Teorigenomgången kommer därför att 
avslutas med en genomgång av vikten av att skapa ekonomiskt värde för aktieägarna.  
 
 

3.2.2  Legitimitetsteori 
 

Teorins innebörd 
Legitimitet är en resurs som är nödvändig för ett företags överlevnad (Deegan, 2002). Ordet 
legitimitet innefattar värderingar och normer om vad som uppfattas som korrekt av 
omgivningen (Karlsson, 1991, s 68-69). Legitimitet innebär således att det ska finnas en 
överrensstämmelse mellan ett företags värderingar och värderingarna i företagets omgivning, 
dvs. hos dess intressenter. Det är företagets utomstående som bedömer om företaget är 
legitimt, vilket innebär att de ska uppfatta företagets handlingar och värderingar som giltiga 
och acceptabla. (Ljungdahl, 1999, s 45)  
 
Ett problem är dock att företagets intressenter ställer olika typer av krav på företaget, vilket 
gör att det kan vara svårt för företaget att vara legitimt i samtliga intressenters ögon 
(Ljungdahl, 1999, s 45). Ett exempel är att en stor pension till ledningsgruppen säkerligen 
anses som legitimt av dem själva, medan övriga intressenter troligtvis inte accepterar det.  
 
Legitimitet är inte någonting som är statiskt, utan då det sker förändringar i organisationer är 
det viktigt för företagsledningen att se till att legitimiteten bibehålls. Svårigheten att behålla 
legitimiteten ökar ju fler aktörer det är som är inblandande i den strategiska förändringen. 
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Legitimitet är en svårhanterad resurs, eftersom det för det första är en förutsättning för att 
andra människor ska kunna förlita sig på företaget, samtidigt som företaget självt inte har 
kontrollen av legitimiteten, utan kontrollen finns hos andra. (Karlsson, 1991, s 67-69) 

 
Legitimitetsteorin ur ett strategiskt perspektiv 
En legitimeringsprocess innebär att företag genomför legitimerande åtgärder för att förklara 
eller rättfärdiga ett visst beteende, som kan ha skadat företagets legitimitet. Dessa 
legitimerande åtgärder kommuniceras mestadels verbalt, genom muntliga förklaringar. 
Företaget kan välja mellan olika legitimeringsstrategier för att övertyga och upplysa intres-
senter om vad som har hänt och på så vis undvika att en legitimitetsklyfta uppstår. Detta är en 
strategisk syn på legitimitet. I detta perspektiv framstår företagsledningen som mycket 
handlingskraftig, eftersom de med hjälp av legitimeringsstrategierna blir mycket starka i sin 
vilja att legitimera företaget. (Ljungdahl, 1999, s 45-48) 
 
Om företaget upptäcker att legitimiteten är hotad kan de enligt Lindblom (1994), använda sig 
av en av fyra strategier, för att behålla sin legitimitet.  
 

• Informera och utbilda sin omgivning om förändringar som kommer att ske i företagets 
arbetssätt. 

• Förändra de uppfattningar som finns hos omgivningen, utan att i själva verket förändra 
sitt egentliga beteende.  

• Manipulera uppfattningarna genom att få bort uppmärksamheten från orosmomentet 
till någon annan del av företaget som inte är under någon form av legitimitetshot.  

• Förändra de externa förväntningarna på resultatet. (Deegan, 2002, s 297)  
 
Dessa fyra strategier kan företaget använda för att ta sig ur ett legitimitetsproblem. Detta visar 
att företaget egentligen inte behöver utföra radikala handlingar för att komma ur problemet, 
utan det kan räcka med att företagsledningen manipulerar omgivningen. (Deegan, 2002, s 
293)  
 

Legitimitetsteorin ur ett institutionellt perspektiv 
Sett utifrån ett institutionellt perspektiv har inte företagsledningen lika stor makt och har 
därför inte samma möjlighet att genomföra ovan nämnda legitimeringsstrategier. Enligt detta 
perspektiv, kan legitimitet beskrivas utifrån en institutionaliseringsprocess, vilken innebär att 
organisationer efterhärmar allmänt godkända strukturer och processer för att uppnå 
legitimitet. Legitimitet uppnår företaget då de visar att de följer de rådande rationalitetsnormer 
som finns, eftersom legitimitet här oftast likställs med ett rationellt beteende. Detta innebär att 
företaget kan välja att införa vissa mönster, t.ex. hur belöningspaketet ska se ut, eftersom de 
har blivit institutionaliserade i samhället. Genom att följa dessa likvärdiga beteenden uppnår 
företaget legitimitet, följden blir dock att alla företag kommer att likna varandra. (Ljungdahl, 
1999, s 46-48)  
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3.2.3  Intressentteorin 
 
Intressentteorin, även kallad Stakeholder View, är en bred teori som behandlar företagets 
intressenter. Intressenter är de personer och de grupper av personer som en verksamhet har 
kontakt med. En intressent har helt enkelt någon form av intresse i verksamheten (Ljungdahl, 
1999, s 41-42). De olika intressenterna ställer olika krav på verksamheten och för att företaget 
ska kunna upprätthålla sin legitimitet är det viktigt att ta hänsyn till de olika kraven (Nygaard 
& Bengtsson, 2002, s 159).  
 
Det finns två typer av intressenter, dels primära intressenter såsom ägare, anställda, 
leverantörer och kunder, dels sekundära intressenter såsom kommuner, landsting och media. 
Indelningen i primära och sekundära intressenter har gjorts för att visa vilka intressenter, vars 
krav är allra viktigast för företaget och företagsledningen. Det är dock mycket viktigt att 
fokusera även på de sekundära intressenterna, då deras påverkan på verksamheten inte ska 
underskattas. Om en sekundär intressent inte får sina krav uppfyllda, finns det en risk för att 
detta även påverkar de primära intressenternas inställning till företaget på ett negativt sätt. 
(Ljungdahl, 1999, s 41-44) 
 
Det finns olika typer av intressentkrav. För det första kan det vara intressenter som enbart har 
ett intresse i företagets verksamhet. Ett annat krav som kan ställas av intressenten är deras 
rättigheter, vilka antingen kan vara lagstadgade eller moraliska. Det sista intressentkravet 
grundar sig i ägarskap. Aktieägarna, vilka har bidragit med kapital till verksamheten, vill 
gärna ha något att säga till om. En verksamhet kan ha olika sorters ansvar gentemot sina 
intressenter. Ansvaret kan vara av olika art, antingen ekonomiska, juridiska, etiska eller 
mänskliga. Det förstnämnda är ofta förknippat med primära intressenter och de tre senare med 
sekundära intressenter (Nygaard & Bengtsson, 2002, s 161-165). Det är viktigt att företaget 
lyckas definiera de viktigaste grupperna av intressenter, för att det på så vis ska ge utslag i 
ekonomiska termer. (Carroll & Buchholz, 2000)  
 
Vi har, med hjälp av Hybels (1995) artikel, definierat några av de viktigaste intressenterna för 
ett företag, vilka är aktuella då vi undersöker företagens belöningspaket. Se figur nedan. 
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Figur 1: Bild över företagets intressenter, enligt Hybels (1995). 

 
Hybels (1995) beskriver även vilka resurser dessa intressenter bidrar med. De resurser som 
staten förfogar över är lagar, tillstånd och skatter. Allmänheten berör företaget genom att de 
bl.a. utgör företagets arbetskraft samt genom att de är deras konsumenter. Kapitalmarknaden, 
i form av aktieägare, bidrar med kapital till företaget och ser till att investeringar blir genom-
förda. Även media har en stark inverkan på företaget, genom att de påverkar de andra 
intressentgrupperna.  
 
 

3.3.4  Teorin om aktieägarvärde 
 
Det är ofta som företagen skriver i sin årsredovisning att deras främsta mål är att maximera 
aktieägarnas totala avkastning genom utdelning samt höjning av aktiekursen (Rappaport, 
1986). Den viktigaste intressenten som företaget har är således aktieägarna. Det är därför av 
stor betydelse att de handlingar som utförs av företaget anses vara legitima i aktieägarnas 
ögon.  
 
Teorin är mest känd under den engelska benämningen Shareholder Value, men vi har valt att 
använda det försvenskade namnet aktieägarvärde. Teorin uppstod på 1980-talet och blev 
något av en klyscha under 1990-talet. Det kan vara svårt att precisera teorin, eftersom det inte 
är ett exakt definierat koncept. (Froud, 2000, s 80-82) Kort och koncist kan det ändå sägas att 
aktieägarvärde handlar om att skapa största möjliga ekonomiska värde för aktieägarna.   
 
För att ett företag ska få ledningsgruppen att sätta aktieägarnas intresse i centrum är det 
många företag som väljer att införa aktierelaterade incitamentsprogram. Tanken är då att 
ledningens och aktieägarnas intresse härigenom ska sammanfalla i större utsträckning och 
som en effekt av detta, kommer ledningen automatiskt att arbeta för ett ökat aktieägarvärde. 
(Rappaport, 1986)  
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Hellman & Lind (2005) skriver att begreppet aktieägarvärde har fått ökad betydelse under de 
senaste åren, samtidigt som den traditionella koncernstyrningen har kritiserats. Förespråkarna 
för aktieägarvärde menar att koncernstyrning, vilken består av olika redovisningsmått, kan 
medföra att företagarna inte handlar enligt aktieägarnas intresse. Det är därför viktigt att se till 
att företagets finansiella styrning sätter aktieägarna i centrum.  
 
Det har utvecklats nya interna ekonomistyrningsmodeller, för att försäkra att aktieägarnas 
värde maximeras. Dessa modeller baseras på finansiell teori och har fått samlingsnamnet 
Value-based management (VBM). Det är tänkt att VBM ska finnas i hela organisationen, men 
kärnan i modellen är utvecklingen av nya prestationsmått. (Hellman & Lind, 2005)  
 
 

3.3  Regelverk 
 
För att informationen i årsredovisningen ska bli så informativ som möjligt, har det utvecklats 
både lagar och regler samt frivilliga rekommendationer. Regelverket bidrar till att företagen 
ska kunna ge så detaljrik information som möjligt, för att årsredovisningen ska uppfattas som 
legitim av företagets omgivning, dvs. dess intressenter.  
 
Vi kommer här nedan att gå igenom de lagar, regler och rekommendationer som berör ersätt-
ning till VD och ledningsgruppen. 
 
 

3.3.1  Årsredovisningslagen 
 
Årsredovisningslagen tillkom år 1995 och samtidigt upphävdes då bestämmelserna för redo-
visning i aktiebolagslagen (ABL). Årsredovisningslagen ingår i Svensk redovisnings-
lagstiftning och är av ramlagskaraktär. Ett viktigt begrepp inom svensk och skandinavisk lag-
stiftning är ”god redovisningssed”, som nämns i ÅRL 2 kap 2 §. En hänvisning till god 
redovisningssed görs för att lagen inte kan täcka alla kryphål, t.ex. för att en del praxis är 
oklar. (Artsberg, 2005, s 127-128) Vi förutsätter att samtliga undersökta årsredovisningar 
uppfyller kravet på god redovisningssed.  
 
De regler som berörs i vår uppsats ligger under ÅRL 5 kap, närmare bestämt 19-20 §§. Enligt 
ÅRL 5 kap 1 §, ska upplysningar om dessa paragrafer anges i noter. ÅRL 19 § innebär att 
räkenskapsårets personalkostnader ska anges särskilt för löner och andra ersättningar samt 
sociala kostnader, med särskild uppgift om pensionskostnader.  
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ÅRL 5 kap 20 § lyder: 
 

”Det sammanlagda beloppet av räkenskapsårets löner och andra ersättningar 

skall anges för var och en av följande grupper: 

1. styrelseledamöter, verkställande direktören och motsvarande 

befattningshavare, och 

2. anställda som inte omfattas av 1. 

Tantiem och därmed jämställd ersättning till styrelseledamöter, verkställande 

direktören och motsvarande befattningshavare skall anges särskilt. 

Har företaget anställda i flera länder, skall uppgifter som anges i första och 

andra styckena lämnas särskilt för varje land.” 
    

(FAR, 2005, Del 1) 
 
En av våra övergripande frågor i undersökningsmodellen är, huruvida upplysningarna i ÅRL 
5 kap 20 § är uppfyllda. Det är intressant för vårt syfte att se hur företagen har anpassat sig 
efter reglerna för löner och ersättningar i årsredovisningslagen. 
 
 

3.3.2  RR 29 
 
Redovisningsrådet (RR) initierades år 1989 genom uppkomsten av Stiftelsen för utvecklande 
av god redovisningssed. Redovisningsrådet har som uppgift att sprida information om 
redovisningsfrågor och att utfärda redovisningsrekommendationer. Dess rekommendationer 
syftar till att skapa enhetliga redovisningsprinciper och att se till att betydelsefull information 
framgår för dem som skapar beslut, baserade på den finansiella rapporteringen. 
Rekommendationerna ska även bidra till att företagen håller en kvalitativt hög nivå på den 
finansiella rapporteringen samt bidra till att den tillgodoser den internationella 
kapitalmarknadens krav. (Redovisningsrådet, 1998) 
 
Från och med den 1 januari 2005, ska koncernredovisningen för noterade företag inom EU 
upprättas i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS), tidigare kallat 
International Accounting Standards (IAS). Dessa standarder inrättas av International 
Accounting Standards Board (IASB), en oberoende instans som är inrättad för att skapa 
enhetlighet i redovisningsprinciper globalt. (Hayes et al., 2005, s 5-6) 
 
IASB har skapat en rekommendation angående ersättningar till anställda, IAS 19, vilken har 
sin svenska motsvarighet i Redovisningsrådets rekommendation 29 (RR 29). RR 29 innehåller 
rekommendationer angående ersättningar till anställda och ska tillsammans med ÅRL skapa 
motsvarighet till IAS 19. Syftet med RR 29 är att styra hur redovisningen av ersättning till 
anställda ska göras samt hur information om dessa ska uppges. 
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3.3.3  Näringslivets börskommitté 
 
Näringslivets börskommitté är ett organ, vars huvuduppgift är att ge ut regler som ska se till 
att det råder god sed på aktiemarknaden. Kommittén är av stor betydelse för att själv-
regleringen ska fungera på den svenska aktiemarknaden. År 1968 grundades Näringslivets 
börskommitté av Stockholms handelskammare och Sveriges Industriförbund. De har 
kontinuerligt tagit fram regler, vilka noggrant har följts av aktiemarknaden. (NBK, hemsida) 
 
En av Näringslivets börskommittés regler handlar om information om ledande befattnings-
havares förmåner. Det finns angivet i Stockholmbörsens noteringsavtal att alla företag som är 
noterade på Stockholmsbörsen ska följa denna regel. Om regeln inte uppfylls kommer någon 
form av påföljd att ske. (Stockholmsbörsen, 2003)   
 
Reglerna har getts ut i två omgångar, först år 1993, sedan omarbetades reglerna år 2002 och 
gavs ut i en ny version. Här nedan kommer vi att gå igenom båda versionerna, för att senare 
kunna jämföra dem sinsemellan och se om årsredovisningarna har påverkats av den nya 
versionen.  
 

NBK:s rekommendation 1993: Information om ledande befattningshavares förmåner  
Denna rekommendation infördes för att man ansåg att det saknades tydliga krav på bolagen, 
att lämna mer utförlig information om ledande befattningshavares förmåner. Marknaden efter-
frågade en ökad informationsmängd från noterade bolag, samtidigt som det ansågs att för 
mycket information skulle bidra till inskränkning av den personliga integriteten samt att det 
kunde verka negativt på konkurrensen. (s 559-560) 
 
Rekommendationen kom att gälla för högsta ledningen, vilken innefattar styrelsens 
ordförande, övriga styrelseledamöter, koncernchef och VD. För dessa skulle det lämnas 
information om summan av ersättningar och övriga förmåner. Om tantiem utgick skulle det 
redogöras individuellt för de olika befattningshavarna. Vidare skulle det framkomma infor-
mation om de viktigaste villkoren om framtida pension och avgångsvederlag.  Det ansågs 
däremot att det inte fanns tillräckligt starka skäl för en individuell redovisning av lednings-
gruppen, utan det räckte med att informera om principerna för framtida pensioner och 
avgångsvederlag. (s 560-562)   
 

NBK:s rekommendation 2002: Information om ledande befattningshavares förmåner  
År 2002 ger NBK ut en ny rekommendation, eftersom det har efterfrågats mer omfattande 
information på detta område. Nu önskas en ökad tydlighet och detaljeringsgrad, samtidigt som 
NBK fortfarande inte vill inskränka den personliga integriteten och konkurrensförhållanden. 
Som komplement till den nya rekommendationen har NBK gett ut ett exempel på hur infor-
mationen om ledande befattningshavares förmåner ska se ut i årsredovisningen. Detta har 
gjorts för att underlätta för företagen att anamma de nya reglerna. (NBK, 2002b) 
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Förändringar som har skett är bl.a. att denna rekommendation även kräver att det informeras 
om den berednings- och beslutsprocess som sker, då ersättningen till ledande befattnings-
havare bestäms. I NBK:s regler står även att aktiebolagslagen (ABL) ska följas och i detta 
sammanhang ska nämnas att Aktiemarknadsnämnden infört ett nytt krav på att information 
om incitamentsprogram ska lämnas i årsredovisningen.  
 
Rekommendationen gäller för ledande befattningshavare, vilka förutom högsta ledningen 
även innefattar ledningsgruppen, vilka benämns andra ledande befattningshavare. Principerna 
för ersättning ska redogöras för samtliga ledande befattningshavare. Till högsta ledningen ska, 
för var och en, framgå summan av samtliga ersättningar och förmåner samt varje ersättnings-
komponent som är av betydelse. Det ska redovisas för fast respektive rörlig lön samt hur den 
rörliga lönen är beräknad. Dessutom ska innehav av optioner framgå samt de viktigaste 
villkoren för pensioner och avgångsvederlag.  
 
För andra ledande befattningshavare ska den sammanlagda summan av ersättningar och 
förmåner för gruppen anges. Här krävs det inte någon individuell redovisning, utan det räcker 
med en sammanlagd siffra för gruppen.  
 
 

3.3.4  Svensk kod för bolagsstyrning 
 
Bolagsstyrning är ett begrepp som har sitt ursprung i engelskans Corporate Governance. 
Under de senaste åren har det arbetats för att införa bolagsstyrning i Sverige och den 1 juli 
2005 införde Kodgruppen Svensk kod för bolagsstyrning, även kallad Koden. Koden är till för 
att utgöra ett komplement till rådande lagstiftning genom de normer om bolagsstyrning som 
den innehåller. (Regeringen, hemsida)  
 
Koden gäller idag för alla börsnoterade bolag med ett marknadsvärde på över 3 miljarder 
kronor, men förhoppningen är att allt fler bolag ska tillämpa Koden i framtiden. Bolags-
styrning är till för att öka förtroendet för svenska företag, mycket pga. de företagsskandaler 
som inträffade i Sverige i början av 2000-talet. Skandalerna bidrog till ett ökat intresse för 
bolagsstyrning. Syftet med Koden är att svenska företag ska styras i enlighet med aktie-
ägarnas intresse, vilket tyder på att den går hand i hand med teorin om aktieägarvärde. Koden 
är till för att harmonisera företagsledningens och aktieägarnas intressen. (Kollegiet för svensk 
bolagsstyrning, 2006a) Ytterligare ett syfte med att Koden införts, är för att öka utländska 
investerares och andra aktörers förtroende och kunskap för den svenska bolagsstyrningen och 
därigenom främja svenskt näringsliv.  
 
Regleringen i Svensk kod för bolagsstyrning består av ett antal regler och riktlinjer, vilka ofta 
ställer ett högre krav än vad lagen gör. Systemet kallas för följa eller förklara. Det innebär att 
företaget ska följa reglerna och om de väljer att inte följa reglerna, ska en motivering ske till 
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varför de valt att inte följa regeln. Systemet är utformat på detta sätt för att undvika att 
begränsa företag, eftersom de verkar på olika marknader och i olika branscher, vilka kan ha 
olika förutsättningar. (Svensk kod för bolagsstyrning, 2004) 
 
Det finns ett samband mellan Koden och legitimitetsteorin, i och med att Koden är ett sätt för 
företaget att uppnå legitimitet. Även intressentteorin berörs, eftersom god bolagsstyrning 
bidrar till ökat förtroende för företaget på kapitalmarknaden, vilket också medför att de olika 
intressenterna uppfattar företaget som legitimt. (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2006b) 
Om företaget följer de lagar och normer som finns på området, kommer omgivningens 
förväntningar på företaget troligtvis att uppfyllas. Det räcker dock inte att företaget redovisar 
att de följer nämnda lagar och normer för att uppnå legitimitet, utan de måste även visa att de 
använder vinsterna till något bra. Antagligen kommer t.ex. skyhöga ersättningar till VD att 
skada legitimiteten.  
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4  Empiri 
 
___________________________________________________________________________ 
 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för den empiri som vi samlat in, från de valda 

företagens årsredovisningar. Vi kommer att redogöra för de fyra områdena; banker, IT-

företag, verkstadsföretag samt finansbolag. Inom varje företagsområde berör vi de två 

delarna i vår problemformulering - hur redovisningen av belöningspaketet har utvecklats och 

hur utformningen av belöningspaketet har utvecklats. En sammanfattning i tabellform över 

hur redovisningen av belöningspaketet har utvecklats, går att finna i bilaga 6.  

___________________________________________________________________________ 

 
 

4.1  Bankerna 
 
De banker vi har undersökt är Föreningssparbanken, Handelsbanken och SEB. En utförligare 
presentation om varje enskild bank, finns att tillgå i bilaga 2. 
 
 

4.1.1  Hur redovisningen av belöningspaketet har utvecklats 
 
Under samtliga fem år i de tre bankernas årsredovisningar, är ÅRL 5 kap 20 § uppfylld. 
Senast antagna principer angående ersättningar, redovisas för av alla tre banker, utom år 2001 
för SEB. Ett sammantaget mönster i årsredovisningarna från bankerna är att de blir betydligt 
mer innehållsrika från år 2002. Det redovisas, för alla tre banker under samtliga år, hur frågor 
om ersättningen bereds, förutom i underlaget från Föreningssparbanken år 2001, där det inte 
finns någon sådan information.  
 
Summan av samtliga ersättningar och övriga förmåner är redovisade för VD och lednings-
gruppen, de fyra senaste åren i samtliga tre banker. Ingen av bankerna har någon redovisning 
av detta, år 2001. En bolagsstyrningsrapport, har ingen av bankerna förrän år 2005. Tidigare 
år har både Föreningssparbanken (2002-2004) och Handelsbanken (2003-2004) ett kapitel 
liknande bolagsstyrningen, dock är Handelsbankens mycket kortfattade. Föreningssparbanken 
har inget liknande innan år 2005. 
 
Den fasta ersättningen för både VD och ledningsgruppen, står angiven under samtliga fem år i 
de tre bankerna, med undantag för ledningsgruppen i Handelsbanken år 2001. Den fasta 
lönens avvikelser från föregående år, finns med för alla tre banker år 2003-2005. Gemensamt 



 30 

för bankerna är att ingen har redovisat avvikelser från föregående år, år 2001, förutom 
Föreningssparbanken som redogör för VD:s avvikelser detta år. År 2004 har både Förenings-
sparbanken och SEB redovisat avvikelser, dock inte Handelsbanken. Vad som avgör den fasta 
lönen står endast beskrivet i Föreningssparbanken år 2005.  
 
Den rörliga ersättningen redovisas varje år i Föreningssparbanken och SEB för både VD och 
ledningsgrupp. Handelsbanken har ingen rörlig ersättning. För både Föreningssparbanken och 
SEB redogörs för den rörliga ersättningens beräkning, år 2002-2005. År 2001 finns det ingen 
upplysning om motsvarande. Taket för den rörliga ersättningen finns beskriven för VD under 
samtliga år i SEB, ledningsgruppens tak finns endast med år 2004-2005. Föreningsspar-
bankens tak för VD:s rörliga ersättning finns med samtliga år utom år 2004. För lednings-
gruppen finns taket benämnt de fyra sista åren och således inte för år 2001. Målgränsen för 
VD och ledningsgruppen finns endast beskriven i SEB och då endast år 2005. Under samtliga 
år står det beskrivet hur mycket aktier och optioner VD och ledningsgruppen har. Det står 
även i samtliga fall beskrivet hur mycket optioner eller rättigheter därav som VD och 
ledningsgrupp har erhållit under året, utom år 2001 för SEB och år 2004 för Handelsbanken. 
Handelsbanken har dock inget optionsprogram från och med slutet av år 2004 och Förenings-
sparbanken har inga optioner från och med september 2005.  
 
De viktigaste villkoren för pension är redovisade under samtliga år i de tre bankerna. Även 
pensionsåldern finns redovisad under samtliga fem år för både VD och ledningsgrupp. I SEB 
står det att pension ska utgå från och med pensionsåldern. Under vilken tid pension ska utgå i 
Föreningssparbanken och Handelsbanken, står det däremot inget om. Huruvida den rörliga 
ersättningen är pensionsgrundande eller inte står endast redovisat för Handelsbanken år 2001, 
år 2002-2003 står det inget (2004-2005 finns inget optionsprogram). I Föreningssparbanken 
anges att den rörliga ersättningen inte är pensionsgrundande år 2002-2005, år 2001 står inget. 
I SEB anges att den rörliga ersättningen är pensionsgrundande samtliga år.  
 
Om pensionen är avgiftsbestämd eller förmånsbestämd anges inte för år 2001, för någon av 
bankerna. För SEB anges det år 2002-2005, för Föreningssparbanken anges det år 2002-2005, 
förutom år 2003 då det inte anges för VD. I Handelsbanken står det angivet för VD och 
ledningsgrupp endast år 2004-2005. 
 
 

4.1.2  Hur utformningen av belöningspaketet har utvecklats 
 

Senast antagna principerna för ersättning 
Under år 2001-2004 har principerna angående ersättningar i Föreningssparbanken inkluderat 
fast lön med eventuell rörlig del med bonus och optioner samt pension. VD får, år 2005, 
endast fast ersättning utan möjlighet till rörlig ersättning. Under åren 2001-2002 och även 
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under år 2005 har det inte förekommit någon väsentlig avvikelse från föregående års principer 
angående ersättningar.  
 
Principen för ersättning i Handelsbanken under år 2001-2003 är att ledningsgruppen och VD 
har fast lön och därtill kommande löneförmåner, optioner, pension och avsättning till 
Oktogonen, som ersättning. Inom Handelsbanken tillämpas under år 2004 och 2005, efter att 
optionsprogrammet försvunnit, principen att endast fast lön och löneförmåner, pension och 
avsättning till Oktogonen utbetalas. Ingen bonus eller liknande rörlig ersättning erhålles 
således.  
 
Vad gäller ersättningsprincipen inom SEB, står det inget skrivet år 2001, däremot tillämpades 
år 2002 och 2003 fast och rörlig lön, personaloptioner samt pensionsförmåner, även bilförmån 
kunde förekomma. År 2004 och 2005 står det att principen för ersättning är fast lön, rörlig 
lön, ett långsiktigt incitamentsprogram samt pensionsförmåner. Det kan även förekomma bil-
förmån. 
 

Hur frågorna om ersättning bereds 
Under år 2002-2005 meddelas att det är Kompensationskommittén i Föreningssparbanken 
som fastställer löner och andra förmåner för VD och ledningsgruppen. Ersättningsutskottet i 
Handelsbanken fastställer principer och ramar för ledningsgruppens löner och ger förslag till 
styrelsen om justering av VD:s lön och förmåner i enlighet med dennes avtal. År 2001 fick 
utskottet utföra själva justeringen av VD:s lön och inte bara lägga fram förslag om justering. 
Kompensationskommittén i SEB beslutar i frågor om kompensation till ledningsgruppen, 
enligt styrelsens riktlinjer och lägger fram förslag till kompensation för VD till styrelsen, 
vilka sedan beslutar. Kommittén bereder även frågor om incitamentsprogram och pensions-
planer. SEB:s principer har inte ändrats över de fem åren. 
 

Vad som avgör den fasta lönen 
Vad som avgör den fasta lönen står endast beskrivet i Föreningssparbanken år 2005. Den fasta 
lönen sätts med hänsyn till marknadsmässiga villkor, den ska vara konkurrenskraftig och 
baseras på befattningens svårighetsgrad, VD:s kompetens och skicklighet, erfarenhet och 
prestation. Den fasta ersättningen omprövas årligen. 
 

Hur den rörliga ersättningen beräknas 
Den rörliga ersättningen i Föreningssparbanken beräknas utifrån 2/3 tantiem som beror av 
utfall i resultatandelssystemet Kopparmyntet och 1/3 bonus som är kopplad till individuella 
mål. I SEB, år 2001, står det inte hur den rörliga ersättningen beräknas. År 2002 och 2003 står 
det att den baseras på uppfyllelsen av kvantitativa och kvalitativa mål. År 2004 är den rörliga 
ersättningen beroende av uppfyllande av årliga mål, individuella och gemensamma, 
kvantitativa och kvalitativa mål och år 2005 är den beroende av rörelseresultatet, K/I-tal och 
andra kvantitativa mål samt individuella kvalitativa mål. Inom Handelsbanken finns det, som 
ovan nämnts, ingen rörlig ersättning i form av bonus. 
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Nedan följer en sammanfattning av tak- och målgräns för den rörliga ersättningen, pensions-
åldern, upplysning om rörlig ersättning är pensionsgrundande och information om pensionen 
är avgiftsbestämd eller förmånsbestämd. För att lättare förstå tabellerna, har vi gjort en upp-
lysningsruta, se nedan. Denna ruta gäller för samtliga fyra sammanfattningar av 
företagsområdena. 
 
 
 

 
 
 
 
Rörlig ersättning 
 
Tabell 4.1 - Taket för den rörliga ersättningen 
 2001 2002 2003 2004 2005 
Föreningssparbanken 25% / - 25% / 25% 25% / 25% - / 25% 25% / 25% 

Handelsbanken 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 

SEB 50% / - 50% / - 50% / - 50% / 50% 50% / 50% 

 
Vi kan utifrån tabellen utläsa att taket för den rörliga ersättningen har förhållit sig stabil över 
de fem åren.  
 
Tabell 4.2 - Målgränsen för den rörliga ersättningen  
 2001 2002 2003 2004 2005 
Föreningssparbanken - / - - / - - / - - / - - / - 

Handelsbanken 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 

SEB - / - - / - - / - - / - 50% / 50% 

 
Enligt vår undersökning har målgränsen inte redovisats överhuvudtaget för bankerna, utom 
för SEB år 2005. 

 

    Kommentarer till tabellerna 
• Första siffran i tabellen gäller för VD och den andra för 

ledningsgruppen.  

• Symbolen -/- innebär att informationen inte står redovisad 

•  Då det står 0, finns det inget system för rörlig ersättning.  

• A= Avgiftsbestämd, F= Förmånsbestämd  

• Det är den fasta lönen som är utgångspunkten för procentsatsen för tak- 
och målgränserna på den rörliga ersättningen 
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Pension 
 
Tabell 4.3 - Pensionsåldern 
 2001 2002 2003 2004 2005 
Föreningssparbanken 60 / 60 60 / 60-62 58 / 60-62 60 / 60-62 60 / 60 

Handelsbanken 60 / 60 60 / 60 60 / 60 60 / 60 60 / 60 

SEB 58 / 60 58 / 56 58 / 57 58 / 60 60 / 60 

 
VD:s och ledningsgruppens pensionsålder har varit stabil i två av bankerna. I en av bankerna 
har det skett en höjning av pensionsåldern för både VD och ledningsgruppen, samtliga fem år. 
 
Tabell 4.4 - Om den rörliga ersättningen* är pensionsgrundande 
 2001 2002 2003 2004 2005 
Föreningssparbanken - / - Nej / Nej Nej / Nej Nej / Nej Nej / Nej 

Handelsbanken Nej / Nej - / - - / - 0 / 0 0 / 0 

SEB Ja / Ja Ja / Ja Ja / Ja Ja / Ja Ja / Ja 
* I rörlig ersättning inkluderas bonus och optioner. 
 

Inom bankerna finns det inget mönster för huruvida den rörliga ersättningen är pensions-
grundande eller inte.  
 
Tabell 4.5 - Avgiftsbestämd eller förmånsbestämd pension 
 2001 2002 2003 2004 2005 
Föreningssparbanken - / - F / F - / F A / F A / F 

Handelsbanken - / - - / - - / - F / F F / F 

SEB - / - F / F F / F F / F F / F 

 
Enligt undersökningen kan vi utläsa att bankerna har övervägande förmånsbestämd pension, 
med en tendens till införande av avgiftsbestämd pension. 

 
 

4.2  IT-företag  
 
Här nedan följer en presentation av de valda IT-företagen; Ericsson, TeliaSonera och WM-
data. Än mer detaljerad information om respektive företag går att finna i bilaga 3.  
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4.2.1  Hur redovisningen av belöningspaketet har utvecklats 
 
ÅRL uppfylls år 2002-2005 i samtliga tre IT-företag. Principer för ersättning står inte skrivet i 
någon av Ericssons årsredovisningar, däremot står det beskrivet vilka former av ersättningar 
de använder sig av. I TeliaSonera står principerna angivna under samtliga år, medan de i WM-
data står utskrivna de tre senare åren. Avvikelser mellan åren står inte angivna i vare sig 
Ericsson eller TeliaSonera, i WM-data däremot står det angivet år 2003-2005. 
 
Hur frågorna till ersättningskommittén bereds står beskrivet under samtliga år i de tre 
företagen, förutom i Ericsson år 2001. En form av bolagsstyrningsrapport börjar TeliaSonera 
med redan år 2003, medan de andra två börjar med det år 2004. Poängteras bör dock att det är 
först år 2005 som det benämns bolagsstyrningsrapport och det är då informationen blir mer 
detaljerad.  
 
Den fasta lönen anges för VD under samtliga år i TeliaSonera och WM-data och från och med 
år 2002 i Ericsson. Den fasta lönen för ledningsgruppen anges från och med år 2002 i 
samtliga tre företag. Avvikelser från föregående år redovisas endast i WM-data och detta görs 
från och med år 2003. Ericsson skriver ut vad som avgör den fasta lönen från och med år 2003 
och TeliaSonera skriver det från och med år 2004, medan WM-data inte alls berör det.  
 
Storleken på bonus redovisas till VD under samtliga år i TeliaSonera och WM-data och från 
och med år 2002 i Ericsson. Storleken på bonus till ledningsgruppen redovisas i samtliga 
företag från och med år 2002. Hur den rörliga ersättningen beräknas står skrivet i Ericsson 
och WM-data under år 2002-2005, medan det står beskrivet under samtliga år i TeliaSonera. 
Även takgränsen beskrivs under samtliga år i TeliaSonera, dock ej för VD år 2001. I Ericsson 
och WM-data däremot, står det skrivet från och med år 2002 respektive år 2003. Målgränsen 
anges endast i Ericsson och då endast för år 2005. Hur mycket optioner som finns och vilka 
optioner som finns samt hur mycket som har tilldelats under året står beskrivet i TeliaSonera 
och WM-data samtliga år, medan det i Ericsson är konfidentiellt år 2001 och anges således 
först år 2002.    
 
Informationen om pension i WM-data sträcker sig endast till att samtliga år inkludera om den 
är avgiftsbestämd eller förmånsbestämd samt att år 2003-2005 inkludera pensionsåldern. I de 
övriga två framgår de viktigaste villkoren och pensionsåldern samtliga år, förutom för 
ledningsgruppen år 2001 i TeliaSonera. Inget av företagen nämner vilken tid som pension ska 
utgå. Huruvida de rörliga ersättningarna är pensionsgrundande, framkommer från och med år 
2002 i båda företagen. Om pensionen är förmånsbestämd eller avgiftsbestämd redovisas i 
TeliaSonera år 2002-2005, i Ericsson redovisas det för samtliga år för VD och från år 2002 
för ledningsgruppen. 
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4.2.2  Hur utformningen av belöningspaketet har utvecklats 

 
Senast antagna principerna för ersättning 
Ericsson använder sig under samtliga år av fast grundlön, rörlig ersättning i form av bonus 
och långsiktiga incitamentsprogram, pensioner och övriga förmåner. TeliaSonera har år 2001-
2004 grundlön, en målrelaterad rörlig del, en aktierelaterad del och pension samt övriga 
skattepliktiga förmåner. År 2005 är den aktierelaterade delen bortplockad. I WM-data delar de 
in belöningspaketet i tre delar; fast lön, rörlig lön och personaloptioner. Den rörliga lönen 
består av både bonus och optioner. Det går även att utläsa att de använder sig av pension.  
 

Hur frågorna om ersättning bereds 
Ericsson har ett kompensationsutskott som granskar och utarbetar förslag på ersättningar 
till VD och ledningsgruppen. År 2001-2004 skulle dessa godkännas av styrelsen, men från 
och med år 2005 får utskottet själva godkänna lönerna till ledningsgruppen. I TeliaSonera 
lägger ersättningskommittén fram ett förslag angående VD:s lön till styrelsen, vilka sedan 
måste godkänna förslaget. Ersättning till ledningsgruppen beslutades tidigare av VD, efter 
samråd med ersättningskommittén, men från och med år 2005 är det kommittén som fattar 
beslutet, efter samråd med VD. I WM-data bereder kommittén frågor angående ersättning 
till VD och ledningsgruppen. Förut skulle styrelsen godkänna både VD:s och lednings-
gruppens löner, men från och med år 2005 fastställer utskottet själva villkoren för 
ledningsgruppen. 
 

Vad som avgör den fasta lönen 
Ericsson skriver under samtliga redovisade år, 2002-2005, att den fasta lönen avgörs av 
data över marknadslöner, den individuella prestationen och potential. TeliaSonera berör 
ämnet först år 2004 och år 2005 och skriver att det är lönestrukturen för varje land som 
avgör den fasta lönen. WM-data berör inte ämnet.  
 

Hur den rörliga ersättningen beräknas 
Ericsson baserar bonus på finansiella och operationella mål. I TeliaSonera baseras bonus på 
koncernens finansiella resultat, det egna ansvarsområdet samt individuellt uppsatta mål. Det 
står även att den består av en koncernrelaterad del och en landrelaterad del. I WM-data beror 
bonus år 2003 på koncernens resultat och det egna landets resultat, medan bonus år 2004 och 
år 2005 bestäms av vinstmarginal och budgetuppfyllelse. 
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Rörlig ersättning 
 
Tabell 4.6 - Taken för den rörliga ersättningen 
 2001 2002 2003 2004 2005 
Ericsson  - / - 50% / 50% 80% / 80% 60% / 60% - / - 

TeliaSonera  - / 20-55%* 50% / 35% 50% / 35% 50% / 25-35%* 50% / 35% 

WM-data  - / - - / - 100% / 100% 100% / 100% 100% /100% 

*Höjden på takgränsen beror på den anställdes position i företaget. 

 
Taken har utvecklats olika i de tre företagen. I Ericsson har taket pendlat upp och ner, medan 
taket har varit relativt stabilt i TeliaSonera och helt stabilt i WM-data.  
 
Tabell 4.7 - Målgränsen för den rörliga ersättningen  
 2001 2002 2003 2004 2005 
Ericsson  - / - 25% / 25% 40% / 40% 30% / 30% 40% / 40% 

TeliaSonera  - / - - / - - / - - / - - / - 

WM-data  - / - - / - - / - - / - - / - 

 
Vi ser här att det bland IT-företagen endast är Ericsson som anger målgräns, vilken ökar 
mellan åren. 

 
Pension 
 
Tabell 4.8 - Pensionsåldern 
 2001 2002 2003 2004 2005 
Ericsson  60 / 60 60 / 60 60 / 60 60 / 60 60 / 62-65 

TeliaSonera  60 / - 60 / 60-62 60 / 60-62 60 / 60-62 60 / 60-65 

WM-data  - / - - / - 65 / 65 65 / 65 65 / 65 

 
Pensionsåldern i Ericsson och TeliaSonera tenderar att öka från 60 år till 65 år för lednings-
gruppen, medan pensionsåldern för VD är stabil. I WM-data är pensionsåldern för både VD 
och ledningsgruppen konstant på 65 år.  
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Tabell 4.9 - Om den rörliga ersättningen är pensionsgrundande 
 2001 2002 2003 2004 2005 
Ericsson  - / - Ja / Ja Ja / Ja Ja / Ja Ja / Ja 

TeliaSonera  - / - Nej / * Nej / * Nej / * Nej / * 

WM-data  - / - - / - - / - - / - - / - 
* För de personer som anställdes före 1 juli, 2002, är både fast och rörlig ersättning pensionsgrundande. För 
övriga är endast den fasta delen av lönen pensionsgrundande. 
 

I Ericsson är den rörliga ersättningen pensionsgrundande, medan den i TeliaSonera inte är 
pensionsgrundande. Utvecklingen är således stabil. Den rörliga ersättningen i TeliaSonera har 
utvecklats från att tidigare vara pensionsgrundande till att nu inte vara pensionsgrundande.   
 
Tabell 4.10 - Avgiftsbestämd eller förmånsbestämd pension 
 2001 2002 2003 2004 2005 
Ericsson  A / - A&F / A&F* A&F / A&F* A / A A / A 

TeliaSonera  - / - F / F - /A& F** -  / A&F** - /A& F** 

WM-data  A / A A / A A / A A / A A / A 
* I Ericsson står det att nya medlemmar efter 1998 har den avgiftsbestämda pensionen.  
** I TeliaSonera står det år 2003-2005 att de flesta pensioner är förmånsbestämda. 

 
I tabellen ser vi att företagen tenderar att gå ifrån förmånsbestämd pension till avgiftsbestämd 
pension. VW-data har dock haft avgiftsbestämd pension samtliga år.  
 
 

4.3  Verkstadsföretagen 
 
Verkstadsföretagen som vi har undersökt är Alfa Laval, Atlas Copco och Sandvik. Utförligare 
information går att finna i bilaga 4. 
 
 

4.3.1  Hur redovisningen av belöningspaketet har utvecklats 
 
ÅRL 5 kap 20 § uppfylls under samtliga år i alla tre företagen, förutom år 2001 i Sandvik. De 
senast antagna principerna för ersättning framkommer i de tre företagen från och med år 2002. 
Det går att finna ett mönster i årsredovisningarna i att de blir betydligt mer innehållsrika från 
år 2002. Hur ersättningarna avviker mellan åren står skrivet i Alfa Laval. I Atlas Copco 
däremot, finns det endast med en avvikelse för VD och styrelse i en klumpsumma, medan det 
inte nämns några avvikelser för ledningsgruppen. I Sandvik benämns inte avvikelser alls.  
 
Under samtliga år i de tre företagen står det beskrivet att det finns en ersättningskommitté, 
som har hand om ersättningar till VD och ledningsgrupp. Det står även utskrivet hur arbetet i 



 38 

kommittén fungerar. Det märks dock tydligt att beskrivningarna är mer kortfattade år 2001, 
för att sedan bli allt mer utförliga med åren. Summan av samtliga ersättningar och övriga 
förmåner till ledningsgrupp och VD är redovisade i samtliga fall, förutom för Sandvik år 
2001, där de inte redogör för ledningsgruppens ersättningar. Bolagsstyrningsrapport införs 
under olika år i de tre företagen. Alfa Laval inför en bolagsstyrningsrapport redan år 2003, 
Atlas Copco år 2004 och Sandvik år 2005. 
 
Den fasta lönen för VD står angiven under samtliga år i de tre företagen. För ledningsgruppen 
står den angiven från och med år 2002. Den fasta lönens avvikelser från föregående år finns 
enbart med i Alfa Laval. Vad som avgör den fasta lönen står endast beskrivet i Atlas Copco år 
2004 och år 2005.  
 
Hur den rörliga ersättningen beräknas står med år 2002-2005 i samtliga tre verkstadsföretag, 
förutom hos Atlas Copco, där ledningsgruppens bonus beskrivs först år 2004. Även tak-
gränsen är redovisad under de fem åren. Målgränsen finns endast beskriven i Alfa Laval år 
2004 och 2005 och då endast för VD. Under samtliga år står det beskrivet hur mycket aktier 
och optioner VD och ledningsgruppen har i Alfa Laval och Atlas Copco. I Sandvik däremot 
står det angivet samtliga år för VD, men endast år 2004 och 2005 för de olika medlemmarna i 
ledningsgruppen. I samtliga fall står det beskrivet hur mycket optioner eller rättigheter därav, 
som VD och ledningsgrupp har erhållit under året.  
 
De viktigaste villkoren för pension finns redovisade under samtliga år. Även pensionsåldern 
finns redovisad under samtliga år för både VD och ledningsgrupp. Under vilken tid pension 
ska utgå står utskrivet i Atlas Copco år 2003-2005 för både VD och ledningsgruppen. I Alfa 
Laval redovisas informationen samtliga år, men endast för VD. Sandvik berör inte ämnet. 
Huruvida den rörliga ersättningen är pensionsgrundande står endast redovisat i Atlas Copco 
under år 2001, 2004 och 2005 och nämns således inte i de andra två företagen. I Sandvik 
framkommer informationen under samtliga år och i Atlas Copco står den utskriven samtliga 
år, med undantag för ledningsgruppen år 2001. I Alfa Laval finns informationen endast med 
år 2004 för VD och år 2005 för både VD och ledningsgrupp.  
 
 

4.3.2  Hur utformningen av belöningspaketet har utvecklats 
 

Senast antagna principerna för ersättning 
Principerna för ersättning i Alfa Laval är att belöningspaketet består av en fast månadslön, 
möjlighet till tjänstebil samt en rörlig ersättning i form av bonus. År 2001 hade Alfa Laval 
dessutom optioner, men från och med utgången av år 2002 finns det inga optioner längre. I 
Atlas Copco består belöningspaketet av en årlig baslön, rörlig ersättning, pensionsförmåner 
samt övriga förmåner. De använder sig dessutom av optionsprogram. I Sandvik står det 
beskrivet att det totala belöningspaketet besår av fast lön, rörlig lön, i form av bonus och 
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optioner, pension samt ytterligare förmåner i form av bil, bostad, försäkring samt ett avgångs-
vederlag. I Atlas Copco och Sandvik har principerna varit desamma över åren.  
 

Hur frågorna om ersättning bereds 
I Alfa Laval framgår ersättningsutskottets uppgifter från och med år 2003, vilka består i att 
bereda frågor beträffande löne- och anställningsvillkor för VD och ledningsgruppen och även 
ge förslag på principer för anställningsvillkor för desamma. Principerna och löne- och 
anställningsvillkoren ska sedan godkännas av bolagsstämman. Även i Atlas Copco framgår 
arbetsuppgifterna först år 2003, vilka består av att lämna ett förslag till styrelsen om ersättning 
till VD och koncernchef samt ge stöd till VD, då denne ska bestämma övriga medlemmar i 
koncernledningens ersättningar. I Sandvik framkommer det från och med år 2002 att 
ersättningskommitténs uppgift är att ge förslag beträffande VD:s lön till styrelsen, som sedan 
fattar ett beslut. Beslut om ersättningen till ledningsgruppen fattas av VD, efter att ha råd-
frågat ersättningskommittén. 

 
Vad som avgör den fasta lönen 
I Atlas Copco står det att den anställdes befattning samt övergripande prestation är avgörande 
för den fasta ersättningen under de två år, 2004-2005, som ämnet redovisas. Som ovan 
nämnts, berörs inte frågan i Alfa Laval och Sandvik.  
 

Hur den rörliga ersättningen beräknas 
I Alfa Laval står det att bonusen till ledningsgrupp och VD baseras på resultatet av ett antal 
finansiella mått och även utfallet av speciella projekt. I Atlas Copco är bonus till VD år 2002 
knuten till resultatet före skatt och år 2003 uppgår bonusen till 1 promille av Atlas Copco-
gruppens resultat efter finansiella poster. År 2004 och 2005 baseras VD:s och lednings-
gruppens bonus på individuellt fastställda mål. Även Sandviks bonus baseras på fastställda 
mål, både på företagets resultat och på individuellt uppsatta mål, år 2002-2005.  
 

Rörlig ersättning 
 
Tabell 4.11 - Taken för den rörliga ersättningen 
 2001 2002 2003 2004 2005 
Alfa Laval  - / - - / 30% - / 30% 50% / 30% 50% / 30% 

Atlas Copco  - / - 70% / 34% 70% / 40-50% 90% / 60-70% 90% / 70% 

Sandvik  - / - 75% / 40-65% 75% / 50-65% 75% / 50-65% 75% / 50-75% 

 
Taket för den rörliga ersättningen är konstant i Alfa Laval, medan de övriga två företagen 
visar på en uppåtgående trend.  
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Tabell 4.12 - Målgränsen för den rörliga ersättningen  
 2001 2002 2003 2004 2005 
Alfa Laval  - / - - / - - /- 25% / - 25% / - 

Atlas Copco  - / - - / - - / - - / - - / - 

Sandvik  - / - - / - - / - - / - - / - 

 
Vi kan här utläsa att bland verkstadsföretagen, är det endast Alfa Laval som under de två sista 
åren, redogör för en målgräns. 

 
Pension 
 
Tabell 4.13 - Pensionsåldern 
 2001 2002 2003 2004 2005 
Alfa Laval  60 / 60 60 / 60 60 / 60 60 / 60 60 / 62-65 

Atlas Copco  65 / - 60 / 65 60 / 65 60 / 65 60 / 65 

Sandvik  60 / 62 60 / 62 60 / 62 60 / 62 60 / 62 

 
Pensionsåldern höjs för ledningsgruppen i Alfa Laval, medan den är konstant för både VD 
och ledningsgruppen i Atlas Copco och Sandvik. Det finns dock ett undantag. I Atlas Copco 
sänks pensionsåldern för VD år 2001 till år 2002, vilket beror på att det sker ett VD-byte och 
att den nya VD erhåller en lägre pensionsålder.  
 
Tabell 4.14 - Om den rörliga ersättningen är pensionsgrundande 
 2001 2002 2003 2004 2005 
Alfa Laval  - / - - / - - / - - / - - / - 

Atlas Copco  Ja / - - / - - / - Nej / Nej Nej / Nej 

Sandvik  - / - - / - - / - - / - - / - 

 
I tabellen kan vi se att i Atlas Copco övergår den rörliga ersättningen från att vara pensions-
grundande till att inte vara pensionsgrundande.  
 
Tabell 4.15 - Avgiftsbestämd eller förmånsbestämd pension 
 2001 2002 2003 2004 2005 
Alfa Laval  - / - - / - - / - A / - A / A 

Atlas Copco  A / - A / A A / A A / A A / A 

Sandvik  A / A&F A / A&F A / A&F A / A A / A 

 
Alfa Laval och Atlas Copco har avgiftsbestämda pensioner samtliga år och pensionerna i 
Sandvik har utvecklats till att också bli avgiftsbestämda.  
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4.4 Finansbolagen 
 
De finansbolag som vi har granskat årsredovisningar hos, är Industrivärden, Investor och 
Ratos. Mer information om varje finansbolag går att hitta i bilaga 5. 
 
 

4.4.1  Hur redovisningen av belöningspaketet har utvecklats 
 
ÅRL 5 kap 20 § är uppfylld under samtliga fem år i de tre finansbolagens årsredovisningar. 
År 2001 redovisas inte för senast antagna principer angående ersättningar hos något av finans-
bolagen. Både Investor och Industrivärden redogör för principen år 2002-2005. Ratos börjar 
inte redogöra för principerna förrän år 2004 och fortsätter sedan under 2005. Ett mönster i 
årsredovisningarna från dessa företagen, är att de blir avsevärt mer innehållsrika från och med 
år 2002. Hur frågorna om ersättning till VD och ledningsgruppen bereds, finns det 
information om i finansbolagens samtliga årsredovisningar, utom för Ratos år 2001. 
 
För de tre finansbolagen år 2001, är summan av samtliga ersättningar och övriga förmåner 
inte redovisade för VD och ledningsgruppen. Industrivärden redovisar för denna information 
år 2003-2005. Investor redogör för summan av ersättningar och övriga förmåner för både VD 
och ledningsgrupp, år 2002-2005. Ratos redogör inte alls för denna information om lednings-
gruppen, utan endast för VD, år 2002-2005. 
  
En ren bolagsstyrningsrapport har ingen av finansbolagen förrän år 2005. Tidigare år finns det 
dock liknande kapitel i årsredovisningen om styrning; Industrivärden och Investor år 2003-
2004 och Ratos år 2002-2004. Dessa kapitel blir mer och mer utförliga med åren. 
 
Den fasta ersättningen för både VD och ledningsgruppen står angiven under samtliga fem år i 
de tre finansbolagen, med undantag för ledningsgruppen år 2001 i både Industrivärden och 
Ratos. Den fasta lönens avvikelser från föregående år finns med i Investor samtliga år. Ratos 
redovisar inte avvikelser från föregående år under något av åren utom år 2005, där det endast 
anges för ledningsgruppen. Industrivärden redogör för avvikelser år 2003-2005, för både VD 
och ledningsgrupp. Vad som avgör den fasta lönen står inte beskrivet för något av finans-
bolagen år 2001. Investor börjar redovisa det år 2002 och Ratos år 2004. Industrivärden 
redogör inte för detta under något av åren. 
 
Den rörliga ersättningen redovisas varje år i de tre företagen, för både VD och ledningsgrupp, 
med undantag för ledningsgruppen år 2001 i både Industrivärden och Ratos. Det redogörs för 
beräkningen av den rörliga ersättningen, för både VD och ledningsgrupp under samtliga år, 
utom år 2001, för ledningsgruppen i både Investor och Ratos. Taket för den rörliga 
ersättningen finns beskriven för både VD och ledningsgruppen under samtliga år i 
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Industrivärden. Investors tak för bonus redogörs först år 2002. Ratos redogör för detta ett år 
senare, år 2003. Målgränsen för VD och ledningsgruppen finns inte beskriven för något av 
företagen.  
 
Under samtliga år står det beskrivet hur mycket aktier och optioner VD och ledningsgruppen 
har, utom år 2001 för ledningsgruppen i Ratos och för både VD och ledningsgrupp i Investor. 
Det står beskrivet hur mycket optioner eller rättigheter därav som VD och ledningsgrupp har 
erhållit under året, under samtliga år i Investor och år 2002-2005 för Ratos. Industrivärden är 
däremot mindre tydliga i sin redovisning av detta, det står endast klart och tydligt år 2002 och 
2005. 
 
De tre finansbolagen redogör för de viktigaste villkoren för pension, under samtliga år, utom 
för år 2001 i Investor och år 2003 i Ratos. Även pensionsåldern finns redovisad under 
samtliga fem år för både VD och ledningsgrupp i samtliga företag, med undantag för både VD 
och ledningsgruppen i Investor år 2002 och för VD i Ratos år 2003. Under vilken tid pension 
ska utgå, står det ingenting om i varken Investor eller Ratos, i Industrivärden nämns det dock 
att den ska vara livsvarig.  
 
Huruvida den rörliga ersättningen är pensionsgrundande eller inte, står redovisat för samtliga 
år i de tre företagen, med undantag för Investor år 2001, där ingen information lyfts fram. Om 
pensionen är avgiftsbestämd eller förmånsbestämd anges varken för VD eller för lednings-
grupp år 2001 i Industrivärden, år 2002-2003 redogörs endast för ledningsgruppen och år 
2004-2005 redogörs det för båda. För både Investor och Ratos redogörs informationen för 
både VD och ledningsgrupp samtliga år, utom år 2001 för Ratos. 
 
 

4.4.2  Hur utformningen av belöningspaketet har utvecklats 
 

Senast antagna principerna för ersättning 
Gemensamt för finansbolagen år 2001, är att senast antagna principer angående ersättningar 
inte anges. År 2002 står det inget specifikt om principer för ersättning för VD i 
Industrivärden, utan endast för företagsledningen, vilken vi då förutsätter inkluderar VD. 
Principen är fast lön och allmänna förmåner, pensionsförmåner och incitamentsprogram. 
Under år 2003 får VD endast fast lön och pension, medan ledningsgruppen får samma som 
året innan. Under år 2004 och 2005 utgår fast lön, pension samt incitamentsprogram, 
inkluderande personaloptioner och rörlig lönedel, specifikt uttryckt för både VD och lednings-
gruppen. 
 
Inom Investor, har man som ersättningsprincip att fast lön, rörlig lön, rörliga långsiktiga 
incitamentsprogram, pension och övriga förmåner utbetalas. Detta framgår klart i år 2002-
2005, men i årsredovisningen från år 2001 står ingen tydlig upplysning om detta. 
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De senast antagna principerna vad gäller ersättningar, står det inget om i Ratos år 2001-2003. 
År 2004 och 2005 står det klart och tydligt att principen är fast ersättning, rörlig ersättning 
och optioner. Även pension utgår. 
 

Hur frågorna om ersättning bereds 
Frågor om ersättningen i Industrivärden bereds av ersättningskommittén (lönekommittén) år 
2001-2004, vilka bestämmer både VD:s och ledningsgruppens lön. Under år 2005 benämns 
det ersättningsutskottet och detta år bestämmer utskottet ledningsgruppens lön men lämnar 
endast förslag om VD:s och ledningsgruppens lön till styrelsen. Inom Investor, lägger 
ersättningsutskottet fram förslag om ersättning till VD under samtliga år. För VD fastställs 
inriktningen på årets mål efter dialog med ordföranden, de faktiska målen föreslås av 
ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen. VD sätter målen för ledningsgruppen. 
Ersättningskommittén i Ratos lägger, samtliga år, fram förslag till styrelsen angående VD:s 
anställningsvillkor, ärenden av principiell karaktär rörande bl.a. pensioner och förmåner samt 
frågor kring Ratos incitamentsprogram. 
 

Vad som avgör den fasta lönen 
Gemensamt för de tre finansbolagen är att det år 2001 inte står vad som avgör den fasta lönen. 
Industrivärden redovisar inte detta under något av åren. Det som avgör den fasta lönen för VD 
i Investor år 2002-2005, är medarbetarens prestation, eventuella förändringar i den enskildes 
ansvarsområde, företagets utveckling samt löneutvecklingen på marknaden. Den fasta lönen 
omprövas årligen och kriterierna är samma för samtliga anställda i Investor. I Ratos står det 
inget om vad som avgör den fasta lönen år 2001-2003. Däremot står det år 2004-2005 att 
Ratos medarbetare ska erbjudas konkurrenskraftiga grundläggande villkor och att individuella 
insatser och gruppens prestationer ska gå att koppla till, av styrelsen, tydligt uppsatta mål. 
 

Hur den rörliga ersättningen beräknas 
Inom Industrivärden beror den rörliga ersättningen på uppfyllelsen av vissa individuellt 
fastställda mål. År 2005 är ett kriterium tillagt för att bonus ska utgå, nämligen att de gemen-
samma målen för substansvärdeökning ska öka. I Investor år 2002-2004 står att den rörliga 
ersättningen beror av affärsområdets eller avdelningens specifika prestation och individuella 
mål samt även på utvecklingen av Investors substansvärde. I Ratos beräknas den rörliga 
ersättningen enligt två delar, en resultatbaserad del och en prestationsbaserad del. Under de 
fem åren som går, ökar den del som beror av den resultatbaserade delen. 
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Rörlig ersättning 
 
Tabell 4.16 - Taket för den rörliga ersättningen 
 2001 2002 2003 2004 2005 
Industrivärden 20% / 20% 20% / 20% 0 / 25% 25% / 25% 25% / 25% 

Investor - / - 0-80% / 0-80% 0-80% / 0-80% 60% / 0-80% 60% / 0-80% 

Ratos - / - - / - 40 Mkr 40 Mkr 40 Mkr 

 
Vi ser att taket för den rörliga ersättningen har ökat i Industrivärden och gått från ett intervall 
till ett bestämt tak i Investor. Taket i Ratos är, till skillnad från de övriga företagen, en faktisk 
summa. 
 
Tabell 4.17 - Målgränsen för den rörliga ersättningen  
 2001 2002 2003 2004 2005 
Industrivärden - / - - / - - / - - / - - / - 

Investor - / - - / - - / - - / - - / - 

Ratos - / - - / - - / - - / - - / - 

 
Målgränsen redovisas inte i något av finansbolagen. 

 
Pension 
 
Tabell 4.18 - Pensionsåldern 
 2001 2002 2003 2004 2005 
Industrivärden 60 / 60-65 60 / 60-65 60 / 60-65 60 / 65 60 / 65 

Investor 60 / 60 - / - 60 / 60 60 / 60 60 / 60 

Ratos 65 / 65 65 / 65 - / 65 Ingen* / 65 Ingen* / 65 
* Det står uttryckligen att det inte finns en uttalad pensionsålder för VD. 

 
VD:s och ledningsgruppens pensionsålder är relativt stabil över de fem åren. I Ratos finns det 
ingen uttalad pensionsålder år 2004-2005.  
 
Tabell 4.19 - Om den rörliga ersättningen är pensionsgrundande 
 2001 2002 2003 2004 2005 
Industrivärden Nej / Nej Nej / Nej - / Nej Nej / Nej Nej / Nej 

Investor - / - Nej / Nej Nej / Nej Nej / Nej Nej / Nej 

Ratos Ja / Ja Nej / Ja Ja / Ja Ja / Ja Ja / Ja 

 
Den rörliga ersättningen är inte pensionsgrundande i Industrivärden och Investor, i Ratos är 
den rörliga ersättningen däremot pensionsgrundande. Det har således inte skett någon 
utveckling över åren. 
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Tabell 4.20 - Avgiftsbestämd eller förmånsbestämd pension 
 2001 2002 2003 2004 2005 
Industrivärden - / - - / A - / A F / A F / A 

Investor A / A A / A A / A A / A - / - 

Ratos - / - A / A A / A A / A A / A 

 
Inom finansbolagen är den avgiftsbestämda pensionen dominerande. VD i Industrivärden har 
dock förmånsbestämd pension. 
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5  Analys 
 

___________________________________________________________________________ 

 

I detta kapitel kommer vi, utifrån empirin, att analysera hur belöningspaketet till VD och 

ledningsgrupp har utvecklats. Vi kommer både att redogöra för hur redovisningen och 

utformningen av belöningspaketet har utvecklats. I vår analys kommer vi att utgå från de 

valda teorierna; legitimitetsteorin, intressentteorin och teorin om aktieägarvärde.   

___________________________________________________________________________ 
 
 

5.1  Hur redovisningen av belöningspaketet har 
utvecklats 

 
Analysen kommer att inledas med en beskrivning om hur redovisningen av belöningspaketets 
samtliga delar, fast ersättning, bonus, option och pension, har utvecklats under de fem under-
sökta åren. För att underlätta för läsaren att förstå den första delen av analysen bör de 
sammanfattande tabellerna i bilaga 6 läsas parallellt, som stöd.  
 
 

5.1.1  Övergripande 
 
Ur vår empiri går det att utläsa att redovisningen har blivit allt mer informativ och detaljrik 
under de fem år, 2001-2005, som vi har undersökt. Mycket utav informationen som saknas i 
årsredovisningarna för år 2001 går att finna i senare upplagor. Detta beror troligen på att det 
under dessa år har hänt mycket inom redovisningen av belöningspaket, dels pga. de företags-
skandaler som inträffat i svenskt näringsliv och dels pga. att regleringen har blivit striktare.  
 
Orsaken till att regleringen har ökat, går att finna i legitimitetsteorins institutionella 
perspektiv. Språngvisa förändringar i omvärlden, såsom skandaler, medför att nya 
institutioner uppkommer. En form av institution som har bildats till följd av skandalerna är 
Svensk kod för bolagsstyrning. För att företagen ska kunna uppnå legitimitet och för att all-
mänheten ska få förtroende för dem, är det därför viktigt att de uppfyller Koden.  
 
Då skandalerna inträffade, hamnade det svenska näringslivet i en legitimitetskris. Detta bidrog 
till att företagens acceptans blev ifrågasatt och en form av legitimitetsproblem var ett faktum. 
Utifrån det strategiska perspektivet i legitimitetsteorin, finns det fyra olika sätt att ta sig ur 
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problemet. Vi anser att två av sätten har använts för att legitimera redovisningen av 
belöningspaket. Det första som företagen har gjort, är att de satsar väldigt mycket på att ge 
information till deras omgivning om vad som händer på området samt vilka förändringar som 
kommer att ske. Utvecklingen av en hårdare reglering har därmed blivit ett sätt för företagen 
att ta sig ur denna kris, eftersom resultatet blir att allt mer information framkommer i 
årsredovisningarna. Den andra strategin som företagen kan använda för att legitimera sig, är 
att förändra omgivningens uppfattningar om företaget, utan att egentligen förändra sig själva. 
Detta är också ett sätt som vi märkt att företagen har använt sig av, eftersom vi anser att 
företagen, genom att redovisa de höga ersättningarna till de ledande befattningshavarna, får 
allmänheten att tro att storleken på lönen är befogad. Genom att tydligt redogöra för siffrorna 
upplevs företaget som legitimt av intressenterna, utan att intressenterna reflekterar över 
storleken på ersättningen.   
 
Svensk kod för bolagsstyrning införs år 2005 och från och med det året har samtliga företag 
en bolagsstyrningsrapport. Även år 2003 och 2004 är det flera företag som har börjat införa 
Koden i sina årsredovisningar. Detta tolkar vi som att företagen är måna om att redan i förväg 
förbereda sig inför införandet. Troligtvis har företaget infört kapitlet om bolagsstyrning på 
grund av den internationella debatten kring Corporate Governance. Vid jämförelser mellan de 
olika företagsområdena går det att se att två områden, finansbolag och banker, anammar 
Koden något snabbare än övriga två. Detta tolkar vi som att företag ständigt kontrollerar hur 
övriga företag i ens eget företagsområde upprättar sin årsredovisning. Om ett företag har 
anammat en typ av institution, t.ex. Koden, följer övriga företag efter, för att på så vis säker-
ställa att legitimiteten upprätthålls.   
 
ÅRL 5 kap 20 § uppfylls av samtliga företag år 2002-2005. År 2001 brister däremot informa-
tionen i några årsredovisningar, framför allt inom IT-företagen, där inget företag följer ÅRL 
år 2001. Anledningen till att ÅRL inte uppfylls år 2001, men att samtliga företag följer ÅRL 
år 2002, tror vi för det första beror på den allmänna förbättringen av årsredovisningarna 
mellan år 2001 och 2002. Det märks att företagen har lagt ner betydligt mer omsorg på 
årsredovisningen för år 2002. Detta tolkar vi som att det är införandet av NBK:s nya regler 
som har påverkat företagen i en positiv riktning. Den andra anledningen till att ÅRL 5 kap 20 
§ efterlevs mer noggrant år 2002, tror vi beror på att företagen har blivit påverkade av 
företagsskandalerna i svenskt näringsliv, vilka ägde rum runt den här tidpunkten. Skandalerna 
bidrog säkerligen till att företagen insåg vikten av att ha en noggrant upprättad årsredovisning, 
för att det inte skulle uppstå några oklarheter runt företaget. En informativ årsredovisning blev 
på så vis ett sätt för företagen att upprätthålla sin legitimitet gentemot sina intressenter.   
 
Utifrån vår empiri kan vi se att det inte är många företag som redovisar de senast antagna 
principerna för ersättning år 2001, men att de flesta företagen anger principerna från år 2002 
och framåt. Detta beror troligtvis på att NBK inför att principerna ska anges i de nya reglerna 
från 2002, om information angående ledande befattningshavares förmåner. Detta tyder på att 
företagen är måna om att följa rådande institutioner, vilket märks genom att när en ny lag eller 
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rekommendation uppstår, går det i de flesta företagens årsredovisningar att se att de har 
anammat den nya lagen eller rekommendationen. Även Svensk kod för bolagsstyrning kräver 
att denna information ska finnas med, från och med år 2005 då Koden införs. Det året finns 
informationen reglerad i samtliga företag, med ett undantag. Att informationen är reglerad i 
nästan alla företag beror däremot troligtvis på NBK:s regel från 2002.  
 
År 2002 inför NBK ett krav om att företagen ska redogöra för sin besluts- och berednings-
process. Det går dock redan år 2001 att finna att de flesta företagen har valt att inkludera 
information om att det finns en ersättningskommitté och om dess uppgifter, i 
årsredovisningarna. Enligt det institutionella perspektivet i legitimitetsteorin, är detta ett 
tecken på att företagen försöker vara samstämmiga och att det är majoriteten som bestämmer. 
Ur empirin går det även att se att informationen beträffande hur arbetet i kommittén går till, 
blir allt mer informationsrik med åren. Detta tolkar vi som att företagen vill vara mer öppna 
inför sin omgivning, för att de ska upplevas som uppriktiga mot sina intressenter. Genom att 
ha klar och tydlig information om hur lönerna sätts, bidrar det till att färre oklarheter uppstår 
bland intressenterna. Följden blir att företagen upplevs som legitima av sin omgivning. Att 
poängtera att det finns en särskild instans som sköter ersättningen till VD och ledningsgrupp, 
kan utifrån legitimitetsteorin vara ett sätt för företagen att legitimera ersättningarna. Genom 
att informera i årsredovisningen om hur ersättningsprocessen går till, kan företaget 
manipulera intressenterna till att tycka att ersättningens storlek är befogad, eftersom företaget 
genom detta visar att det inte finns något att dölja. 
 
 

5.1.2  Fast ersättning 

 
Enligt NBK:s regler från år 1993 ska storleken på den fasta ersättningen till VD redovisas. 
Det var vid den tidpunkten frivilligt att ha med information beträffande ledningsgruppen. Det 
är först i NBK:s regler från och med år 2002 som ersättningen till ledningsgruppen är 
tvingande. Ur vår empiri kan vi utläsa att detta efterföljs av samtliga företag, då storleken på 
den fasta ersättningen för VD är redovisad under samtliga år i de undersökta företagen, medan 
storleken på ersättningen till ledningsgruppen däremot redovisas först år 2002 i de flesta 
företagen. 
 
Att redovisa avvikelser från föregående år är inte en tvingande regel, men en del företag har 
valt att inkludera den ändå. Det har skett en tydlig utveckling på området, då det är fler 
företag som redogör för avvikelser i de senare årsredovisningarna. Redovisningen av 
avvikelser har ökat markant inom framförallt två av företagsområdena, banker och finans-
bolag. Enligt den institutionella legitimitetsteorin skulle det kunna tolkas som att då flertalet 
av företagen valt att ha med en viss typ av redovisning, känner övriga företag ett institutionellt 
tryck att också inkludera det i sin redovisning, för att bibehålla sin legitimitet.  
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En del av företagen har valt att redogöra för vad som avgör den fasta lönen. Även detta är 
frivillig information som egentligen inte behöver inkluderas i årsredovisningarna. År 2001 
redogjorde inget av företagen för vad som avgjorde den fasta lönen, medan det år 2005 var 
företag i vart och ett av företagsområdena som berörde ämnet. Det kan ses som märkligt att 
redogöra för vad som avgör den fasta lönen, men detta kan vara ett sätt för företaget att skapa 
en ökad förståelse för läsaren av årsredovisningen om varför storleken på lönen är så pass hög 
som den är. Från företagets sida blir detta en form av legitimeringsstrategi för att få 
intressenterna välvilligt inställda till företaget. Frågan är dock huruvida informationen 
egentligen har något värde för läsaren.  
 
 

5.1.3  Bonus 
 
Enligt NBK ska företagen ange storleken på bonus. Precis som för fast ersättning kom regeln 
att gälla år 1993 för VD och år 2002 för ledningsgruppen. Det går även här att utläsa att detta 
efterlevs av de undersökta företagen.  
 
Tak- och målgränser för bonus är information som är frivillig för företagen att ha med, då de 
inte finns reglerade i någon form av lagstiftning. Ur vår empiri går det att se att redovisningen 
av takgränser förbättras avsevärt år 2002. Detta kan te sig märkligt, eftersom det varken i 
NBK:s nya eller gamla regler står att takgränser måste anges. Däremot har NBK, som ett 
komplement till den nya regeln, gett ut ett exempel på hur ersättningen till ledande 
befattningshavare kan redovisas och däri står takgränser angivna. Detta torde vara anled-
ningen till att redovisningen av takgränser har ökat så markant mellan år 2001 och 2002. 
Anledningen till att företagen har valt att redovisa takgränser, tror vi även kan bero på att det 
är ett sätt för företagen att legitimera användningen av bonus gentemot sina intressenter. 
Genom att i sin årsredovisning skriva ut att de har en takgräns på hur hög bonus maximalt kan 
bli, visar företagen att de är vaksamma på att bonusen inte ska kunna stiga i höjden.  
 
Målgränser är betydligt mindre vanligt förekommande än takgränser, då det endast är tre av 
de tolv undersökta företagen som använder sig av denna typ av redovisning. De företag som 
har valt att redovisa målgränser, tror vi använder sig av detta för att åter igen peka på att 
bonus är en självklar del i belöningspaketet och inte bara ett sätt för företagsledarna att få 
orimligt hög ersättning. Anledningen till att målgränser fått mindre uppmärksamhet än tak-
gränser, tror vi beror på att det inte blev omnämnt i ovan nämnda exempel från NBK. Då det 
inte står omnämnt ser antagligen inte företagen det som ett krav att ha med det och på så vis 
blir det inget som är nödvändigt för att företagen ska kunna upprätthålla sin legitimitet.  
 
Hur bonus ska beräknas står endast beskrivet i två företag år 2001, medan det övriga år står 
beskrivet i samtliga företag som använder sig av bonussystem. Detta torde bero på att NBK 
blir tydligare i sina direktiv år 2002, om att företagen ska redogöra för hur bonus beräknas. 
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Det berörs dock även i 1993 års reglering, men där nämns endast att principerna för uträkning 
av bonus ska uppges, medan det klart och tydligt står i 2002- års reglering att beräknings-
grunderna ska anges. En tydlig beskrivning över hur bonus är beräknad, kan hjälpa företagen 
att skapa förståelse hos sina intressenter om varför bonus används och varför den uppgår till 
en viss storlek. Bonus är något som är relativt omtvistat i samhällsdebatten idag, därför skulle 
välskriven information om bonus kunna vara ett sätt för företagen att göra skäl för denna typ 
av ersättning.  
 
 

5.1.4  Optioner 
 
År 2002 fastslår Aktiemarknadsnämnden att det ska införas ett krav på att information om 
incitamentsprogram ska redogöras för i årsredovisningen. Från och med år 2002 finns denna 
information med i samtliga årsredovisningar, men redan år 2001 var det hela tio av de tolv 
undersökta företagen som redogjorde för sina optionsprogram. Detta visar på att företagen 
själva anser det viktigt att upplysa sina intressenter om vilka optionsprogram som finns. För 
att företagen ska kunna behålla sin legitimitet är det av stor vikt att det inte uppkommer några 
oklarheter kring incitamentsprogrammen. 
 
Enligt NBK:s regler från 2002 ska företagen redovisa hur mycket optioner som VD och 
ledningsgruppen har. Redan år 2001 är det många företag som väljer att inkludera denna 
information i sin årsredovisning. Det tolkar vi som att de vill visa på en öppenhet gentemot 
sina intressenter. Från och med år 2002 redogör samtliga företag för denna information, 
förutom ett företag.      
 
År 2001 är det frivilligt för företagen att redogöra för hur mycket optionsprogram eller rättig-
heter därav som har erhållits under året och i årsredovisningarna för 2001 redogörs det för i 
ungefär hälften av företagen. Denna information blir tvingande från och med år 2002, i och 
med att det inkluderas i NBK:s regler. Vår empiri visar på att samtliga företag under kom-
mande år, dock med ett undantag, redogör för hur mycket optionsprogram och rättigheter 
därav som har erhållits under året. Detta visar på att NBK:s regler från år 2002 har hög 
legitimitet och att företagen anstränger sig för att följa rådande institutioner, för att undvika att 
någon form av legitimitetsproblem uppstår.  
 
 

5.1.5  Pension 
 
De viktigaste villkoren för framtida pensioner, ska enligt NBK:s regler år 1993 och år 2002, 
vara redovisat för både VD och ledningsgruppen. Ur vår empiri går det att utläsa att flertalet 
av företagen följer dessa regler under samtliga år. Däremot går det att se att det är flera 
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företag som redovisar villkoren för ledningsgruppen först år 2002. Detta torde bero på att 
NBK:s regel från år 2002 är mer detaljrik i sin formulering. Det skulle även kunna bero på att 
redovisningen av belöningspaketet till ledningsgruppen i allmänhet har blivit betydligt mer 
omfattande år 2002 än den var år 2001.   
 
Pensionsåldern för VD och ledningsgrupp ska vara redovisad, vilket regleras i NBK:s regler 
från både år 1993 och år 2002. Ur vår empiri går det att finna att det är några företag som 
missar att redovisa pensionsåldern för ledningsgruppen år 2001. Övriga år har i stort sett alla 
företag med pensionsåldern för både VD och ledningsgrupp. Detta tolkar vi som att företagen 
vill visa för sina intressenter att de använder sig av en öppen redovisning och att de således 
inte har något att dölja. Anledningen till att företagen inte har valt att redogöra för lednings-
gruppens pensionsålder år 2001 tolkar vi som att NBK:s regler från 1993 inte hade lika stor 
genomslagskraft som NBK:s regler från 2002. Reglerna från 2002 har blivit mer allmänt 
accepterade och har lyckats uppnå högre legitimitet.  
 
I NBK:s regler från 2002 står det att företagen ska ange under vilken tid som pensionerna ska 
utgå. Denna regel från NBK är den som efterlevs minst, i och med att det endast är tre företag 
år 2005 som anger under vilken tid pension ska utgå. Vi tolkar detta som att företagen anser 
att svaret på frågan är självklart och att informationen inte tillför något för att redovisningen 
av belöningspaketet ska bli trovärdig. Således anser företagen troligtvis inte att denna typ av 
information måste finnas inkluderad för att legitimitet ska kunna uppnås.  
 
Enligt NBK:s regler från år 2002 ska det redovisas huruvida den rörliga ersättningen är 
pensionsgrundande. Detta anges inte i NBK:s regler från 1993, men däremot står att 
huvudinnehållet i villkoren ska vara angivna, vilket detta skulle kunna tolkas som. I de 
årsredovisningar vi har undersökt, går det att se att det är relativt många företag som redovisar 
huruvida den rörliga ersättningen är pensionsgrundande redan år 2001. Det går dessutom att 
se en förbättring av redovisningen till år 2002. Detta beror troligtvis på att NBK:s regler är 
tydligare angivna. Det går även att se en skillnad mellan företagsområdena, då det bland 
verkstadsföretagen inte är vanligt att redovisa om den rörliga ersättningen är pensions-
grundande, medan övriga företagsområden följer kravet. Detta tolkar vi som att redovisning 
av huruvida bonus är pensionsgrundande eller inte, inte har fått så stor genomslagskraft bland 
verkstadsföretagen och därför anser de sig inte behöva redovisa för om bonus är pensions-
grundande, för att uppnå legitimitet.  
 
Det är först i NBK:s regler från år 2002 som det krävs att det ska redovisas för om pensionen 
är avgiftsbestämd eller förmånsbestämd. I vår empiri går det att se att många företag har valt 
att redogöra för detta redan år 2001, vilket vi tolkar som att de vill visa att de använder sig av 
en öppenhet i sin redovisning. Från och med år 2002 redovisar de flesta företag vilken typ av 
pension de använder sig av och från och med år 2004 redogör samtliga företag för detta. Detta 
tolkar vi som att företagen blir allt mer angelägna om att följa rådande institutioner, genom att 
anpassa sig efter de redovisningsnormer som existerar. Detta är viktigt för att intressenterna 



 52 

ska upprätthålla sin legitimitet gentemot företaget. Om aktieägarna, vilka är en av företagets 
primära intressenter, skulle tappa förtroendet för företaget, skulle det leda till förödande 
konsekvenser.  
 
 

5.2 Hur utformningen av belöningspaketet har 
utvecklats  

 
Här nedan kommer vi att gå igenom hur utformningen av belöningspaketet har sett ut under 
de senaste fem åren. Vi börjar med att gå igenom övergripande information, för att sedan gå 
igenom de olika delarna i belöningspaketet.  
 
 

5.2.1  Övergripande  
 

Senast antagna principer angående ersättningar 
Både intressenter inom och utanför företaget har ett stort intresse av att se hur företagen 
ersätter sina anställda, då inte minst VD och ledningsgruppen. I tider med stor debatt om 
skandaler gällande företags redovisning, finns det ett behov av tydligare information om 
belöningspaketen och en utformning av belöningspaketen som ska kunna tillgodose aktie-
ägarnas intresse. Belöningspaketets fyra delar består vanligtvis av fast ersättning, rörlig 
ersättning, optioner och pension. Vi kan genom vår granskning utläsa att det finns en del ut-
veckling inom de senast antagna principerna angående ersättningar, över de fem åren som 
undersökts. Den största förändringen vi har sett i belöningspaketen, är att de rörliga ersätt-
ningarna och inte minst optionsprogrammen har minskat i flera företag. Optionsprogrammet 
har tagits bort i fyra av tolv företag över de fem åren. Speciellt inom bankerna har vi sett en 
förändring genom att Föreningssparbanken de senaste åren tagit bort den rörliga ersättningen 
för VD och att Handelsbanken har tagit bort optionsprogrammet. Detta kan utifrån intressent-
teorin innebära att företagen försöker legitimera sig själva genom att visa att de satsar mer på 
att återinvestera det satsade kapitalet eller på att göra utdelning till aktieägarna, istället för att 
en stor del av vinsten fördelas på de ledande befattningshavarna. Vi tolkar även detta som att 
det inom banker inte fokuseras lika mycket på rörlig ersättning, som inom de andra tre 
företagsområdena. Inom verkstads-, IT- och finansföretagsområdena kan vi genom vår under-
sökning se att det inte har skett några drastiska förändringar i principerna angående ersätt-
ningar de senaste fem åren. Detta kan utifrån ett legitimitetsperspektiv innebära att företaget 
redan ser sig som legitimt i intressenternas ögon och att inga förändringar bör ske.  
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Hur frågor angående ersättning bereds 
Inom de företag som vi har undersökt, finns det en, av styrelsen utsedd, kommitté eller ett 
utskott som handhar frågor angående ersättningen till VD och ledningsgrupp. Denna 
kommitté har olika stor behörighet beroende på vilket företag det gäller. Behörigheten 
beträffande VD och ledningsgrupp, består vanligtvis i att antingen lägga fram förslag till 
styrelsen angående ersättning, eller befogenhet till att utföra själva beslutet om ersättningen. 
Genom vår granskning av företagen, ser vi en tendens i flera företag, att kommittén får utökat 
ansvar och befogenhet gällande ersättningsbeslut till ledningsgruppen. Kommittén har i två av 
företagen fått utökat ansvar gällande ledningsgruppen, vilket innebär att de nu får besluta om 
ledningsgruppens ersättning. Det är således sex av tolv företag som låter kommittén besluta 
om ledningsgruppens löner år 2005. Företaget delegerar följaktligen beslutandet till de 
personer som besitter specialkompetens inom ersättningsområdet. Utifrån legitimitetsteorin 
kan detta innebära att företaget försöker manipulera uppfattningarna genom att få bort 
uppmärksamheten från själva ersättningarna och istället poängtera att det sköts av kompetenta 
personer. I samtliga tre verkstadsföretag är det dock VD som beslutar om ledningsgruppens 
löner, vilket vi tolkar som att företagen vill poängtera att personerna i ledningsgruppen inte 
sätter sina löner själva.   
 
Kommittén får samtidigt mindre befogenhet gällande beslut om VD:s ersättning. Vår under-
sökning visar att det med åren blir allt vanligare i företagen att kommittén endast ska lägga 
fram förslag om VD:s ersättning till styrelsen. Beslutet fattas sedan av hela styrelsen. År 2005 
är det i elva av tolv företag, som kommittén endast lägger fram förslag om VD:s lön. Endast i 
ett av företagen beslutar kommittén självständigt om VD:s lön. Att kommittéerna i nästan alla 
företag endast lägger fram förslag angående VD:s lön och således inte beslutar, tolkar vi som 
att företagen vill markera att VD:s lön är noggrant behandlad och uträknad och samtidigt 
bearbetad av flera instanser innan något beslut fattas. Detta borde i sin tur ge ett intryck av att 
VD:s lön inte är satt utan några grunder, vilket utifrån intressentteorin borde öka 
intressenternas förtroende för företaget. Innan år 2005 varierar kommittéernas befogenheter 
mycket från företag till företag, men inom företagsområdena kan vi genom vår granskning se 
att beslut angående ersättningar till VD och ledningsgruppen går mot en mer standardiserad 
och tydligare utformning. Utifrån intressentteorin skulle detta innebära att företagen 
tillgodoser intressenternas och då i synnerhet aktieägarnas intresse. Intressenterna får större 
insyn i företaget och ökar sin kunskap, vilket gör att förväntningarna på företaget samman-
faller med företagets egna förväntningar. 
 
 

5.2.2  Fast ersättning 
 
Den fasta ersättningen för VD och ledningsgrupp i de undersökta företagen varierar mycket i 
storlek. Det är intressant att se på vilka kriterier den fasta ersättningen baseras, för att under-
söka hur lönen kan vara så olika stor i företagen. Enligt vår undersökning ska den fasta lönen, 
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i de sex företag där beräkningen av fast ersättning redovisas, sättas med hänsyn till marknads-
mässiga villkor, den ska vara konkurrenskraftig och baseras på befattningens svårighetsgrad, 
kompetens och skicklighet samt erfarenhet och prestation. Kriterierna för fastställandet av den 
fasta lönen varierar en del mellan företagsområdena. I Investor beror den fasta lönen, förutom 
ovanstående, även på företagets utveckling. Eftersom kriterierna för fastställande av fast lön 
endast redovisas i sex av företagen och då under senare år, finns det ingen variation över åren. 
Ett genomgående mönster i vår undersökning av den fasta lönen är att företagen har utökat 
utformningen av belöningspaketet genom att ange fler kriterier för hur den fasta lönen ska 
sättas. Utifrån legitimitetsteorin skulle detta innebära att företaget försöker uppnå legitimitet 
genom att ge ytterligare information. De vill därmed öka öppenheten gentemot sina intres-
senter genom att redogöra mer specifikt för hur fastställandet av ersättningen görs. Genom att 
detta görs, minskar troligen företagen risken för kritik gällande den fasta lönens storlek. 
 
 

5.2.3  Bonus 
 
Bonus är en av de mest uppmärksammade delarna i belöningspaketet. Elva av tolv företag har 
bonus som en del av belöningspaketet och det redogörs också för hur bonus beräknas. 
Företagen baserar bonus både på finansiella mål och icke-finansiella mål. Det finns ingen 
större skillnad i hur bonus beräknas mellan företagsområdena, då de ofta baseras på en del 
som är relaterad till resultatet och en del som är baserad på individuell prestation. Att en del är 
relaterad till resultatet tolkar vi som att företaget vill poängtera att bonus endast betalas ut om 
företaget ökar i resultat. Detta borde utifrån intressentteorin innebära att företagen försöker 
öka sin legitimitet gentemot i synnerhet aktieägarna. Att bonus även bygger på individuella 
prestationer tolkar vi som att företagen vill visa på att bonus inte betalas ut, utan att personen i 
fråga har gjort en insats. Vi har sett en trend i att allt fler företag väljer att införa krav på indi-
viduell prestation för att bonus ska betalas ut. År 2005 är det bara ett av företagen3 som inte 
har något krav på individuell prestation. Att ha med kravet på individuell prestation blir ett 
sätt för företagen att rättfärdiga att de fortfarande använder sig av bonus, trots att det är en 
omdiskuterad form av ersättning. Genom att visa att bonusen är individuellt baserad säker-
ställer företagen, inför sina intressenter, att varken VD eller ledningsgruppen får en bonus 
utbetald som inte är befogad.  
 
På senare år har den rörliga ersättningen i två finansbolag, förutom att vara baserad på 
företagets resultat och individuellt resultat, även blivit aktierelaterad. Den rörliga ersättningen 
betalas ut om aktievärdet går upp, vilket innebär att VD och ledningsgruppen, endast på det 
kriteriet att substansvärdet har ökat, kan få utbetalt rörlig ersättning. Att substansvärdet går 
upp beror inte på VD:s prestation utan på marknaden. Detta innebär i sin tur att VD och 

                                                 
3 Handelsbanken är borträknad, eftersom de inte har något bonusprogram. 
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ledningsgrupp inte behöver ha utfört någon egentlig prestation för att rörlig ersättning ska 
utbetalas. 
 
Tydligheten eller utförligheten i beräkningsgrunderna för bonus varierar en hel del i 
företagen. Endast två företag redogör för beräkningen år 2001, men gemensamt för samtliga 
företag är att kriterierna för utbetalning av bonus utökas och blir utförligare med åren. Att 
några av företagen väljer att göra en diffus förklaring till beräkningen för bonus, tolkar vi som 
ett sätt att försöka undanhålla en del av upplysningen, vilket kan medföra att informationen 
kan misstolkas. Att kriterierna för beräkningarna blir mer utförliga borde utifrån legitimitets-
teorin innebära att företagen vill legitimera sig själva och öka insynen i systemen för bonus, 
gentemot intressenterna. Utifrån intressentteorin är det av största vikt att intressenterna får 
insyn i hur bonus beräknas, för att förståelsen om belöningspaketet ska öka.  
 
Genom att bonus finns som en del av belöningspaketet i företaget, finns det också intresse av 
att se hur stor bonus får tillåtas att bli, för VD och ledningsgrupp. Vi har därmed undersökt 
hur taket för den rörliga ersättningen behandlas. Att sätta tak för bonus innebär, utifrån 
intressentteorin, ett sätt för företagen att visa att bonus har en begränsning, vilket torde skapa 
ett förtroende hos intressenterna och därmed ett försök till rättfärdighet av bonus. Genom vår 
granskning har vi kommit fram till att taken för bonus är relativt stabila, dock ökar taken i 
några få företag och i vissa företag minskar de över åren. Det finns därmed inget tydligt 
mönster vad gäller taken inom företagsområdena. Att taken är stabila i utformningen, speciellt 
inom banker och finansbolag, tolkar vi som ett sätt för företagen att visa intressenterna att 
debatterna rörande bonus inte berör dessa företagen, utan att de har en stadigvarande strategi 
gällande bonus. Utifrån legitimitetsteorin är detta en strategi för att förändra omgivningens 
uppfattning för att uppnå legitimitet, utan att egentligen förändra sig själva.   
 
Nivån på taken varierar en del mellan företagsområdena. Enligt vår undersökning har 
bankerna lägst tak, medan de andra företagsområdena ger större spelrum för bonus. Genom att 
sätta en procentsats som tak för bonus, kan bonus bli mycket hög i vissa fall. Att sätta en 
procentsats som maxgräns för bonus, tolkar vi som ett sätt för företagen att undanhålla en del 
information angående storleken på faktisk bonus och utifrån legitimitetsteorin, innebär detta 
att företaget manipulerar sina intressenter genom att lämna information som inte visar det 
verkliga utfallet. Ett av företagen har satt en faktisk nivå på bonus, vilket vi tolkar som ett sätt 
att berättiga sig själva och det medför även att informationen till intressenterna inte kan 
misstolkas. 
 
Målgränsen för den rörliga ersättningen är ett sätt för företagen att rikta in sig på den nivå som 
bonus bör landa på i slutet av året. Genom vår undersökning har vi kommit fram till att det 
endast är tre av företagen som redogör för målgränsen. Vi har funnit att målgränsen för 
Ericsson och Alfa Laval motsvarar hälften av takgränsen för VD. Målgränsen varierar över 
åren, förmodligen beroende på att även takgränsen varierar på liknande sätt. Målgränsen till-
kommer under de två senaste åren i två av de tre företagen. Att företagen lägger till kriterier 
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för att förtydliga utformningen på senare år, tolkar vi som ett sätt för företagen att tillgodose 
intressenternas intresse och därmed minska risken för att ersättningen ifrågasätts. 
 
 

5.2.4  Optioner 
 
Tabell 5.1 - Hur många av företagen har optionsprogram?* 
 2001 2002 2003 2004 2005 

Banker 3 3 3 2 2 

Verkstad 3 2 2 2 2 

IT 3 3 3 3 2 

Finans 3 3 3 3 3 
* Endast de företag som har tagit bort optionsprogram för både VD och ledningsgrupp redovisas i denna tabell. 
 

Enligt vår undersökning, har de flesta företagen optionsprogram som fungerar som incitament 
för att VD och ledningsgruppen ska prestera i enlighet med aktieägarnas intresse, dvs. ett 
program som i längden ska leda till högre resultat för företaget. Ändå är det fyra av de under-
sökta företagen som valt att plocka bort sina optionsprogram under de fem åren vi har under-
sökt. Vi tolkar detta delvis som en konsekvens av de skandaler som inträffat och som att 
företagen anser att optioner innebär för stora risker i och med att de kan stiga väldigt mycket i 
värde, vilket skulle kunna äventyra företagets legitimitet. Det är dessutom ett av företagen 
som skriver i sin årsredovisning att de förbehåller sig rätten att plocka bort optionerna om de 
skulle stiga för mycket.  Detta tolkar vi som att företaget vill poängtera för sina intressenter att 
de kontrollerar att optionsprogrammen inte ska bidra till att VD och ledningsgrupp får 
orimligt höga löner. Optionsprogrammen innebär vanligtvis samma kriterier för VD och 
ledningsgrupp. År 2005 i Föreningssparbanken får dock VD endast fast ersättning utan 
möjlighet till rörlig ersättning. Att VD:s möjlighet till rörlig ersättning tas bort, tolkar vi som 
ett sätt för företaget att manipulera intressenterna, då det är VD:s lön som utifrån sett har 
störst fokus. Detta innebär då att intressenterna får en uppfattning att företaget fokuserar på 
sina aktieägares intresse och inte bara på att tillfredsställa VD.  
 
Anledningen till att vissa företag har avskaffat sina optionsprogram, tolkar vi som att dessa 
företag anser att merparten av dess intressenter är negativt inställda till optioner, eftersom 
denna form av ersättning kan bli orimligt hög. Enligt intressentteorin har olika intressenter 
olika intressen i företaget och vi ska här, utifrån Hybels indelning, tolka de olika 
intressenternas inställning till optioner. Media har en mycket stark påverkan på sin 
omgivning. Om optionerna skulle bli för mycket värda skulle det bli stor uppmärksamhet i 
medierna om hur felaktig denna typ av ersättning är. Detta skulle bidra till att allmänheten blir 
negativt inställd till företaget och optionerna skulle på så vis kunna leda företaget in i en 
legitimitetskris. Staten är mån om att Sverige har ett rikt näringsliv med stora växande 
företag. Vi menar att staten skulle kunna vara både positivt och negativt inställda till optioner. 
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De skulle vara negativt inställda om alldeles för höga optioner går till enskilda personer, 
istället för att kapital satsas på nyinvesteringar i företag. Staten skulle samtidigt kunna ha en 
positiv inställning till optioner, ifall det får företagsledarna till att prestera sitt yttersta, så att 
företaget går mycket bra. Det skulle leda till ekonomisk tillväxt i landet, genom att företagen 
kan anställa fler, betala mer skatt etc. Vi anser att även aktieägarna skulle kunna ha en 
tudelad inställning till optioner. De skulle vara negativa till optioner om de blev för stora och 
bidrog till att orimliga summor försvann ut ur företaget. Om däremot optionernas egentliga 
syfte, att bidra till att företagsledarna har samma intresse som aktieägarna, uppfylls, kommer 
aktieägarna att vara positivt inställda till optioner. Sammanfattningsvis kan sägas att optioner 
innebär risker, vilket bidrar till att många intressenter har en negativ inställning till optioner, 
vilket troligtvis är anledningen till att de plockats bort i en del företag.  
 
Det finns ingen större skillnad vad gäller förekomsten av optionsprogram mellan företags-
områdena. Det tolkar vi som att företagen, trots minskad förekomst av optionsprogram, menar 
att optionsprogram fungerar som ett incitament till att bidra till bättre resultat för företaget. Så 
länge företagen förbättrar sitt resultat, kan de peka på att optionsprogrammen har gjort detta 
möjligt och försöker därmed rättfärdiga dessa program. Detta kan utifrån intressentteorin, 
innebära att företagen försöker få intressenterna till att skapa sig en positiv inställning till 
rörlig ersättning.  

 
 

5.2.5  Pension 
 
Pension finns med i samtliga av de undersökta företagens belöningspaket. Det är intressant att 
undersöka vid vilken ålder som pension ska utgå och detta är även en jämförbar del av 
pensionen. Enligt vår granskning, är pensionsåldern tämligen stabil i de flesta företagen, men 
med en tendens att öka i några företag. VD:s pensionsålder är i de flesta företagen relativt 
stabil, vanligtvis 60 år, samtidigt som ledningsgruppens pensionsålder fluktuerar en del. Att 
ledningsgruppens pensionsålder varierar, beror delvis på att ledningsgruppen inte har samma 
uppbyggnad under de fem åren och att personerna i ledningsgruppen har olika pensions-
villkor. Dock har företagen generellt visat tendenser till att öka pensionsåldern, vilket vi tolkar 
som en åtgärd från företagets sida för att minska kostnaderna i företaget gällande pensionerna. 
En äldre VD med en tidig pensionsålder bidrar till stora kostnader, i och med att hans tid i 
företaget blir kortvarig. Att höja pensionsåldern är enligt teorin om aktieägarvärde, gynnsamt 
för aktieägarna, eftersom det bidrar till att VD och ledningsgrupp arbetar ytterligare några år, 
istället för att få pension tilldelad. Detta bidrar till att kapital stannar kvar i företaget och på så 
sätt ökas det ekonomiska värdet för aktieägarna. 
 
Frågan huruvida den rörliga ersättningen är pensionsgrundande eller inte, besvaras olika i de 
företag som redovisar denna information. Vi ser, utifrån vår undersökning, inget tydligt 
mönster för de olika företagsområdena. Fem av företagen har avtalat om att den rörliga ersätt-
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ningen inte ska vara pensionsgrundande. Detta anser vi minskar risken för att pensionen 
ifrågasätts. Företagen poängterar således, att rörlig ersättning är något som VD och lednings-
grupp får tillgodoräkna sig idag och ska därmed inte utgöra grunden för pension. I tre av 
företagen är den rörliga ersättningen pensionsgrundande. När företagen väljer att basera 
pensionen även på den rörliga ersättningen, visar det på att bonusen är en naturlig del i den 
totala ersättningen och att den därför ska vara med i pensionen. Detta bidrar till en större 
förståelse hos intressenterna om bonusens roll i det totala ersättningspaketet.  
 
Pensionen kan vara antingen avgiftsbestämd eller förmånsbestämd. Utifrån vår granskning, 
kan vi se att flertalet företag har samma pensionsvillkor för både VD och ledningsgrupp. Det 
mönster som framträder tydligast i vår undersökning, är att avgiftsbestämd pension är det 
mest frekvent använda pensionsvillkoret. Undantaget är bankerna, som har övervägande 
förmånsbestämd pension för både VD och ledningsgrupp. De andra tre företagsområdena 
använder sig övervägande av avgiftsbestämd pension. Inom samtliga företagsområden, ser vi 
en tydlig tendens till att byta från förmånsbestämd till avgiftsbestämd pension. Detta tolkar vi, 
utifrån intressentteorin, som att företaget bestämt vill markera att pensionen ska kunna 
förutses, för att öka intressenternas förståelse för företaget. Genom avgiftsbestämd pension 
ökar företagen insynen i redovisningen, då pensionskostnaderna kostnadsförs löpande i takt 
med personens intjänande. Det tolkar vi även som att förmånsbestämd pension inte fungerar 
lika ekonomiskt tillfredställande, vid så pass höga löner som ledande befattningshavare får 
idag. Vi kan här se likheter med debatten angående Anitra Steens pensionsavtal. Förmåns-
bestämda pensionsavtal ger en mycket hög kostnad för företaget, samtidigt som företaget står 
risken för framtida utbetalning av pensionen. Vi menar att företagen väljer avgiftsbestämd 
pension, eftersom det minskar risken för företaget i och med att risken går över på pensions-
tagaren, samtidigt som kostnaderna för pension minskar för företaget.  
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6  Slutsats 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
I detta kapitel kommer vi att gå igenom uppsatsens slutsatser. Vi kommer att börja med en 

inledning där vi återkopplar till vårt syfte. Därefter redogör vi för hur redovisningen och ut-

formningen av belöningspaketet har utvecklats. Kapitlet avslutas med en genomgång av för-

slag till vidare forskning.  

___________________________________________________________________________ 
 
 

6.1  Inledning 
 
Syftet med vår uppsats har varit att ta reda på hur redovisningen och utformningen av 
belöningspaketet har utvecklats under de senaste fem åren. I det inledande kapitlet nämnde vi 
att vi har en hypotes om att debatten och regleringen kring belöningspaketet i stora svenska 
företag har påverkat redovisningen till att bli mer tydlig. Vi kommer här nedan, i avsnittet om 
hur redovisningen av belöningssystemet har utvecklats, att gå igenom om denna hypotes kan 
antas. 
 
I denna uppsats har vi även undersökt hur utformningen av belöningspaketet har sett ut under 
de senaste fem åren. Anledningen till att vi har valt att ha ett tvådelat syfte, är för att få en mer 
övergripande bild av belöningspaketet. I kapitlets senare del kommer vi att gå igenom hur 
utformningen av belöningspaketet har utvecklats.  
 
 

6.2  Hur redovisningen av belöningspaketet har 
utvecklats 

 
I början av 2000-talet uppstod en del företagsskandaler, vilka bidrog till att förtroendet för 
näringslivet skadades. Följden blev att företagen kom att uppleva en legitimitetskris. För att 
åter igen bygga upp förtroendet för det svenska näringslivet infördes en hårdare reglering 
kring belöningspaketet. NBK gav t.ex. ut en ny rekommendation angående information om 
ledande befattningshavares förmåner och Svensk kod för bolagsstyrning infördes. 
 
I vår undersökning har vi kommit fram till att informationen i årsredovisningarna rörande 
belöningspaket successivt har ökat, under perioden 2001-2005. Informationen har blivit allt 
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mer detaljerad. Företagen väljer att följa inte bara lagar och regler, utan också frivilliga 
rekommendationer, allt för att de ska uppnå och bibehålla sin legitimitet. Det största 
informationsgapet går att finna i årsredovisningarna mellan år 2001 och 2002, då 
årsredovisningen för år 2002 blir betydligt mer omfattande än föregående år. Det är i samband 
med att NBK inför en ny regel år 2002, angående ersättningar till ledande befattningshavare, 
som redovisningen av belöningspaketet blir betydligt bättre. Det är främst informationen om 
ledningsgruppens ersättning som förbättras, men även den övriga informationen om 
belöningspaketet blir mer informationsrik. Det går inte att urskilja någon större skillnad 
mellan de fyra företagsområdena, utan samtliga företagsområden är måna om att följa de 
rådande reglerna.  
 
Det märks att företagen är mycket noggranna med att följa de rådande institutionerna; NBK, 
ÅRL och Koden. I och med att årsredovisningarna blir allt mer informationsrika, har resultatet 
blivit att i 2005- års årsredovisning uppfylls så gott som alla krav som ställs av institutionerna. 
Antagligen har skandalerna påverkat företagen så pass, att de måste följa rådande lagar och 
rekommendationer, för att kunna bibehålla sin legitimitet. Det finns inget företag som vågar 
riskera att ett legitimitetsproblem uppstår, eftersom det skulle kunna innebära förödande 
konsekvenser för företagen. Det är även viktigt för företagen att ha en informativ 
årsredovisning, för att de ska uppfattas som legitima av samtliga intressenter. Detta är av stor 
betydelse för att företagets primära intressenter, då främst aktieägarna, ska satsa kapital i 
företaget. Redovisningen av belöningspaketet blir på så vis inte bara ett nödvändigt ont, utan 
en förutsättning för att legitimitet ska uppnås. 
 
Genom vår analys har vi kommit fram till att NBK:s regler från 2002 har hög legitimitet. När 
de nya reglerna infördes, märktes det på företagens årsredovisningar att de var snabba med att 
ta till sig de nya reglerna. NBK:s regler måste för övrigt efterföljas, för att företagen ska få 
vara registrerade på börsen, enligt Stockholmsbörsens noteringsavtal. NBK:s regler från 1993 
hade däremot inte riktigt lika hög legitimitet, vilket märks på att informationen, som skulle 
vara med enligt reglerna från 1993, inte alltid går att finna i 2001- års årsredovisningar. I 
årsredovisningarna för år 2002, då den nya regeln från NBK införts, märks det en betydlig 
förbättring. Då har företagen infört både en hel del av informationen som även berördes i 
NBK:s regler från 1993 och den nya informationen enligt NBK:s regler från 2002.  
 
Reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning följs ännu inte riktigt lika grundligt som NBK:s 
regler, vilket troligtvis beror på att Koden nyligen infördes och på att företagen inte riktigt har 
hunnit sätta sig in i den. Det skulle även kunna bero på att Koden inte är fullkomligt 
tvingande, vilket medför att företagen inte anser att det är lika viktigt att följa Svensk kod för 
bolagsstyrning som NBK:s regler, vilka är helt tvingande. Däremot tror vi att företagen kom-
mer att följa Koden mer noggrant allt eftersom. Årsredovisningen för år 2005 var trots allt den 
första årsredovisningen som upprättades efter det att Koden införts, antagligen kommer 
Koden att tillämpas mer vid upprättningen av 2006 års årsredovisning.  
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Sammanfattningsvis kan sägas att vår hypotes kan antas. Genom vår empiri och vår analys har 
vi kommit fram till att debatten kring skandalerna och den hårdare regleringen har bidragit till 
att redovisningen har blivit tydligare. Om redovisningen av belöningssystemet fortsätter att 
utvecklas i den takt som den har gjort under de senaste fem åren, kommer årsredovisningarna 
inom några år att bli mycket omfattande. Risken blir att man i slutändan inte ser skogen för 
alla träden, då informationen tenderar att bli allt mer detaljerad. Det är nu av betydelse att se 
till att inte arbetet som läggs ner på årsredovisningarna överstiger nyttan, vilket skulle kunna 
resultera i att det redovisas så mycket information att den relevanta informationen försvinner i 
mängden.  
 
 

6.3 Hur utformningen av belöningspaketet har 
utvecklats 

  
Utformningen av belöningspaketen i de olika företagen har utvecklats en hel del under de fem 
åren vi har undersökt. Det finns stora likheter i belöningspaketens utformning och även när 
det gäller belöningspaketens utveckling, mellan de olika företagsområdena. Utvecklingen har 
visat sig i att företagen är allt mer försiktiga med att använda sig av rörlig ersättning, i och 
med att det är en form av ersättning som kan missbrukas. Genom att minska den rörliga 
ersättningen undviker företaget risken att det skapas debatter i medierna. Vi har sett en tydlig 
tendens att bankerna är de företag som är mest defensiva av de fyra företagsområdena, vad 
gäller utformning av belöningspaketet. Belöningspaketet i IT-företagen, verkstadsföretagen 
och finansbolagen är mycket lika varandra och det företagsområde som skiljer sig mest är 
således bankerna. Inom bankerna har ett företag tagit bort möjligheten till bonus för VD och i 
en annan bank har optionsprogrammet tagits bort. Enligt undersökningen har även bankerna 
lägst takgränser för bonus, vilket styrker vår slutsats om att bankerna har en defensiv 
utformning av belöningspaketet. 
 
Utformningen av belöningspaketets samtliga fyra delar har blivit mer informativ och 
detaljerad, för att utöka informationen till intressenterna. Fler företag har börjat göra både 
beräkningen av bonus och den fasta ersättningen mer detaljerade under de fem åren som 
undersökts. Det blir således vanligare att företag utökar kriterierna för dessa delar av 
belöningspaketet.  
 
Ersättningskommittéerna som ansvarar för förslag eller beslut om ersättning för VD och 
ledningsgrupp, får utökat ansvar gällande ledningsgruppen. I elva av tolv företag ansvarar 
ersättningskommittén år 2005 för förslag och beslut om ledningsgruppens ersättningar. När 
det gäller ersättningar till VD, minskar befogenheten för kommittén till att endast lägga fram 
förslag om ersättning till styrelsen, vilka sedan fattar beslutet. 
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Under de fem undersökta åren har det inte inträffat några större förändringar beträffande före-
komsten av bonusprogram. Trots att bonus är en omdiskuterad del av det totala belönings-
paketet, har samtliga företag valt att bibehålla bonusprogrammen. Däremot har vi sett en trend 
i att företagen allt mer frekvent har individuellt uppsatta mål för att bonus ska utbetalas till 
VD och ledningsgruppen. På så vis blir de individuellt uppsatta målen ett sätt för företagen att 
rättfärdiga användningen av bonus. Vi har även kommit fram till att takgränserna för bonus är 
relativt stabila, vilket innebär att företagen, beträffande taken för bonus, inte har påverkats av 
skandalerna i någon större omfattning.  
 
Optionsprogrammen får minskat utrymme i belöningspaketet. Under de fem år som under-
sökts, har fyra av företagen plockat bort optionsprogrammen. Detta anser vi kan vara en följd 
av de skandaler som inträffat och ett sätt för företagen att poängtera för de olika intressenterna 
att de kontrollerar att optionsprogrammen inte ska bidra till att VD och ledningsgrupp får 
ogrundat höga löner. Resterande företag har dock valt att bibehålla optionsprogrammen, vilket 
ändå tyder på att företagen anser att optioner är ett bra sätt att få VD och ledningsgruppen till 
att arbeta enligt aktieägarnas intresse.  
 
Enligt undersökningen har pensionsåldern generellt visat tendenser till att öka för både VD 
och ledningsgruppen under de fem åren, vilket bidrar till att företagens kostnader gällande 
pensionerna minskar. Genom att pensionsåldern höjs, arbetar VD och ledningsgruppen kvar 
ytterligare några år, istället för att få pension tilldelad. Detta bidrar till att kapital stannar kvar 
i företaget och på så sätt ökar det ekonomiska värdet för aktieägarna. Företagen visar även 
ansatser till att byta från förmånsbestämd till avgiftsbestämd pension under de fem åren. 
Företagen ökar därigenom insynen i redovisningen, eftersom pensionskostnaderna kostnads-
förs kontinuerligt i takt med individens intjänande.  
 
 

6.4 Förslag till vidare forskning 
 
I denna uppsats har vi undersökt belöningspaketets samtliga fyra delar. Det har medfört att vi 
inte har haft möjlighet att gå in allt för mycket på de olika områdena. Ett förslag till vidare 
forskning är att välja en utav delarna och göra en djupare analys av den delen. Samtliga delar 
har varit intressanta att arbeta med, men främst bonus, optioner och pension är tre områden 
som idag är mycket aktuella i samhällsdebatten och det skulle vara intressant att göra en 
vidare forskning om dessa.  
 
En intressant fråga att undersöka vore att se huruvida rörlig ersättning verkligen har någon 
effekt på ledningens prestationer. Är företag med rörlig ersättning mer framgångsrika än de 
med endast fast ersättning? Många företagsledare vill gärna tro att så är fallet, men frågan är 
om de är av den åsikten i eget intresse eller om så verkligen är fallet. 
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Ytterligare en intressant aspekt skulle vara att göra jämförelser mellan små och stora företag, 
för att se på vilket sätt som redovisningen av belöningspaketet skiljer sig åt. Idag är det många 
av reglerna som endast gäller för stora börsnoterade företag, men förhoppningen är att även 
övriga företag ska anamma reglerna. Det skulle vara intressant att se hur utvecklingen ser ut 
hos mindre företag, om det går att märka en skillnad mellan åren även hos de mindre 
företagen. 
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Bilaga 1 – Undersökningsmodell 
 

Företag:___________________ 
 

Regeln är 
hämtad från: 2001 2002 2003 2004 2005 

 Övergripande       

1 Uppfylls ÅRL 5 kap 20 §? ÅRL 
     

2 
Senast antagna principer 
ang. ersättningar? 

NBK/ 
Koden 

     

3 
Innebär de en väsentlig 
avvikelse från 
föregående års principer? 

Koden 
     

4 
Vilka är dessa 
avvikelser? 

Koden 
     

5 
Hur bereds frågor om 
ersättningen? 

NBK 
     

6 

Är summan av samtliga 
ersättningar och övriga 
förmåner redovisade för 
ledningsgrupp och VD? 

NBK 

     

7 
Finns det någon 
bolagsstyrningsrapport? 

Koden 
     

 Fast ersättning       

8 
Hur stor är den fasta 
delen av ersättningen? 

NBK 
     

9 
Redovisas avvikelser från 
föregående år? 

Frivillig 
information 

     

10 
Hur har den fasta 
ersättningen förändrats? 

Frivillig 
information 

     

11 
Vad avgör den fasta 
lönen? 

Frivillig 
information 
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Regeln är 

hämtad från: 
2001 2002 2003 2004 2005 

 Rörlig ersättning       

12 Hur stor är bonus? NBK      

13 Hur beräknas den 
rörliga ersättningen? 

NBK      

14 Vilken är tak-/max-
gränsen? 

Frivillig 
information 

     

15 Vilken är 
målgränsen/målnivån? 

Frivillig 
information 

     

16 Hur mycket optioner 
finns? 

NBK      

17 

Uppges det om 
utestående aktier och 
optioner för lednings-
gruppen och VD finns?  

NBK      

18 Vilka uppges? NBK      

19 

Hur mycket innehav 
av optioner eller 
rättigheter därav har 
erhållits under året? 

NBK      

 Pension       

20 
Står det vilka som är 
de viktigaste villkoren 
för framtida pensioner? 

NBK      

21 Vilken är 
pensionsåldern? 

NBK      

22 Under vilken tid ska 
pension utgå?* 

NBK      

23 Är rörliga ersättningar 
pensionsgrundande? 

NBK      

24 
Är pensionen 
avgiftsbestämd eller 
förmånsbestämd? 

NBK      

* Svaret på denna fråga har vi ansett ska vara hur länge pension utgår, dvs. huruvida den är livsvarig eller inte. 
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Bilaga 2 – Bankerna  
 
 

FöreningsSparbanken 
 
 

Övergripande information 
 
Samtliga årsredovisningar från Föreningssparbanken under år 2001-2005 uppfyller ÅRL 5 
kap 20 §. I underlaget från år 2001 står det inget om hur frågor om ersättningen bereds. Under 
år 2002-2005 beskrivs att det är Kompensationskommittén som fastställer löner och andra 
förmåner för bl.a. VD och ledningsgruppen.  
 
Kompensationskommittén sätter under åren 2002-2005 den rörliga ersättningen för VD och 
ledningsgruppen, där 2/3 är tantiem, som beror på utfall i resultatandelssystemet Koppar-
myntet och 1/3 är bonus som är kopplad till de individuella målen. Under år 2001 står noterat 
att den rörliga ersättningen endast är tantiem. Under våren år 2000 erbjöds de anställda i 
Föreningssparbanken och de helägda koncernbolagen i Sverige samt styrelseledamöterna i de 
lokala bankerna, att på marknadsmässiga premisser köpa teckningsoptioner i Förenings-
sparbanken med rätt till teckning av lika många aktier under år 2005.  
 
Under år 2001-2004 har principerna angående ersättningar inkluderat fast lön med eventuell 
rörlig del med bonus, optioner och pension. Dock har ersättningsavtalen för VD, i samband 
med byte av VD år 2004, gjorts om och därmed får VD år 2005, endast fast ersättning utan 
möjlighet till rörlig ersättning. Under år 2001 och år 2002 samt under år 2005, har det inte 
förekommit någon väsentlig avvikelse från föregående års principer angående ersättningar. 
Under år 2003 fastställdes en ny policy om principer för löner och förmåner för 
nytillkommande ledande befattningshavare.  
 
Summan av samtliga ersättningar och övriga förmåner är redovisade för VD och lednings-
gruppen under år 2002-2005. År 2001 uppvisas däremot inte denna upplysning. I Förenings-
sparbanken tillkommer en bolagsstyrningsrapport först år 2005. År 2002-2004 har de dock ett 
kapitel som kallas Ansvarsfördelning och styrning som innefattar en hel del av den 
information som ska finnas med i en bolagsstyrningsrapport. Det finns, under samtliga år, en 
kortare presentation av medlemmarna i styrelse och ledning. 
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VD 
 

Fast ersättning 
Den fasta ersättningen till VD är redovisad i samtliga årsredovisningar. Under de första tre 
åren är den fasta ersättningen konstant, dvs. under dessa tre år, får VD lika stor fast lön med 
undantag för en del mindre avvikelser. Under år 2004, då Föreningssparbanken byter VD, 
ökar VD:s ersättning och även under det följande året ser vi en markant ökning av den fasta 
ersättningen. Under samtliga år som undersökts har avvikelserna från föregående år 
redovisats. Det står inte klart uttryckt vad som påverkar eller avgör den fasta lönen för VD 
under år 2001-2004. År 2005 står det att den fasta ersättningen ska baseras på totala årliga 
kostnadsintervall för VD. I det årliga kostnadsintervallet ingår kostnad för grundlön, för-
måner, pension och tantiem/bonus samt även sociala avgifter och löneskatter. Den fasta lönen 
sätts med hänsyn till marknadsmässiga villkor, den ska vara konkurrenskraftig och baseras på 
befattningens svårighetsgrad. Hänsyn ska även tas till VD:s kompetens och skicklighet samt 
erfarenhet och prestation. Den fasta ersättningen omprövas årligen. 
 

Rörlig ersättning 
Vi kan se en mycket påtaglig minskning av faktisk bonus under de fem undersökta åren till att 
det slutligen år 2004 och 2005 inte finns någon rörlig ersättning för VD alls. Den rörliga 
ersättningen beräknas utifrån 2/3 tantiem och 1/3 bonus som beskrivits ovan. Taket för 
tantiem år 2001 är 25 % av årslönen och under år 2002-2005 är taket för den rörliga ersätt-
ningen, även den, 25 % av årslönen. Målnivån för rörlig ersättning till VD står inte angiven. 
 
Antalet optioner som tecknades år 2000 och även antalet utestående aktier, står angivet för var 
och en i ledningsgruppen under samtliga fem år, 2001-2005. Det har inte tecknats några nya 
optioner under åren 2001-2005 utan antalet är konstant från år 2000. Antalet optioner som 
anges i texten för ledningsgruppen och VD varierar dock, men detta är pga. att det byts ut 
personer i ledningsgruppen och även VD, vilka innehar olika mängder optioner. De utestå-
ende aktier och optioner som anges i samband med personbeskrivningen är ”aktier och 
teckningsoptioner”. Under år 2005 nämns dock endast aktier eftersom det efter september 
2005 inte längre finns något optionsprogram i Föreningssparbanken. 
 

Pension 
Det framgår vilka som är de viktigaste villkoren för framtida pensioner under samtliga fem år. 
Den ordinarie pensionsåldern för VD under de fem åren är 60 år. Förra VD gick däremot i 
pension vid 58 års ålder år 2004. Det står inget angivet om under vilken tid som pension ska 
utgå. Under år 2001 finns ingen information om huruvida de rörliga ersättningarna är 
pensionsgrundande eller inte. År 2002-2005, står det angivet att de rörliga ersättningarna inte 
är pensionsgrundande.  
 
Pensionsvillkoren för VD har varierat under de fem åren. År 2001 stod det inte om pensionen 
för VD var avgifts- eller förmånsbestämd. Under 2002 noteras att pensionen är förmåns-
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bestämd, under år 2003 däremot står det inget angivet. Under 2004, efter byte av VD, har 
pensionen blivit avgiftsbestämd och likaså under 2005. I samtliga årsredovisningar står det att 
pensionen är oantastbar sedan den intjänats. 
 
 

Ledningsgruppen 
 

Fast ersättning 
Den fasta ersättningen för ledningsgruppen står uttryckt i en sammanlagd summa. När den 
relateras till antalet personer i ledningen (egen uträkning), ser vi att den har ökat under åren 
2001-2003. Under år 2004 sjönk däremot ersättningen, för att under år 2005 nå sin högsta 
topp under femårsperioden. År 2005 bör noteras att antalet personer i ledningsgruppen endast 
är sex, medan det under åren 2001-2004 varierat mellan 20 och 24 personer. 
 
Avvikelser från föregående år beträffande den fasta ersättningen redovisades inte under år 
2001. Under detta år redovisades styrelsens, VD:s och ledningsgruppens uppgifter 
tillsammans, vilket gör att föregående års uppgifter ej går att utläsa. 
 
Vad som avgör den fasta lönen för ledningsgruppen, beskrivs inte under 2001-2004. Den fasta 
lönen för ledningsgruppen år 2005, sätts på samma basis som för VD, dvs. beroende på befatt-
ning och övriga prestationer. 
 

Rörlig ersättning 
Bonus för ledningsgruppen har i sammanlagda summor minskat från år 2001 till 2002 för att 
därefter öka, år 2003 och år 2004. Under år 2005 minskar bonusen återigen. När vi relaterar 
den rörliga ersättningen till antalet personer i ledningsgruppen, ser vi samma mönster under år 
2001-2004. Under år 2005 sker dock en drastisk höjning av bonus per person i koncern-
ledningen. Den rörliga ersättningen beräknas på samma sätt som för VD. 
 
Taket för bonus står inte angivet för år 2001, däremot är det under de följande åren, samma 
som för VD, dvs. 25 %. Under år 2005 har det tillsatts ytterligare en ledningsgrupp, den 
baltiska. För denna ledningsgrupp är maxgränsen för den rörliga ersättningen satt till 25 % av 
EVA (Economic Value Added). Målgränsen för den rörliga ersättningen finns det ingen infor-
mation om.  
 
Optioner och utestående aktier följer samma tillämpning som står skrivet om VD. 
 

Pension 
Det står även för ledningsgruppen vilka som är de viktigaste villkoren för framtida pensioner i 
samtliga årsredovisningar som undersöks. Enligt årsredovisningarna från år 2001 och år 2005, 
är pensionsåldern 60 år. De tre åren däremellan presenteras åldern som ett intervall, 60-62 år. 
Det står inte nämnt under vilken tid pension ska utgå för något av de fem åren. Precis som för 
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VD, är den rörliga ersättningen inte pensionsgrundande för ledningsgruppen, vilket står 
skrivet år 2002-2005. För år 2001 finns det ingen liknande information. År 2001 står det inte 
heller om pensionen är avgifts- eller förmånsbestämd. Under åren 2002-2005 berättas att 
pensionen är förmånsbestämd med några få undantag, för de personer som tillkommit i 
ledningen under år då andra principer gällde. 
 
 

Handelsbanken 
 
 

Övergripande information 
 
I de fem årsredovisningar som undersökts, har Handelsbanken uppfyllt ÅRL 5 kap 20 §. 
Sedan 1973 har Handelsbanken, alla år utom ett, avsatt en del av bankens resultat till ett 
resultatandelssystem som samtliga anställda har del av. Medlen som avsätts, förvaltas av 
Stiftelsen Oktogonen. En grundtanke i Oktogonen är att en stor del av medlen ska placeras i 
aktier i Handelsbanken. Oktogonen är den största aktieägaren av Handelsbankens aktier.  
 
Under 1999 erbjöds kontorschefer och andra ledande befattningshavare, att till marknads-
mässigt pris, förvärva syntetiska optioner med aktier av serie A i Handelsbanken som under-
liggande värdepapper. Optionsprogrammet var femårigt och slutdagen för optionerna inföll 
den 25 november 2004. Principen för ersättning under 2001-2003 är därmed, att lednings-
gruppen och VD har fast lön och därtill kommande löneförmåner, optioner, pension och av-
sättning till Oktogonen, som ersättning. Inom Handelsbanken tillämpas under 2004 och 2005, 
efter att optionsprogrammet försvunnit, principen att endast fast lön och löneförmåner, 
pension och avsättning till Oktogonen utbetalas. Således erhålles ingen bonus eller liknande 
rörlig ersättning.  
 
Under de tre första åren, 2001-2003, bereds ersättningen av Lönekommittén. Under de två 
efterföljande åren, har kommittén bytt namn till Ersättningsutskottet. Ersättningsutskottet i 
Handelsbanken fastställer principer och ramar för ledningsgruppens löner och ger förslag till 
styrelsen om justering av VD:s lön och förmåner i enlighet med dennes avtal. År 2001 fick 
utskottet själva utföra justeringen av VD:s lön och inte bara lägga fram förslag om justering. 
 
Under år 2001 finns det ingen summa av samtliga ersättningar och övriga förmåner 
redovisade för VD och ledningsgruppen. Här redovisas endast specifika uppgifter för VD och 
en sammanlagd summa av styrelsen, VD och ledningsgruppen. Under 2002-2005 redovisas 
däremot både enskilda uppgifter för VD och för ledningsgruppen samt även en sammanlagd 
summa för styrelsen, VD och ledningsgruppen. 
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Det finns ingen bolagsstyrningsrapport under åren 2001-2002. Det finns dock en kortare 
presentation av medlemmarna i styrelse och ledning under samtliga år. I årsredovisningen från 
år 2003 påträffas en notis om Corporate Governance, likaså under år 2004 finns det ett kortare 
kapitel kallat Bolagsstyrning, en sammanfattning om att bolagsstyrningen kommer att 
tillämpas av Handelsbanken. Handelsbanken tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning sedan 
den 1 juli 2005. 
 
 

VD 
  

Fast ersättning 
För VD har den fasta lönen ökat drastiskt, under samtliga undersökta år. Det redovisas inga 
avvikelser från föregående år i årsredovisningarna från 2001 och 2002. Däremot finns 
avvikelser med under de tre senaste åren. Det står ingenting noterat om hur den fasta lönen 
avgörs. Dock står det i bolagsstyrningen för år 2005 att de samlade totala ersättningarna ska 
vara marknadsmässiga. 
 

Rörlig ersättning 
Inom Handelsbanken finns det ingen rörlig ersättning i form av bonus. Endast avsättningar till 
Oktogonen tillämpas. Som nämnts ovan finns det ett optionsprogram som startade år 1999, 
under år 2001-2003 står det redovisat i årsredovisningen. Både VD:s innehav av aktier och 
optioner står noterat. Det uppges att optionerna är syntetiska och under dessa tre år tillkommer 
inga nya optioner. År 2004 står det endast noterat antalet aktier som VD innehar, då options-
programmet avslutas detta år. År 2005 står det noterat att det inte finns några utestående aktie- 
eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram för styrelsen och bolagsledningen, vilket även 
inkluderar VD. 
 

Pension 
Det står angivet vilka som är de viktigaste villkoren för framtida pensioner. Pensionsåldern 
för VD är 60 år. Det står inte klart uttryckt under vilken tid som pension ska utgå. 
 
De rörliga ersättningarna under år 2001 var inte pensionsgrundande. Under de två följande 
åren, 2002 och 2003, står det ingenting om detta. År 2004 och 2005 utgick ingen rörlig ersätt-
ning. Under år 2001-2003 står det inget om pensionen är avgiftsbestämd eller förmåns-
bestämd, det står dock i samtliga fem årsredovisningar att pengarna förvaltas i bankens 
pensionsstiftelse och att den är oantastbar. År 2004 och 2005 sägs att pensionen för VD är 
förmånsbestämd. 
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Ledningsgruppen 
 

Fast ersättning 
Den fasta ersättningen för ledningsgruppen står inte angiven specifikt i årsredovisningen för 
år 2001. Under år 2002-2005 är den angiven och den ökar successivt under de fyra åren. 
Precis som för VD:s uppgifter, finns det ingen redogörelse för avvikelser från föregående år 
under de två första åren. Däremot finns det uppgifter om detta under 2003-2005. Det står 
ingenting noterat om hur den fasta lönen avgörs. Dock står det i bolagsstyrningen för år 2005 
att de samlade totala ersättningarna ska vara marknadsmässiga. 
 

Rörlig ersättning 
Den rörliga ersättningen för ledningsgruppen följer samma mönster som för VD. 
 

Pension 
Pensionen för ledningsgruppen är, även denna, samma som för VD.  

 
 

SEB 
 
 

Övergripande information 
 
ÅRL 5 kap 20 § är uppfylld i samtliga årsredovisningar som vi undersökt om SEB. Vad gäller 
ersättningsprinciper inom SEB, står det inget skrivet år 2001, däremot tillämpades år 2002 
och 2003 fast och rörlig lön, personaloptioner samt pensionsförmåner. Det stod även att  bil-
förmån kunde förekomma. År 2004 och 2005 står det att principerna för ersättning är fast lön, 
rörlig lön, ett långsiktigt incitamentsprogram samt pensionsförmåner. Det kan även före-
komma bilförmån. De långsiktiga incitamentsprogrammen som har beslutats för varje år, har 
alla haft en löptid på sju år med en intjänandeperiod om tre år och har inneburit en rätt att vid 
lösen köpa aktier av serie A i SEB. Avvikelserna i ersättningsprincip är att från år 1999 till 
2004, har personaloptioner använts som medel för SEB:s långsiktiga incitamentsprogram. 
Under 2005 beslutades om ett nytt program som skulle baseras på performance shares. 
Löptiden och intjänandetiden är densamma men utfallet beror på två förutbestämda 
prestationskrav, real ökning av vinst per aktie, 50 %. I samtliga årsredovisningar utom år 
2001, står det att personaloptionerna inte kan säljas eller pantsättas, vilket därmed gör att de 
inte har ett marknadsvärde. 
 
Under år 2001-2004 bereds ersättningsfrågor av Kompensationskommittén, under år 2005 
benämns kommittén Compensation and Human Resources Committee. Kommittén beslutar i 
frågor om kompensation till ledningsgruppen enligt styrelsens riktlinjer och lägger fram 
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förslag till kompensation för VD till styrelsen, vilka sedan beslutar.  Kommittén lägger även 
fram frågor om incitamentsprogram och pensionsplaner.  
 
År 2001 redovisades ingen summa av samtliga ersättningar och övriga förmåner för VD och 
ledningsgruppen. Detta år redovisades endast specifikt för VD och uppgifterna för lednings-
gruppen redovisades tillsammans med styrelse och VD. Under de senare fyra åren redovisas 
däremot summan av samtliga ersättningar och övriga förmåner för både VD och lednings-
grupp. 
 
Det finns ingen bolagsstyrningsrapport i SEB:s årsredovisningar förrän år 2005. Under 2004 
berättas dock att SEB redan i princip följer Kodens bestämmelser och att Koden kommer att 
införas under 2005. Tidigare år finns det en kortare presentation av medlemmarna i styrelsen 
och ledningen. 
 
 

VD 
 

Fast ersättning 
VD:s fasta del av ersättningen har under samtliga fem år ökat stadigt. Den 10 november, år 
2005 tillkommer en ny VD. Den fasta lönen som utgår för VD:s arbete redovisas för båda VD 
under 2005. Under år 2002-2005 beskrivs den fasta lönen exklusive övriga förmåner, vilket 
inte görs under år 2001. Detta år redovisas endast fast lön och övriga förmåner i en klump-
summa. Det redovisas avvikelser från föregående år under de fyra senaste åren, men inte för 
år 2001.  
 
Vad som avgör den fasta lönen står inte beskrivet år 2001-2003. Däremot står det under år 
2004 och 2005, att de olika delarna av ersättningen ska utgöra en helhet som ska vara 
konkurrenskraftig på den marknad där befattningshavaren verkar. 
 

Rörlig ersättning 
SEB talar inte om bonus (förutom år 2001) utan endast om rörlig ersättning. Den rörliga 
ersättningen som utgår till VD, har ökat drastiskt över de fem åren, från år 2001 till 2005 har 
den nästan fördubblats. Under år 2001 står det inte hur den rörliga ersättningen beräknas. År 
2002-2003 står det att den baseras på uppfyllelsen av kvantitativa och kvalitativa mål. År 
2004 är den rörliga ersättningen beroende av uppfyllande av årliga mål, individuella och 
gemensamma mål samt kvantitativa och kvalitativa mål och år 2005 är den beroende av 
rörelseresultatet, K/I-tal och andra kvantitativa mål samt individuella kvalitativa mål. För VD 
kan den rörliga ersättningen bli maximalt 50 % av den fasta årslönen. Vilken målgränsen är, 
står det inget om. 
 
Antalet optioner VD innehar, är redovisat år 2002-2005. Under denna period har optionerna 
ökat markant. År 2001 står endast det sammanlagda innehavet av optioner för lednings-
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gruppen och för VD. De utestående aktier och optioner som VD har, redovisas under år 2001 
och 2002 som personaloptioner, köpoptioner och som aktier. Under år 2003 redovisas endast 
personaloptioner och aktier. Under både år 2004 och 2005, står det angivet både egna och 
närståendes innehav av personaloptioner och aktieinnehav. År 2005 är även tillagt att 
personaloptioner nu även kallas performance shares.  
 
Det står angivet antalet optioner eller rättigheter därav som erhållits under året för samtliga år, 
utom för år 2001. Den årliga erhållningen har minskat något under vart och ett av de fyra 
senare åren. År 2003 står även en notis om att det beräknade värdet av tilldelade personal-
optioner för VD inte får överstiga 75 % av den årliga fasta lönen. I de övriga 
årsredovisningarna, står det inget liknande. 
 

Pension 
Det framgår klart vilka som är de viktigaste villkoren för framtida pensioner i samtliga fem 
årsredovisningar. Pensionsåldern för VD är under 2001-2004, 58 år och därefter, år 2005, är 
åldern 60 år. Pension ska utgå från och med pensionsåldern baserat på pensionsmedförande 
lön. Pensionsmedförande lön innebär fast lön med tillägg för 50 % av genomsnittet av de tre 
senaste årens rörliga ersättning och är maximerad till sin storlek. Denna information går att 
finna i samtliga fem årsredovisningar. Vi utgår ifrån att detta resonemang innebär att den 
rörliga ersättningen är pensionsgrundande till viss del. 
 
Under år 2002-2005 går det att finna att pensionen för VD är förmånsbestämd och oantastbar. 
År 2001 står inte denna information klart och tydligt men det går indirekt att utläsa under 
pensionsförpliktelser. 
 
 

Ledningsgruppen 
 

Fast ersättning 
Den fasta ersättningen för ledningsgruppen varierar en del över de fem åren. Det har varit 
samma antal i ledningen vid varje tryck av årsredovisningen, nämligen åtta personer. Ändå 
har det ändrats både i antal och i sammansättningen mellan åren. År 2003 var det åtta personer 
i ledningsgruppen (exklusive VD) i tre månader och sedan sju personer. År 2001 var den 
rörliga ersättningen som högst under de fem åren. Den sjönk under år 2002 och 2003, för att 
sedan öka igen under 2004 och sjunka under 2005.  
 
Vad som avgör den fasta lönen står inte beskrivet år 2001-2003. Däremot står det under år 
2004 och 2005, att de olika delarna av ersättningen ska utgöra en helhet som ska vara 
konkurrenskraftig på den marknad där befattningshavarna verkar. 
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Rörlig ersättning 
När vi jämför den fasta och den rörliga ersättningen, ser vi att den rörliga ersättningen har 
ökat i förhållande till den fasta. Under 2001 är den rörliga ersättningen som lägst och år 2002 
som högst. Den sjunker under år 2003 och 2004, för att sen gå upp igen under 2005. Den 
rörliga ersättningen för ledningsgruppen beräknas såsom för VD. Taket på den rörliga ersätt-
ningen för ledningsgruppen står inte angivet år 2001-2003, utan först år 2004 och 2005 står att 
den är 50 %. Antalet optioner som ledningsgruppen innehar, ökar från år 2002 till år 2005. År 
2001 står endast det sammanlagda innehavet av optioner för ledningsgruppen och för VD.  
 
De utestående aktier och optioner som ledningsgruppen innehar, redovisas på samma sätt som 
för VD. Det står samtliga år angivet hur många optioner eller rättigheter därav, som lednings-
gruppen har erhållit under året, utom för år 2001. Den årliga erhållningen har minskat något 
varje år under de fyra senaste åren. År 2003 står även en notis om att det beräknade värdet av 
tilldelade personaloptioner för ledningsgruppen inte får överstiga 50 % av den årliga fasta 
lönen. I de övriga årsredovisningarna, står det inget liknande. 

 
Pension 
Det står utsatt vilka som är de viktigaste villkoren för framtida pensioner för ledningsgruppen. 
Pensionsåldern har varierat något över de fem undersökta åren. År 2001 och år 2004-2005 är 
pensionsåldern 60 år, år 2002 står att se att den är 56 år och under år 2004 är den 57 år. 
Pension ska utgå från och med pensionsåldern. För ledningsgruppen är den rörliga 
ersättningen pensionsgrundande enligt samma villkor som för VD.  
 
För ledningsgruppen är pensionen förmånsbestämd och oantastbar år 2002 och 2003. Under år 
2004 och år 2005 är endast större delen av ledningsgruppens pensioner förmånsbestämda och 
oantastbara. Under år 2001 står inte denna information klart och tydligt men går att utläsa 
indirekt. 
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Bilaga 3 – IT-företagen 
 
 

Ericsson 
 
 

Övergripande information 
 
I de undersökta årsredovisningarna går det att se att redovisningen av belöningspaketet har 
blivit allt tydligare under de fem åren och mer information framgår. År 2001 uppfylls inte 
ÅRL 5 kap 20 §, då det inte uppges hur mycket VD, ledningsgruppen, styrelseledamöterna 
samt övriga anställda får i ersättning. Istället finns enbart en sammanlagd summa över vad 
den totala ersättningen uppgår till i koncernen. De kommande fyra åren uppfylls ÅRL 5 kap 
20 §.  
 
Ericssons ersättningsprogram består av fast grundlön, rörlig ersättning i form av bonus och 
långsiktiga incitamentsprogram, pensioner samt övriga förmåner. Det framkommer inte jäm-
förelser från föregående år, vare sig för VD eller för ledningsgruppen, i någon av de under-
sökta årsredovisningarna.   
 
I årsredovisningen för år 2001 står det ingenting om hur frågor om ersättning till lednings-
grupp och VD bereds. I årsredovisningarna för år 2002-2004 framgår det att det är 
kompensationsutskottet som granskar och utarbetar förslag på ersättningar till VD och 
ledningsgruppen. Det är sedan styrelsen som ska godkänna förslagen. År 2005 har det skett en 
förändring i att kompensationskommittén själva får godkänna lönerna till ledningsgruppen, 
dock inte för VD.  
 
I årsredovisningarna för år 2001-2003 finns det ingen bolagsstyrningsrapport med i 
årsredovisningen. Det som finns i dessa tre årsredovisningar, beträffande bolagsstyrning, är en 
presentation av medlemmarna i styrelsen och ledningsgruppen samt information om 
ersättningar i en not. I årsredovisningen för år 2004 har det införts en rapport om bolags-
styrning och i årsredovisningen för år 2005 är denna rapport än mer utvecklad.  
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VD 
 

Fast ersättning 
I årsredovisningen för år 2001 uppges det endast total lön för VD, vilket medför att det inte 
går att utläsa den fasta ersättningen. Övriga år uppges lön för VD. Avvikelser redovisas inte, 
vilket medför att det inte går att se förändringar som skett sedan föregående år. År 2003 
ökades den fasta lönen till VD och ledningsgruppen med fem procent. Detta berodde på att 
taket för den rörliga ersättningen kommande år, 2004, skulle sänkas från 80 % till 60 %. I 
årsredovisningarna för år 2002-2004 står det att lönen till VD och även till de ledande 
befattningshavarna avgörs av data över marknadslöner, den individuella prestationen och 
potential.  
 

Rörlig ersättning 
Under 2001 framkommer ingen information om bonus. År 2002 och 2003 utgår ingen bonus 
till VD, vilket beror på att resultatet inte var det önskade. År 2004 och 2005 utgick bonus. 
Takgränsen för bonus år 2002 är 50 % av den fasta lönen och år 2003 är den 80 % av den 
fasta lönen. Till år 2004 har Ericsson sänkt takgränsen för bonus till 60 %, medan de året där-
efter inte redogör för någon takgräns alls. Målgränsen för bonus år 2002 är 25 % av den fasta 
lönen, år 2003 är den 40 % av den fasta lönen och år 2004 är den 30 % av den fasta lönen. År 
2005 är målnivån uppdelad i två delar, dels 20 % för den årliga bonusen och dels 20 % för 
den långsiktiga incitamentsplanen. Rörliga ersättningar går på så vis upp till 40 %. Ericsson 
uppger att den rörliga ersättningen är en viktig del i incitamentsprogrammet, eftersom den är 
kopplad till den prestation som utförs. Den rörliga ersättningen för VD baseras på finansiella 
mål och operationella mål och i 2005 års årsredovisning nämns även mål som kundnöjdhet 
och mål baserade på medarbetarundersökningar. 
 
Optioner kommer här att beskrivas för både VD och ledningsgruppen, eftersom de inte skiljer 
sig åt. I årsredovisningen för år 2001 står det att antalet optioner som tilldelas VD och 
ledningsgruppen inte är offentlig information. Detta år redovisas därför endast hur många 
aktier och konvertibler som VD och ledningsgruppen har. År 2002 däremot, redovisas antalet 
optioner samt antalet konvertibler och aktier. Vid utgången av år 2003 finns inte längre några 
konvertibler, eftersom de konverterades till aktier i maj samma år. I årsredovisningarna för år 
2003-2005 redovisas därmed antalet aktier och antalet tilldelade optioner för VD och var och 
en av personerna i ledningsgruppen.    
 
Ericsson har flera olika optionsprogram, dels för ledande befattningshavare och dels för 
övriga anställda. År 2000 startades Milleniumplanen, vilken baserades på teckningsoptioner. 
Genom Milleniumplanen tilldelades nyckelpersoner inom Ericsson ett visst antal personal-
optioner. År 2001 och 2002 startade Optionsplanen, även den för ledande befattningshavare. 
Under år 2002 startade även aktiesparplanen som är till för samtliga anställda. Kommande år, 
år 2003, genomfördes inget optionsprogram för högre befattningshavare, utan dessa ingick i 
aktiesparplanen. Problemet var dock att värdet på det programmet inte var tillräckligt högt för 
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ledande befattningshavare, men på grund av den rådande osäkerheten kring optionsprogram 
vid den här tidpunkten, valde Ericsson att inte starta något nytt program under år 2003. Det 
fanns dock en övertygelse inom Ericsson att ett nytt program behövdes, som skulle vara en 
del av den totala ersättningen. År 2004 och 2005 startar två nya optionsprogram för VD och 
ledningsgruppen. Det första är Program för nyckelpersoner, vilket är till för att kunna behålla 
viktiga nyckelpersoner i företaget. Det andra är Resultatmatchningsprogrammet för högre 
chefer, som är skapat för att få högre chefer att fokusera på lönsamhet och för att detta 
program ska fungera som en konkurrenskraftig ersättning. Ericsson skriver dock i 
årsredovisningen för år 2004 att de förbehåller sig rätten att agera om ersättningen skulle bli 
oskäligt hög i relation till affärsplanen.  
   

Pension 
Under samtliga fem år som undersökts är VD:s pensionsålder 60 år. Det står redovisat vilka 
som är de viktigaste villkoren för framtida pensioner, men däremot står det inte under vilken 
tid som pension ska utgå. Huruvida rörliga ersättningar är pensionsgrundande framkommer 
inte år 2001, men kommande år står det att pensionen grundar sig på fast lön och på målnivån 
för bonusen. Pensionen för VD är för samtliga fem år avgiftsbestämd.  
 
 

Ledningsgruppen 
 

Fast ersättning 
Den fasta ersättningen till ledningsgruppen är angiven för år 2002-2005, däremot står inga 
avvikelser redovisade. I årsredovisningarna för år 2002-2005 står det att Ericsson 
kontinuerligt anpassar sina ersättningar efter omvärldsförändringar. Ericsson vill, i dessa fyra 
årsredovisningar, markera att de ska försöka ha en lokal marknadslön och även följa de 
internationella ersättningsnivåerna som råder inom branschen. I årsredovisningen för år 2005 
skriver de att den fasta lönen ska vara konkurrenskraftig och att den ska bero på storleken och 
komplexiteten av den aktuella befattningen samt den individuella prestationen.   
 

Rörlig ersättning 
I årsredovisningen för år 2001 redovisas ingen information om bonus till ledningsgruppen. 
Övriga år utgår bonus till ledningsgruppen och det går att se en kraftig ökning av bonus. Tak-
gränsen och målgränsen följer samma mönster som för VD.  
 
I samtliga fem årsredovisningar framkommer att de uppsatta målen för bonus varierar från 
person till person men de baseras på finansiella och operationella mål. I årsredovisningen för 
år 2005 finns dessutom mål som baseras på medarbetarundersökningar och kundnöjdhet. I 
årsredovisningarna står det att målen ska vara mätbara och kopplade till Ericssons affärsplan. 
Utöver dessa övergripande mål har även varje person i ledningsgruppen egna enhetsmål, som 
också är kopplade till bonus.  
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För information om optioner till ledningsgruppen, se rörlig ersättning för VD. 
 

Pension 
Ledningsgruppens pension följer nästan samma upplägg som för VD. Den enda skillnaden är 
huruvida pensionen är avgiftsbestämd eller förmånsbestämd. År 2002 är det första året som 
information på området är redovisad. Det står i 2002- och 2003- års årsredovisning att både 
förmånsbaserad och avgiftsbestämd pension tillämpas för ledningsgruppen. Det uppges dock 
att nya medlemmar efter 1998 endast har den avgiftsbestämda pensionen.   
 
 

TeliaSonera 
 
 

Övergripande information 
 
År 2001 uppfylls inte ÅRL 5 kap 20 §, eftersom dels ledningsgruppens ersättning inte fram-
kommer och dels styrelsens och VD:s totala ersättning endast står redovisad i en klump-
summa. Från och med år 2002 uppfylls ÅRL 5 kap 20 §.  
 
År 2001 står det att ersättningen ska innehålla grundlön, en målrelaterad rörlig del, en aktie-
relaterad del samt pension. Övriga år är beskrivningen något mer utförlig och innefattar t.ex. 
även skattepliktiga förmåner. År 2005 finns det inte längre någon aktierelaterad del. 
Avvikelser mellan åren står inte skrivet och således går det inte att utläsa skillnader över åren.  
 
Ersättningsfrågor till VD och ledningsgruppen är magert beskrivet i årsredovisningen för år 
2001. Där står endast nämnt att det är ersättningskommittén som ansvarar för det. I 
årsredovisningarna för år 2002-2004 står det skrivet att ersättningskommittén lägger fram ett 
förslag angående VD:s lön till styrelsen, vilka sedan måste godkänna förslaget. Ersättning till 
övriga i ledningsgruppen beslutas av VD, efter samråd med ersättningskommittén. År 2005 är 
förändringen den att det är ersättningskommittén som godkänner lönen till ledningsgruppen, 
efter samråd med VD. 
 
Bolagsstyrningsrapport finns med i de tre senaste årsredovisningarna, medan det i de två 
första årsredovisningarna enbart finns med en presentation av medlemmarna i lednings-
gruppen och styrelsen samt information om ersättningar i en not.  
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VD 
 

Fast ersättning 
Den fasta ersättningen för VD är relativt konstant, med en uppåtgående trend. Avvikelser från 
föregående år står inte redovisat. Från och med år 2004 står det att det är lönestrukturen för 
varje land som avgör den fasta lönen.  
 

Rörlig ersättning 
I samtliga årsredovisningar står det att bonus för VD och ledningsgruppen är beroende av 
koncernens finansiella resultat, det egna ansvarsområdet samt individuellt uppsatta mål. I de 
tre senaste årsredovisningarna står det dessutom att bonus består av en koncernrelaterad del 
och en landrelaterad del samt att den anställdes position avgör nivån på bonusen. Takgränsen 
för VD står inte angiven år 2001. Resterande år är den 50 %. Målgränsen anges inte under 
något år för varken VD eller ledningsgrupp.  
 
År 2001 startade ett aktierelaterat optionsprogram. 1000 personaloptioner delades ut till 
samtliga i företaget, inklusive ledningsgruppen och VD. Dessa kunde sedan utnyttjas för 
teckning av aktier under tiden 15 maj 2003 – 15 maj 2005. Under dessa år står det redovisat 
hur mycket optioner det finns och hur mycket de är värda, men det står inte redovisat hur 
mycket var och en i ledningsgruppen eller VD innehar. År 2005 finns det inget utestående 
optionsprogram. Under samtliga fem år står det redovisat hur mycket aktier som varje person i 
ledningsgruppen samt VD erhållit under året.  
 

Pension 
De viktigaste villkoren för framtida pensioner står redovisade under samtliga år. 
Informationen är dock mager år 2001 men blir allt mer utförlig med åren. Pensionsåldern för 
VD är 60 år. Det står inte under vilken tid som pensionen ska utgå. År 2002-2005 står att 
pensionerna är oantastbara, vilket innebär att de inte är villkorade av framtida anställning. 
Huruvida den rörliga delen är pensionsgrundande eller inte, framkommer inte år 2001. År 
2002-2005 står det däremot att för de personer som anställdes före första juli år 2002 är både 
fast och rörlig ersättning pensionsgrundande. För övriga anställda är endast den fasta delen av 
lönen pensionsgrundande. År 2001 framkommer det inte om pensionen är avgiftsbestämd 
eller förmånsbestämd. År 2002 däremot står det att all pension är förmånsbestämd, medan det 
år 2003-2005 står att de flesta pensionerna är förmånsbestämda.  
 
 

Ledningsgruppen 
 

Fast ersättning 
Det är svårt att jämföra summan för fast lön till ledningsgruppen mellan åren, eftersom antalet 
medlemmar i ledningsgruppen skiftar under de fem åren. Nämnas bör att vi har valt att 
inkludera vice VD i ledningsgruppen, trots att han står skriven för sig i årsredovisningen. 
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Detta gör vi eftersom vi ska vara konsekventa. Fast lön för ledningsgruppen följer samma 
mönster som för VD. 
 

Rörlig ersättning 
Ledningsgruppens rörliga ersättning står beskriven under rörlig ersättning för VD. Den enda 
skillnaden är att takgränsen för bonus år 2001 är 20-55 %, år 2002 och 2003 35 %, år 2004 
25-35 % och år 2005 35 %. De två år som takgränsen varierar, beror det på att nivån för taket 
är olika beroende på vilken position den anställde har i företaget.  
 

Pension 
Pensionsåldern för VD framgår inte i 2001 års årsredovisning, år 2002-2004 är den 60-62 år 
och år 2005 är den 60-65 år. I övrigt följer mönstret för pension till ledningsgruppen samma 
som för VD.   
 
 

WM-data 
 
 

Övergripande information 
 
ÅRL 5 kap 20 § uppfylls inte år 2001, eftersom det då inte finns någon genomgång av ersätt-
ningen till ledningsgruppen. Dessutom är styrelsen och VD:s ersättning endast redovisad som 
en klumpsumma. År 2002-2005 uppfylls lagen. 
 
Senast antagna principerna för ersättning framkommer inte år 2001 och 2002. År 2003 och 
2004 står det att ersättningen består av en fast och en rörlig del. År 2005 är beskrivningen än 
mer utförlig och det står skrivet att ersättningen till ledande befattningshavare består av tre 
delar, nämligen fast lön, rörlig lön och personaloptioner. År 2001 och 2002 finns endast 
avvikelser från föregående år för styrelse och VD i en klumpsumma. Från och med år 2003 
finns tydligt angivna avvikelser för både ledningsgrupp och VD. Det går att urskilja en något 
uppåtgående trend på storleken på ersättningarna.  
 
I årsredovisningen för år 2001 och 2002 står det att det finns en ersättningskommitté, vilken 
t.ex. har som uppgift att förbereda gratifikationsprogram och personaloptioner. År 2001 och 
2002 benämner företaget bonus som gratifikation. År 2002 skriver de vidare att ersättnings-
kommittén bestämmer ersättningen till ledande befattningshavare. År 2003 och 2004 står det 
att ersättningskommittén bereder frågor angående ersättning till VD och ledningsgrupp och 
sedan är det styrelsen som ska godkänna det. År 2005 fastställer utskottet villkoren för 
ledningsgruppen, medan de ger förslag om VD:s ersättning till styrelsen. 
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Det finns inte någon bolagsstyrningsrapport år 2001 och 2002. Övriga år finns det en rapport, 
vilken kontinuerligt blir mer och mer detaljrik. 
 
    

VD 
 

Fast ersättning 
Under år 2001 byter företaget VD och åren därefter 2002-2005 är VD:s ersättning konstant. 
Avvikelser från föregående år redovisas från och med år 2003, men det står inte i någon av 
årsredovisningarna vad som avgör den fasta lönen.  
 

Rörlig ersättning 
Hur den rörliga ersättningen är satt står inte beskrivet år 2001. År 2002 och 2003 står det att 
den rörliga ersättningen baseras dels på koncernens resultat och dels på resultatet i det land 
som befattningshavaren ansvarar för. I årsredovisningen för år 2003 skriver de att de har för 
avsikt att kommande år öka kopplingen mellan måluppfyllelse och lön genom att införa en 
mållön, där den rörliga delen bestäms av vinstmarginal och budgetuppfyllelse. Detta införs 
och står redovisat i årsredovisningarna för år 2004 och 2005.  
 
Takgränsen står inte utskriven år 2001 eller år 2002, år 2003-2005 står det redovisat att den är 
100 % av den fasta lönen. Målgränsen står inte utskriven för något år.  
 
Det står under vart och ett av åren klart angivet hur mycket optioner det finns och vilka 
optioner som finns. År 2001 startade ett optionsprogram för nyckelpersoner. Programmet är 
till för att göra koncernen attraktiv och för att få de ledande befattningshavarna att arbeta efter 
samma mål som aktieägarna. Dessa optioner har kopplats till företagets långsiktiga värde-
ökning och tilldelningen är villkorad av att koncernen uppnår ett särskilt resultat på EBITA-
nivå. Optioner har delats ut ifrån det här programmet under samtliga år. Under år 2003 
startade även ett program som delade ut konvertibler.  
 

Pension 
Informationen om pensioner är mycket tunn i årsredovisningen. Pensionsåldern för VD och 
ledningsgrupp står redovisad år 2003-2005 och uppgår under de tre åren till 65 år. Det står 
under samtliga år redovisat att pensionen är avgiftsbestämd. 
 
  

Ledningsgruppen 
 

Fast ersättning 
Den fasta ersättningen står inte redovisad år 2001 för ledningsgruppen. År 2002-2005 står den 
redovisad och den ökar kontinuerligt. Övrig information är densamma som för VD. 
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Rörlig ersättning 
Ledningsgruppens rörliga ersättning följer samma mönster som VD.  
 

Pension 
Se pension för VD.  
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Bilaga 4 – Verkstadsföretagen  
 
 

Alfa Laval 
 
 

Övergripande information 
 
ÅRL 5 kap 20 § uppfylls i samtliga årsredovisningar vi har undersökt. Principerna för VD och 
ledningsgruppens ersättning är att den utgörs av en fast månadslön, möjlighet till tjänstebil 
samt en rörlig ersättning i form av bonus. Denna information framkommer år 2002-2005, år 
2001 saknas information på området. VD:s ersättning, både den fasta och rörliga, står under 
vart och ett av åren tydligt angiven i årsredovisningen. De har dessutom gjort jämförelser tre 
år bakåt i tiden. Ledningsgruppens fasta och rörliga ersättning framkommer på liknande sätt 
som för VD år 2002-2005. År 2001 däremot är informationen beträffande ledningsgruppen 
mycket bristfällig. Det går inte att utläsa något generellt mönster i avvikelserna mellan åren, 
utan ersättningarna har pendlat både upp och ner. Det var dessutom ett VD-byte år 2004, 
vilket ytterligare kan göra det svårt att göra jämförelser mellan åren. 
 
Det står i samtliga årsredovisningar att frågorna om ersättning till VD och ledningsgruppen 
bereds av ersättningskommittén. Informationen om hur beredningen går till blir allt bättre 
under de fem åren. År 2001 och 2002 står det endast att det är styrelsen som handhar 
ersättningsfrågor, medan det följande år står att utskottets uppgift är att bereda frågor be-
träffande löne- och anställningsvillkor för VD och ledningsgruppen samt att ge förslag på 
principer för anställningsvillkor för desamma, vilka sedan ska godkännas av bolagsstämman.   
 
År 2001 och 2002 finns det ingen bolagsstyrningsrapport i årsredovisningen. Det enda som 
finns är en presentation om styrelsen och ledningsgruppen. År 2003 har de infört en form av 
bolagsstyrningsrapport, vilken de benämner Ägarstyrning. Informationen i den påminner om 
den som ska finnas med enligt dagens regler, det förekommer dock vissa brister. År 2004 har 
företaget börjat förbereda sig inför införandet av Koden. De skriver i sin bolagsstyrnings-
rapport att de har för avsikt att följa de regler som ska tas fram på området och att de vill 
utveckla de nuvarande rutinerna för bolagsstyrning. Årsredovisningen för år 2005 innehåller 
en välgjord bolagsstyrningsrapport. Den är betydligt mer omfattande än föregående år, t.ex. 
innehåller den mycket mer information om ersättning till ledningsgrupp och styrelse, både i 
form av rörlig och fast ersättning samt pensioner.  
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VD 
 

Fast ersättning 
Den fasta delen av ersättningen till VD är relativt konstant, med en något uppåtgående trend. I 
samband med VD-bytet sjunker den fasta ersättningen något. Avvikelser mellan åren står 
redovisat i samtliga årsredovisningar. Det redovisas inte i någon årsredovisning vad som av-
gör den fasta lönen för varken VD eller ledningsgruppen. 
 

Rörlig ersättning  
Faktisk bonus till VD har varit mycket skiftande. År 2002-2003 utgick ingen bonus alls, 
medan det året därpå utgick en bonus på 2,2 miljoner kronor. År 2001-2003 står det inte 
någon takgräns för bonus, medan det år 2004 och 2005 framkommer att takgränsen är 50 % 
av grundlönen. Målgränsen står inte heller beskriven år 2001-2005. År 2004 och 2005 är den 
däremot utskriven och det framkommer att den är 25 % av grundlönen.  
 
Vad bonus till VD baseras på, framkommer inte klart och tydligt, men däremot står det att 
ledningsgruppens bonus baseras på finansiella mätetal och då VD, enligt Alfa Laval, ingår i 
ledningsgruppen gör vi antagandet att även hans bonus baseras på finansiella mätetal.  
 
År 2001 framkommer det att VD har optioner, vilka han förvärvat år 2000. I samband med 
börsnoteringen den 17 maj 2002 utnyttjades dessa aktier. Vid utgången av år 2002 hade VD 
således inga fler optioner och några ytterligare aktierelaterade optionsprogram har inte delats 
ut under något av de kommande åren.  
 
Det står tydligt presenterat i årsredovisningarna hur mycket aktier och optioner som VD har. 
År 2001 är, som tidigare framgått, det enda året som VD har teckningsrätter, övriga år innehas 
endast aktier.   
 

Pension 
Pensionsåldern för VD är samtliga fem år 60 år. De viktigaste villkoren för de framtida 
pensionerna framkommer klart och tydligt. Det framkommer i årsredovisningarna för år 2004 
och 2005 att pensionen är avgiftsbestämd. År 2001-2003 saknas information på området. Det 
står samtliga år utskrivet, att pensionen till VD är livsvarig. Det framkommer inte huruvida 
den rörliga ersättningen är pensionsgrundande.  
 

 
Ledningsgruppen 
 

Fast ersättning  
År 2001 går det inte att finna någon information om ledningsgruppens fasta eller rörliga 
ersättning. Från och med år 2002 står däremot ledningsgruppens ersättning redovisad. Den är 
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redovisad som en klumpsumma för hela ledningsgruppen. Avvikelserna från föregående år 
redovisas och det går att utläsa att det inte finns några direkta förändringar.  
 

Rörlig ersättning 
I årsredovisningarna för år 2002-2005 står det att bonusen till ledningsgruppen beror på 
resultatet av ett antal finansiella mått och även utfallet av speciella projekt. Avgörande för hur 
hög bonus blir, beror på de mål som satts upp för året och vid årets slut görs sedan 
jämförelser. Det står vidare att takgränsen för bonus är 30 % av grundlönen.  
 
Under det första året som vi granskat, år 2001, innehar samtliga medlemmar i lednings-
gruppen optioner. Det står klart och tydligt presenterat hur mycket optioner var och en i 
ledningsgruppen har. Optionerna förvärvades till marknadsvärdet den 24 augusti 2000. De var 
förbundna med en optionsrätt till att teckna nya aktier. I samband med börsintroduktionen i 
maj år 2002 utnyttjas dem och några nya optionsprogram har inte uppkommit under följande 
år. År 2002-2005 innehar medlemmarna i ledningsgruppen endast aktier.   
 

Pension 
Den enda information som framkommer i årsredovisningen för år 2001 beträffande lednings-
gruppens ersättningar är deras pension. Det redovisas att medlemmarna i ledningsgruppen har 
rätt att gå i förtida pension vid 60 års ålder, vilket även gäller fram till år 2004. I 
årsredovisningen för år 2005 står det att endast ett fåtal i ledningsgruppen har rätt att gå i 
förtida pension vid 60 eller 62 års ålder. I övriga fall gäller pensionsåldern 65 år.  
 
Huruvida pensionen är avgiftsbestämd eller förmånsbestämd framkommer inte i 
årsredovisningarna för år 2001-2004. I 2005- års årsredovisning står det att vissa har förmåns-
bestämd och vissa har avgiftsbestämd pension, men att de arbetar för att alla i lednings-
gruppen samt VD ska ha en pension som är helt avgiftsbestämd.  
 
Informationen beträffande pensioner är sparsam och det framkommer inte heller för lednings-
gruppen under vilken tid som pension ska utgå eller om den rörliga ersättningen är pensions-
grundande.  
 
 

Atlas Copco 
 
 

Övergripande information 
 
Under de fem år som har undersökts uppfyller Atlas Copco de krav som finns beskrivna i 
ÅRL 5 kap 20 §. Informationen om hur ersättningar bereds är tunn i årsredovisningen för år 
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2001. Det står endast att det finns en kommitté som har hand om ersättningar. År 2002 
däremot framkommer det vilka som är medlemmar i kommittén samt att deras uppgift är att 
lämna ett beslutsunderlag beträffande vilken ersättning VD, koncernchef och övriga 
medlemmar i koncerngruppen ska ha. År 2003-2005 benämns kommittén 
ersättningskommitté. Dennes uppgift består nu i att lämna ett förslag till styrelsen om 
ersättning till VD och koncernchef. Ersättningskommittén ska också ge stöd till VD då denne 
ska bestämma övriga medlemmar i koncernledningens ersättningar. 
 
Ersättningen består under samtliga fem år av en årlig baslön, rörlig ersättning, pensions-
förmåner samt övriga förmåner. De senast antagna principerna för ersättningar och övriga 
anställningsvillkor står angivna. Avvikelserna från föregående år står endast skrivna i en 
klumpsumma, dels för styrelse och VD och dels för övriga anställda. Någon särskild avvikelse 
beträffande ledningsgruppen finns inte. Det går att se att summan för ersättningar hela tiden 
har ökat, med undantag för år 2003, då summan för ersättningar sjönk. Detta berodde på att år 
2002 var ett förlustår.  
 
År 2001-2003 finns det ingen form av bolagsstyrningsrapport i årsredovisningen. Det finns 
dock en presentation av styrelse- och ledningsgruppsmedlemmarna. År 2004 införs det en 
rapport om koncernens styrning. I den står det att den innebär en anpassning inför införandet 
av Svensk kod för bolagsstyrning. År 2005 har de än mer försökt anpassa sig till att införa 
Koden. Rapporten benämns för koncernens styrning och i den skrivs att Svensk kod för 
bolagsstyrning tillämpas. Den följs dock inte helt och hållet, utan vissa brister framkommer. 
 
 

VD 
 

Fast ersättning 
Den fasta ersättningen till VD står utskriven i samtliga årsredovisningar. Det står endast 
angivet årets fasta ersättning, vilket medför att avvikelser från föregående år inte redovisas. 
Det enda som redovisas från föregående år är styrelsens och VD:s lön i en klumpsumma, 
vilket gör det omöjligt att utläsa VD:s del av beloppet. Efter att ha studerat fem 
årsredovisningar kan vi dock se att lönen successivt har ökat. År 2001-2003 står det inte vad 
som avgör den fasta lönen. År 2004-2005 står det däremot att den anställdes befattning och 
övergripande prestation är avgörande för den fasta ersättningen.  
 

Rörlig ersättning 
År 2001 står det endast redovisat vilken summa som VD har erhållit för bonus, däremot fram-
kommer inte vilka villkor som gäller för bonus. År 2002 är den rörliga ersättningen i form av 
bonus knuten till resultatet före skatt. Nästföljande år, år 2003, uppgår bonus till 1 promille av 
Atlas Copco-gruppens resultat efter finansiella poster som överstiger 2000 miljoner kronor. 
Detta år utdelas dock ingen bonus på grund av att resultatet var negativt föregående år. År 
2004-2005 står det endast att bonus bestäms av individuellt fastställda mål. Dessa år står det 
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inte vilken summa som VD får i bonus, utan det står endast en siffra över VD:s totala lön, 
vilken bonus är inkluderad i.  
 
Takgränsen för bonus förändras över åren. År 2001 står inget angivet, år 2002 och 2003 är 
taket för VD:s bonus 70 % av grundlönen och de sista två åren, år 2004 och 2005, är taket 90 
% av grundlönen. Taket på 90 % utgörs dels av 50 % av gruppens resultat efter finansiella 
poster och dels 40 % för individuella projekt.  
 
Utestående aktier och optioner står redovisat för VD under vart och ett av de undersökta åren. 
År 2001 har VD endast optioner i form av köpoptioner. Dessa säljs under år 2002 och vid 
utgången av 2002 har VD inga utestående köpoptioner kvar. Under år 2002 och 2003 tilldelas 
VD personaloptioner, medan det under år 2004 och 2005 inte delas ut några nya optioner.  
 

Pension 
Redovisningen av pension i årsredovisningen såg relativt likartad ut mellan de olika åren. De 
viktigaste villkoren för framtida pensioner stod beskrivna i samtliga årsredovisningar. 
Pensionsåldern för VD var år 2001 65 år, men vid VD-bytet år 2002 sjönk pensionsåldern för 
VD till 60 år. I årsredovisningarna för år 2001 och 2002 står det inte under vilken tid pension 
ska utgå, men från och med år 2003 står det att pensionerna är oantastbara och att de ska utgå 
livet ut. År 2001 är bonusen pensionsgrundande i de fall personerna är anställda i Sverige. År 
2002 och 2003 framkommer ingen information på området, men efterföljande år, 2004 och 
2005, står det i årsredovisningen att den rörliga ersättningen inte är pensionsgrundande. 
Pensionen för VD är samtliga år avgiftsbestämd.  
  

 
Ledningsgruppen 
 

Fast ersättning 
I årsredovisningen för år 2001 står ingenting om någon ersättning, vare sig fast eller rörlig, till 
ledningsgruppen. År 2002 anges endast den totala ersättningen för ledningsgruppen i en 
klumpsumma, dvs. både fast och rörlig ersättning samt andra kontanta ersättningar. Först år 
2003 står det redovisat hur mycket ledningsgruppen får i fast lön. Även ledningsgruppens 
fasta lön beror på befattning och övriga prestationer, vilket står beskrivet från och med år 
2003.  
 

Rörlig ersättning 
Varken år 2001 eller år 2002 framkommer det information om rörlig ersättning till lednings-
gruppen. År 2003 står det att ledningsgruppens bonus är en summa av Atlas Copco-gruppens 
och av individens prestationer. Det uppges även en klumpsumma över bonus som är utbetald 
till ledningsgruppen. År 2004 och 2005 beror ledningsgruppens bonus, liksom VD:s bonus, på 
individuellt fastställda mål. 
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Utestående aktier och optionsprogram står även för ledningsgruppen redovisat vart och ett av 
åren. År 2001 har ledningsgruppen endast köpoptioner, vilka samtliga säljs under år 2002. 
Ledningsgruppen får personaloptioner tilldelade år 2002 och 2003, medan det år 2004 och 
2005 inte delas ut några fler personaloptioner. Anledningen till att de införde personal-
optioner, vilket de gjorde år 2000, var för att lyckas behålla nyckelpersoner i företaget och att 
få dem att prestera i enlighet med aktieägarnas intressen. Vilka anställda som får denna 
förmån avgörs från år till år. Kriterierna för att få optionsprogram tilldelade till sig baseras på 
resultat och arbetsinsats.   
 

Pension 
Pensionen för ledningsgruppen ser liknande ut som den för VD. Den enda skillnaden är att 
pension utgår ifrån 65 års ålder.  
 
 

Sandvik 
 
 

Övergripande information 
 
Sandvik uppfyller ÅRL 5 kap 20 § år 2002-2005. År 2001 däremot, finns det endast 
information om VD, styrelsens ordförande och samtliga anställda. Det utgår således ingen 
information om ersättning till varken ledningsgruppen eller övriga styrelseledamöter.  
 
Senast antagna principerna för ersättning finns beskrivna från och med år 2002. Det står 
skrivet att Sandviks totala ersättningspaket besår av fast lön, rörlig lön, pension och ytterligare 
förmåner i form av bil, bostad, försäkring samt ett avgångsvederlag. Den rörliga lönen består 
av två delar, dels en årlig variabel lön och dels en långsiktig lön. Avvikelser från föregående 
år framkommer inte i årsredovisningarna.  
 
Det framkommer i samtliga fem årsredovisningar att det är en ersättningskommitté, vilken 
består av ett antal medlemmar från styrelsen, som bereder frågor om ersättning. År 2001 
framkommer endast att kommittén behandlar frågor om anställningsvillkor. År 2002-2005 är 
beskrivningen mer utförlig. Där står att ersättningskommittén lämnar ett förslag beträffande 
VD:s lön till styrelsen, som sedan fattar ett beslut. Beslut om ersättningen till ledningsgruppen 
fattas av VD, efter att han rådfrågat ersättningskommittén. Kommittén har ytterligare en 
uppgift i form av att ge rekommendationer till styrelsen beträffande ersättningen till VD och 
ledningsgruppen, t.ex. fördelningen mellan fast och rörlig lön och hur stor löneökningarna bör 
vara. 
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Det är endast i årsredovisningen för år 2005 som det finns bolagsstyrningsrapport. Övriga år 
går det däremot att finna delar av den information som omfattas av Koden i dels en not om 
ersättning till ledande befattningshavare och dels i form av en presentation av medlemmarna i 
ledningsgruppen och i styrelsen.    
 

 
VD 
 

Fast ersättning 
Den fasta delen av ersättningen till VD har ökat något under åren. Det redovisas inte 
avvikelser från föregående år, vilket medför att det inte direkt går att se hur den fasta 
ersättningen har förändrats. År 2005 är det enda året där det framkommer vad som avgör den 
fasta lönen för VD och ledningsgruppen. Det står att den fasta delen av lönen är individuell 
och differentierad. Den utgår ifrån individens eget ansvar och prestationer samtidigt som den 
ska vara marknadsmässig.  
 

Rörlig ersättning 
Den rörliga ersättningen för VD består av bonus och optioner. VD har intjänat bonus under 
samtliga år. Takgränsen för bonus till VD är 75 %, medan målgränsen inte står angiven. Hur 
den rörliga ersättningen beräknas framkommer år 2002-2004. Bonus är baserad på fastställda 
mål. Det finns både mål som är relaterade till företagets resultat och mål som är relaterade till 
individens prestationer inom dennes ansvarsområde.  
 
Under samtliga år står det redovisat hur mycket optioner som VD har. Under år 2004 och 
2005 står det tydligt skrivet under presentationen av VD hur mycket aktier och optioner som 
han innehar. Övriga år framkommer informationen i en not. VD har fått aktier tilldelade under 
år 2001-2004 och för varje år står det beskrivet hur mycket aktier som han har fått.  
 
Sandviks optionsprogram infördes år 2000. Det var tillägnat de ledande befattningshavarna 
inom koncernen. Optionsplanen ger cheferna en möjlighet till årlig tilldelning av optioner av 
Sandvik-aktier. De har en löptid på fem år och cheferna har möjlighet att utnyttja dem efter 3 
år, förutsatt att de arbetar kvar på Sandvik. Under år 2005 valde styrelsen att inte införa något 
nytt program utan istället utvärdera om ett eventuellt nytt framtida optionsprogram skulle 
införas för anställda i ledande positioner. Beslut om detta skulle fattas kommande år, dvs. år 
2006. 
 
Pension 
Pensionsåldern för VD är 60 år. Det framkommer under vart och ett av åren vilka som är de 
viktigaste villkoren för pension. Däremot står det inte redovisat under vilken tid som pension 
ska utgå eller om de rörliga ersättningarna är pensionsgrundande. VD:s pension är avgifts-
bestämd. 
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Ledningsgruppen 
 

Fast ersättning 
Den fasta ersättningen för ledningsgruppen följer samma mönster som för VD.  
 

Rörlig ersättning 
År 2001 är informationen om ledningsgruppen mycket mager och någon information om 
storleken på bonus till ledningsgruppen framkommer inte. Övriga år står bonus redovisad och 
bonus har utgått under de åren. Takgränsen för bonus är individuell och ligger år 2002 på 40-
65 % för medlemmarna i ledningsgruppen. År 2003 och 2004 har den ökat till 50-65 % och år 
2005 har ytterligare en liten ökning skett, till 50-75 %. Målgränsen står inte angiven. Bonus 
beräknas för medlemmarna i ledningsgruppen, liksom för VD, både på företagets resultat och 
individuellt uppsatta mål.  
 
Under år 2001 och 2002 framkommer det inte hur mycket optioner medlemmarna i lednings-
gruppen innehar, år 2003 står det däremot redovisat i en sammanlagd summa hur mycket 
optioner ledningsgruppen innehar tillsammans. År 2004 och 2005 finns det en presentation av 
medlemmarna i ledningsgruppen och där framgår tydligt hur mycket aktier och optioner de 
innehar. Optionsprogrammets utformning står beskrivet under VD, men gäller alla anställda i 
ledande positioner. 
 

Pension 
Pensionsåldern för medlemmarna i ledningsgruppen är, år 2001-2003, 62 år för ett fåtal och 
65 år för övriga. År 2004-2005 har samtliga i ledningsgruppen en pensionsålder på 62 år. 
Under år 2001-2003 förekommer både avgiftsbestämd och förmånsbestämd pension för 
ledningsgruppen, men under år 2004 och 2005 använder sig företaget endast av avgifts-
bestämd pension för ledningsgruppens medlemmar. De viktigaste villkoren för framtida 
pensioner står redovisade, men däremot finns det inte beskrivet under vilken tid pension ska 
utgå eller om de rörliga ersättningarna är pensionsgrundande.  
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Bilaga 5 – Finansbolagen    
 
 

Industrivärden 
 
 

Övergripande information 
 
ÅRL 5 kap 20 § uppfylls i samtliga fem årsredovisningar från Industrivärden. År 1999 erbjöd 
Tredje AP-fonden samtliga anställda i moderbolaget AB Industrivärden att förvärva köp-

optioner, med rätt att köpa aktier i Industrivärden av serie A, med lösenperiod på fem år och 
med slutdatum 15 mars, 2004. Detta program refereras till som bonusprogrammet. År 2002 
fastställdes ett incitamentsprogram för de anställda i moderbolaget, som ersätter bonus-
programmet. Detta personaloptionsprogram innefattar både en rörlig lönedel och syntetiska 
personaloptioner. Personaloptionsprogrammet är femårigt med lösentidpunkt 28 februari, 
2007, och ger rätt att av finansiellt institut köpa aktier i Industrivärden av serie A. 
 
De senast antagna principerna angående ersättningar står det inget om i årsredovisningen från 
år 2001. Det står dock indirekt i texten att fast lön och bonus utgavs till VD år 2001. År 2002 
står det inget specifikt om principer för ersättning till VD, utan endast för företagsledningen 
som vi då förutsätter inkluderar VD. Principen lyder: ”till företagsledningen utgår fast lön och 
gängse anställningsförmåner. Därtill kommer pensionsförmåner och incitamentsprogram”. 
Under år 2003 får VD endast fast lön och pension, medan ledningsgruppen får samma som 
året innan. Under år 2004 och 2005 utgår fast lön, pension samt incitamentsprogram, 
inkluderande personaloptioner och rörlig lönedel, specifikt uttryckt för både VD och lednings-
gruppen. 
 
Frågor om ersättningen, bereds av ersättningskommittén (lönekommittén) år 2001-2004, vilka 
bestämmer både VD:s och ledningsgruppens lön. Under år 2005 kallar kommittén för 
ersättningsutskottet och detta år bestämmer utskottet ledningsgruppens lön, men lämnar 
endast förslag till styrelsen om VD:s lön. 
 
Summan av samtliga ersättningar och övriga förmåner är inte redovisade för VD och 
ledningsgrupp under år 2001 och 2002. År 2001 står det hur stor VD:s bonus är, men den 
fasta ersättningen står inklusive förmåner och externa styrelseuppdrag, vilket medför att det 
inte går att utläsa hur stor den fasta lönen är, exklusive förmåner. Det finns inga uppgifter om 
ersättning till ledningsgruppen. År 2002 står det för VD och ledningsgrupp endast fast lön 
inklusive förmåner, således framkommer inga uppgifter om fast lön exklusive förmåner. År 
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2004 och 2005 är summan av samtliga ersättningar och övriga förmåner redovisade för VD 
och ledningsgrupp. 
 
Inte förrän år 2005 finns det en bolagsstyrningsrapport, år 2003-2004 finns det dock ett 
kapitel i årsredovisningen med liknande innehåll. År 2004 informeras om att en 
bolagsstyrningsrapport ska upprättas 1 juli, 2005.  
 
 

VD 
 

Fast ersättning 
Den fasta lönen för VD, har ökat stadigt under de fem åren. Nuvarande VD tog över år 2001. 
År 2001 och 2002 redovisas det inga avvikelser från föregående år. De avvikelser som 
redovisas, är endast fast lön inklusive förmåner. Det anges inte vad som avgör den fasta 
lönen.  
 

Rörlig ersättning 
Den rörliga ersättningen för VD, enligt det gamla bonusprogrammet, utdelades om Industri-
värdens aktiers totala avkastning under två år översteg Findatas avkastningsindex. Bonus 
kunde utgå med högst 25 % av lönen. Under år 2001 utdelades bonus till VD. Detta år, utgick 
maximal bonus till de anställda från bonusprogrammet som löpte t.o.m. år 2001. 
 
År 2002 skrivs att bonus inom incitamentsprogrammet beror av uppfyllelsen av vissa 
individuellt fastställda mål samt att substansvärdet per Industrivärdenaktie ökat under året. År 
2002 minskade substansvärdet och därmed utgick ingen bonus för VD. År 2003 utgår endast 
fast lön till VD. År 2004 utgår lika mycket i bonus som under 2001 och den rörliga 
ersättningen beror på individuellt fastställda mål. Bonus kan, under detta år, max utgå till 25 
% av den fasta lönen. År 2005 är ett kriterium tillagt för att bonus ska utgå, nämligen att de 
gemensamma målen för substansvärdeökning ska öka. Bonus ökar detta år, i förhållande till år 
2004. Högsta rörliga ersättningen är 25 % av lönen. Vilken målgräns som gäller för VD, står 
inte utskrivet. 
 
Antalet optioner som VD innehar, är under år 2001-2004, 30 000 st. År 2005 ökar de till 
50 000 st. Det uppges samtliga år att utestående aktier och optioner för VD finns. VD har 
under samtliga fem år innehav av personaloptioner och aktieinnehav av Industrivärdenaktier. 
Optioner som VD har erhållit under år 2001 är 30 000. Under år 2002 är det däremot oklart, 
då det står att VD har erhållit 30 000 optioner, vilket skulle medföra 60 000 sammanlagt. 
VD:s totala innehav år 2002 är dock endast 30 000. Det står ingenting om några optioner har 
erhållits under året, år 2003 och 2004.  
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Pension 
Det står för samtliga fem år vilka som är de viktigaste villkoren för framtida pensioner i 
Industrivärden. För VD är pensionsåldern 60 år under samtliga år, 2001-2005. Pension ska 
utgå från och med pensionsåldern och den är livsvarig. Pensionerna intjänas linjärt intill 
pensionering och är oantastbara. Dessutom ges VD även sjukpension och efterlevande-
pension. Rörlig ersättning är inte pensionsgrundande. Pensionen för VD är förmånsbestämd 
under år 2004-2005. Under de första tre åren, finns det ingen uppgift om detta. 
 
 

Ledningsgruppen 
 

Fast ersättning 
I ledningsgruppen hos Industrivärden, ingår tre personer förutom VD. Den fasta ersättningen 
har ökat mycket under de fyra senaste åren, 2002-2005. År 2001 finns det ingen uppgift om 
fast ersättning till ledningsgruppen. Det redovisas inga avvikelser från föregående år för år 
2001 och år 2002. År 2003-2005 redovisas avvikelser. Vad som avgör den fasta lönen står 
emellertid inte. 
 

Rörlig ersättning 
Den rörliga ersättningen för ledningsgruppen är upplagd på ungefär samma sätt som för VD, 
med vissa undantag. Bonus utgick år 2001, ingen bonus år 2002 och 2003. År 2004 är den 
faktiska bonusen lika stor som år 2001 och under 2005 ökar den. Rörlig ersättning beräknas 
på samma sätt som för VD. Takgränsen för bonus är densamma som för VD, dock under år 
2003 kan VD inte få bonus, men för ledningsgruppen kan bonus utgå till maximalt 20 % av 
lönen. Målnivån står inte angiven för ledningsgruppen. 
 
Ledningsgruppens antal personaloptioner är konstant under år 2001-2004. År 2005 ökar 
antalet till 70 000 st. Under år 2001 och 2002 är även köpoptioner upptagna för lednings-
gruppen. Det uppges under samtliga år att det finns utestående aktier och optioner för 
ledningsgruppen. Det uppges även hur mycket innehav av optioner eller rättigheter därav som 
har erhållits under år 2002 och 2005, däremot finns det ingen uppgift om detta, år 2001 och 
2003 och 2004. 
 

Pension 
Det står för samtliga fem år vilka som är de viktigaste villkoren för framtida pensioner i 
Industrivärden. För ledningsgruppen är pensionsåldern under år 2001-2003, 60 år för två av 
personerna och 65 år för en av dem. År 2004-2005 är pensionsåldern 60 år för en av dem och 
65 år för två av dem. Pension ska utgå från och med pensionsåldern. Ledningsgruppen ges 
även sjukpension och efterlevandepension. Rörlig ersättning är inte pensionsgrundande. 
 
År 2002-2005 noteras att pensionen för ledningsgruppen från 65 år, är avgiftsbestämd. Under 
det första året, finns det ingen uppgift om detta. 
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Investor 
 
 

Övergripande information 
 
I samtliga fem årsredovisningar redovisas för och uppfylls ÅRL 5 kap 20 §. Inom Investor, 
har de som ersättningsprincip att fast lön, rörlig lön, rörliga långsiktiga incitamentsprogram, 
pension och övriga förmåner utbetalas. Detta framgår klart under år 2002-2005, men i 
årsredovisningen från år 2001 står det ingen tydlig upplysning om detta. Ersättningsutskottet 
lägger fram förslag om ersättning till VD. För VD fastställs inriktningen på årets mål efter 
dialog med ordföranden, de faktiska målen föreslås av ersättningsutskottet och beslutas av 
styrelsen. VD sätter målen för ledningsgruppen. Summan av alla ersättningar och övriga 
förmåner är redovisade för VD och ledningsgruppen år 2002-2005, men dock inte för år 2001. 
År 2005 finns det en bolagsstyrningsrapport. År 2003 och år 2004 finns det ett avsnitt om 
Corporate Governance och år 2004 står det även att en successiv anpassning till Koden redan 
har skett. Övriga två år finns inget liknande.  
 
Investor tillämpar, för hela organisationen, Farfarsprincipen vid rekrytering och 
kompensation. Detta innebär att varje chefs överordnade alltid ska vara med i rekryteringen 
av nya medarbetare och även vara informerad om och ska godkänna kompensationen. 
Investors årligt återkommande personaloptionsprogram lanserades år 1998 och är baserat på 
aktier i Investor AB. Sedan år 2000, omfattas samtliga anställda inom Investor av 
programmet. År 2000-2004 avsåg de utfärdade optionerna ett program per år och ersatte 
tidigare bonusprogram. De årliga programmen var kopplade till Investoraktiens utveckling i 
förhållande till OMX-index. För VD och ledningsgrupp tilldelades optioner till ett framräknat 
teoretiskt värde av 10-70 % av fast lön. Totala antalet utdelade personaloptioner berodde på 
gällande lönenivå i företaget. År 2005 skapas ytterligare ett årligt personaloptionsprogram 
med liknande förutsättningar som för år 2000-2004, men med en skillnad. År 2005 bestäms 
storleken på slutgiltig utdelning av personaloptioner av måluppfyllelsen av samma kriterier 
som ska uppfyllas för rörlig lön (se nedan). Från och med år 2004, har det etablerats ett 
speciellt personaloptions- och aktieprogram, s.k. restricted stock, för ledande befattnings-
havare, där både VD och ledningsgruppen är inräknade. Värdet av denna tilldelning, ska 
motsvara 10-60 % av befattningshavarens fasta lön. 
 
 

VD 
 

Fast ersättning 
Den fasta ersättningen för VD, ökade stadigt under de första tre åren med en extrem pik under 
år 2003. Därefter sjunker lönen för att år 2005 öka igen. Den 1 september år 2005, tillsätts en 
ny VD. Det redovisas avvikelser från föregående år under samtliga fem år. Det som avgör den 
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fasta lönen för VD i Investor, är medarbetarens prestation, eventuella förändringar i den 
enskildes ansvarsområde, företagets utveckling samt löneutvecklingen på marknaden. Den 
fasta lönen omprövas årligen och kriterierna är desamma för samtliga anställda i Investor. År 
2001 finns inga principer nämnda för fast lön. 
 

Rörlig ersättning 
Faktisk bonus år 2001 var otroligt hög i jämförelse med de andra åren. År 2002 utgick ingen 
bonus till VD. År 2003 utgår bonus och under nästkommande år ökar den stadigt. Hur den 
rörliga ersättningen beräknas, står inte nämnt år 2001, däremot står det under år 2002-2005 att 
den rörliga ersättningen beror 25% på utvecklingen av substansvärdet4 och 25% av eventuell 
rörlig lön bygger på utfallet av affärsområdets eller avdelningens specifika prestation samt 
50% av eventuell rörlig lön bygger på utfall av individens egen prestation. Maxgränsen för 
bonus står inte för år 2001. År 2002-2003 utgår bonus till 0-80 % av fast lön. År 2004 och 
2005 utgår bonus till max 60 %. Målgränsen nämns inte. 
 
Det står utsatt hur mycket optioner som VD innehar år 2002-2005, dock står inget 
ackumulerat antal för år 2001, men årligen tilldelat antal nämns. Det står angivet både 
personaloptioner och aktieinnehav för VD. Både teoretiskt värde för optionerna och antalet 
optioner står i årsredovisningarna. Antalet optioner som VD tilldelas varje år varierar kraftigt, 
med en pik för år 2003.  
 

Pension 
Det står för samtliga år, utom 2001, vilka som är de viktigaste villkoren för framtida 
pensioner för VD. Pensionsåldern för VD är 60 år, vilket redovisas samtliga år, utom år 2002. 
Det står inte under vilken tid som pension ska utgå. Rörliga ersättningar är inte pensions-
grundande, dvs. endast fast lön utgör grund för pension. År 2001 står inget om vad som är 
pensionsgrundande.  
 
De första fyra åren är pensionen avgiftsbestämd och oantastbar. År 2001 står det dock inget 
om att pensionen är oantastbar. År 2002-2005 står att pensionen består av två delar. En del av 
pensionen är en förmånsbestämd premiebaserad pensionsplan enligt Bankernas tjänstepension 
(BTP-planen) på lönedelar upp till 30 prisbasbelopp. Den andra delen är en premiebaserad 
pensionsplan på lönedelar över 20 prisbasbelopp. 
 
 

                                                 
4 Substansvärdet innebär marknadsvärdet på totala tillgångar minus marknadsvärdet på skulder. Det kan även 
betyda eget kapital samt övervärden. 
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Ledningsgruppen 
 

Fast ersättning 
Ledningsgruppen består av 10 personer år 2001 och under år 2002-2004 är de fem personer 
och under 2005 är de först fem sen fyra. Den fasta ersättningen för ledningsgruppen minskar 
från år 2001 till 2002, under 2003 ökar den mycket för att sen minska igen år 2004. År 2005 
ökar den något. Avvikelser från föregående år redovisas under samtliga fem år. Vad som 
avgör den fasta lönen, följer samma mönster som för VD, med skillnaden att lednings-
gruppens lön prövas vartannat år. 
 

Rörlig ersättning 
Under år 2001 utdelas bonus, vilken sedan ökar under år 2002. År 2003 och 2004 minskar 
bonus och under 2005 ökar den igen. Den rörliga ersättningen för ledningsgruppen beräknas 
som för VD. Takgränsen står inte år 2001, men år 2002-2005 är gränsen 0-80 % av fast lön.  
 
År 2001 står det inget om hur mycket optioner ledningsgruppen som innehar. Under år 2002-
2005 ökar antalet optioner, som utdelas årligen, kontinuerligt. Det sker en extremt stor 
utdelning av optioner, i relation till de andra åren, till ledningsgruppen år 2003. Det står 
angivet både personaloptioner och aktieinnehav för ledningsgruppen. Både teoretiskt värde 
för optionerna och antalet optioner står i årsredovisningarna.  
 

Pension 
Principerna för pension till ledningsgruppen följer samma mönster som för VD. Pensions-
åldern år 2001 framgår dock inte klart och tydligt. 
 
 

Ratos 
 
 
Övergripande information 
 
Informationen i Ratos årsredovisningar blir inte mer utförliga med åren, utan snarare tvärtom. 
Det saknas en del information år 2005, som finns år 2003-2004. Dock finns det en del tillägg 
som inte fanns de tidigare åren. I samtliga fem årsredovisningar uppfyller Ratos ÅRL 5 kap 
20 §. De senast antagna principerna vad gäller ersättningar, står det inget om år 2001-2003. 
År 2004 och 2005 står det klart och tydligt att principen är fast ersättning, rörlig ersättning 
och optioner.  
 
Frågor om ersättning bereds av ersättningskommittén, vilket framkommer år 2002-2005. År 
2001 står det inget om denna kommitté. Ersättningskommittén lägger fram förslag till 
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styrelsen angående VD:s och ledningsgruppens anställningsvillkor, ärenden av principiell 
karaktär rörande bl.a. pensioner och förmåner samt frågor kring Ratos incitamentsystem. 
Summan av samtliga ersättningar och övriga förmåner står redovisade för VD år 2002-2005, 
år 2001 finns det ingen information för VD. För ledningsgruppen redovisas ingen liknande 
information under något av åren. 
 
Inom Ratos finns ett köpoptionsprogram riktat till ledande befattningshavare och andra 
nyckelpersoner, som har sett likadant ut år samtliga år. Löptiden för samtliga optioner är fem 
år. Under år 2001-2003 finns det kvar teckningsoptioner från ett teckningsoptionsprogram 
som utfärdades år 1999. 
 
År 2005 finns det en bolagsstyrningsrapport. År 2002-2004 finns det en ägarstyrningsrapport 
som blir utförligare med åren. År 2001 finns det inget liknande. Det framgår inte under något 
av åren vem det är som tillhör ledningsgruppen i Ratos. De har valt att presentera personerna i 
organisationen tillsammans och gör ingen gruppering. Det framgår dock att det finns fem 
personer förutom VD i ledningen. 
 

 
VD 
 
Fast ersättning 
Den fasta ersättning till VD ökar under de fem åren till den dubbla. Det redovisas inga 
avvikelser från föregående år för VD, under något av åren. Vad som avgör den fasta lönen för 
VD står det inget om år 2001-2003. Däremot har det ställts upp några principer under år 2004-
2005, varav två kan härledas till den fasta lönen. Dessa innebär att Ratos medarbetare ska 
erbjudas konkurrenskraftiga grundläggande villkor och att individuella insatser och gruppens 
prestationer ska gå att koppla till, av styrelsen, tydligt uppsatta mål. 
 

Rörlig ersättning 
Faktisk bonus för VD ökar dramatiskt från år 2001-2005 med en otrolig topp år 2004, där 
bonus är mer än sex gånger större än den är år 2001. Den rörliga ersättningen beräknas enligt 
två delar, en resultatbaserad del och en prestationsbaserad del. År 2005 beror 80 % av den 
rörliga ersättningen på avkastning av aktieägarnas kapital och 20 % på den kvalitativa 
bedömningen av organisationens arbete under året. Bonus, enligt den resultatbaserade delen, 
utbetalas i en stigande skala från det att 8 % avkastning före skatt på det ingående redovisade 
substansvärdet uppnås. År 2003-2004 är motsvarande siffror för bonus 70/30 och under år 
2002 är de 60/40. År 2001 står det inget om detta. Utbetalningen av den rörliga ersättningen 
sker över tre år, med 50 % första året och 25 % de följande två åren, med förutsättning att 
personen inte säger upp sin anställning under dessa år. Taket för hela Ratos bonus-
utbetalningar är en summa på 40 Mkr under år 2003-2005. År 2001 och 2002 står det angivet 
att den rörliga ersättningen endast får uppgå till ”ett par” procent av resultatet. Det finns ingen 
information angående målgräns för bonus. 
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År 2001 redovisas den sammanlagda summan av antalet optioner för VD, dvs. både 
teckningsoptioner och köpoptioner, i ett. År 2002 redovisas var summa för sig och under år 
2003-2005 innehar VD endast köpoptioner. År 2002 och 2003 redovisas även värdet för 
optionerna. Det anges även VD:s innehav av aktier under samtliga år. År 2001 redogörs inte 
för hur många optioner som har tilldelats under året, vilket däremot görs under de följande 
åren. År 2004 och 2005 tilldelas VD inga optioner. 
 

Pension 
De viktigaste villkoren för pensioner redovisas nätt och jämt under år 2001-2002 och 2004-
2005. År 2003 nämns inte pensionsåldern för VD. Pensionsåldern för VD år 2001 och 2002 är 
65 år. År 2004-2005 står det tydligt uttryckt att det inte finns någon uttalad pensionsålder för 
VD. Under vilken tid som pension ska utgå, står inte. 
 
Rörlig ersättning upp till 50 % av den fasta lönen är pensionsgrundande för VD, vilket står 
nämnt år 2001 och år 2003-2005. År 2002 står det indirekt att rörlig ersättning inte är 
pensionsgrundande. År 2002-2005, står det klart och tydligt att pensionen för VD är avgifts-
bestämd,. År 2001 står det inget om detta. 
 
 

Ledningsgruppen 
 

Fast ersättning 
Den fasta lönen för ledningsgruppen står det inget om i årsredovisningen från år 2001. Under 
de fyra senare åren ligger den på en ganska jämn nivå med en viss ökning över åren. 
Avvikelser i fast lön från föregående år, redovisas inte för år 2001-2004. År 2005 står dock 
föregående års siffror med. Vad som avgör den fasta lönen för ledningsgruppen följer samma 
mönster som för VD. 
 

Rörlig ersättning 
Det står ingenting om bonus till ledningsgruppen år 2001, däremot finns det information om 
detta år 2002-2005. Från att ligga på ca. 1,2 miljoner per person i ledningsgruppen under år 
2002-2003, ökar den till ca. fyra miljoner per person år 2004-2005. Faktisk bonus år 2005 är 
således mer än tre gånger så hög som för år 2002.  
  
Den rörliga ersättningen för ledningsgruppen beräknas på samma sätt som för VD. Även taket 
och målgränsen följer VD:s mönster. Hur mycket optioner som finns för ledningsgruppen 
redovisas för år 2002-2005. År 2001 uppges inte om utestående aktier eller optioner finns för 
ledningsgruppen, dock redogörs innehavet av optioner och aktier för var och en i övre 
organisationen. År 2002 och 2003 redovisas förutom antalet optioner, även värdet på 
optionerna. År 2001 redogörs inte för hur många optioner som har tilldelats under året, 
däremot görs det under de följande åren. År 2004 tilldelas ledningsgruppen inga optioner. 
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Pension 
Pensionsåldern för ledningsgruppen är samtliga fem år, 65 år. Det står däremot ingenting om 
under vilken tid pension ska utgå. 
 
Rörlig ersättning upp till 50 % av den fasta lönen är pensionsgrundande för ledningsgruppen, 
vilket står nämnt samtliga år. För ledningsgruppen står det år 2002-2003, klart och tydligt att 
pensionen är avgiftsbestämd. År 2001 står det inget om detta och år 2004-2005 står det en 
aning diffust, att pensionen är avgiftsbestämd. 
 



 104 

Bilaga 6 – Sammanfattning av hur 
redovisningen av belöningspaketet har 
utvecklats 
 
 
Här nedan följer en sammanfattning av belöningspaketet, där läsaren kan se hur redovisningen 
av ersättningen till VD och ledningsgruppen har utvecklats inom de olika företagsområdena.  
 
 

Övergripande information 
 
Tabell 1 - Uppfylls ÅRL 5 kap 20 §? 

 2001 2002 2003 2004 2005 
Banker  3 3 3 3 3 

Verkstad 2 3 3 3 3 

IT 0 3 3 3 3 

Finans 3 3 3 3 3 

   
Det är endast år 2001 som det är några företag som inte uppfyller ÅRL 5 kap 20 §. Övriga år 
uppfylls lagen av samtliga företag.  
 
Tabell 2 - Uppges de senast antagna principerna för ersättning? 

 2001 2002 2003 2004 2005 
Banker  2 3 3 3 3 

Verkstad - 3 3 3 3 

IT 1 1 2 2 2 

Finans - 2 2 3 3 

 
Det är få företag som redovisar de senast antagna principerna för ersättning år 2001, men med 
åren blir det allt fler företag som väljer att inkludera informationen.  
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Tabell 3 - Finns det någon bolagsstyrningsrapport? 

 2001 2002 2003 2004 2005 
Banker  0 1 2 2 3 

Verkstad 0 0 1 2 3 

IT 0 0 1 3 3 

Finans 0 1 3 3 3 

 
Bolagsstyrningsrapporten infördes i samtliga företag år 2005, men de flesta av företagen valde 
att ta med rapporten ännu tidigare. Två av företagen införde en form av bolagsstyrnings-
rapport, så tidigt som år 2002.  
 
Tabell 4 - Redovisas det för hur ersättningarna till VD och ledningsgruppen bereds? 

 2001 2002 2003 2004 2005 
Banker  2 3 3 3 3 

Verkstad 3 3 3 3 3 

IT 2 3 3 3 3 

Finans 2 3 3 3 3 

 
Vi ser här att de flesta företag beskriver hur besluts- och beredningsprocessen går till under 
samtliga år. År 2001 är det däremot tre företag som inte lämnar denna information.  
 
 

Fast ersättning 
 
Tabell 5 - Redovisas det hur stor den fasta delen av ersättningen till VD och ledningsgrupp 

är? 

 2001 2002 2003 2004 2005 
Banker  3 / 2 3 / 3 3 / 3 3 / 3 3 / 3 

Verkstad 3 / - 3 / 3 3 / 3 3 / 3 3 / 3 

IT 2 / - 3 / 3 3 / 3 3 / 3 3 / 3 

Finans 3 / 1 3 / 3 3 / 3 3 / 3 3 / 3 

   
År 2001 är det knappt något företag som redovisar hur stor den fasta lönen är till lednings-
gruppen, däremot redovisas den fasta lönen för VD. Övriga år framkommer informationen 
både för VD och för ledningsgruppen.  
 



 106 

Tabell 6 - Redovisas det avvikelser från föregående år för den fasta ersättningen för VD och 

ledningsgrupp? 

 2001 2002 2003 2004 2005 
Banker  1 / - 2 / 2 3 / 3 3 / 3 3 / 3 

Verkstad 1 / - 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 

IT - / - - / - 1 / 1 1 / 1 1 / 1 

Finans 1 / 1 1 / 1 2 / 2 2 / 2 2 / 3 

 
Redovisningen av avvikelser från föregående år för den fasta ersättningen har förbättrats 
mellan åren. Ur tabellen går det att utläsa att banker och finansbolag är de två företags-
områden som mest frekvent redovisar denna information.    
 
Tabell 7 - Redovisas vad som avgör den fasta lönen? 

 2001 2002 2003 2004 2005 
Banker  0 0 0 0 1 

Verkstad 0 0 0 1 2 

IT 0 1 1 2 2 

Finans 0 1 1 2 2 

 
I tabellen kan vi se att redovisningen av vad som avgör den fasta delen av lönen har ökat över 
åren. År 2001 är det inget företag som redogör för det, medan det år 2005 är över hälften av 
de undersökta företagen som berör ämnet.    
 
 

Bonus 
 

Tabell 8 - Anges det hur stor bonus som har delats ut till VD och ledningsgrupp? 

 2001 2002 2003 2004 2005 
Banker  3 / 2 3 / 3 3 / 3 3 / 3 3 / 3 

Verkstad 3 / 1 3 / 2 3 / 3 3 / 3 3 / 3 

IT 2 / - 3 / 3 3 / 3 3 / 3 3 / 3 

Finans 3 / 1 3 / 3 3 / 3 3 / 3 3 / 3 

  
I tabellen går det att se att det finns ett informationsgap mellan år 2001 och 2002, i och med 
att det är allt fler företag som redogör för hur stor bonus som har delats ut år 2002 än år 2001. 
Det är framför allt informationen beträffande ledningsgruppen som har förbättrats.  
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Tabell 9 - Anges det hur bonusen är beräknad? 

 2001 2002 2003 2004 2005 
Banker* 0 2 2 2 2 

Verkstad 0 3 3 3 3 

IT 1 3 3 3 3 

Finans 1 3 3 3 3 
* Handelsbanken har ingen bonus  
  

Hur bonus är beräknad redogör endast två företag för år 2001, medan informationen går att 
finna i nästan samtliga företag från år 2002 och framåt. 
 
Tabell 10 - Redovisas det hur hög takgränsen för bonus är, för VD och ledningsgrupp? 

 2001 2002 2003 2004 2005 
Banker* 2 / - 2 / 1 2 / 1 1 / 2 2 / 2 

Verkstad - / - 2 / 3 2 / 3 3 / 3 3 / 3 

IT - / 1 2 / 2 3 / 3 3 / 3 2 / 2 

Finans 1 /1 2 / 2 3 / 3 3 / 3 3 / 3 
* Handelsbanken har ingen bonus 

 
Ur tabellen kan vi se att redovisningen av takgränser är mager år 2001, men informationen 
tenderar att öka med åren. 
 
Tabell 11 - Redovisas det hur hög målgränsen för bonus är, för VD och ledningsgrupp? 

 2001 2002 2003 2004 2005 
Banker*  - / - - / - - / - - / - 1 / 1 

Verkstad - / - - / - - / - 1 / - 1 / - 

IT - / - 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 

Finans - / - - / - - / - - / - - / - 
* Handelsbanken har ingen bonus 
   
Redovisningen av målgränser är minimal inom samtliga företagsområden. Det är några 
företag som redogör för informationen, men år 2005 är det fortfarande endast tre av de tolv 
undersökta företagen som har med målgränser. 
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Optioner 
 
Tabell 12 - Redovisar företagen för huruvida de har optionsprogram? 

 2001 2002 2003 2004 2005 
Banker  3 3 3 3 3 

Verkstad 2 3 3 3 3 

IT 3 3 3 3 3 

Finans 2 3 3 3 3 

 
Företagen är mycket noggranna med att redovisa om de har optionsprogram, det är endast i 
två årsredovisningar för år 2001 som informationen inte framkommer.  
 
Tabell 13 - Redovisas det hur mycket optioner VD samt var och en i ledningsgruppen har? 

 2001 2002 2003 2004 2005 
Banker  3 / 3 3 / 3 3 / 3 3 / 3 3 / 3 

Verkstad 3 / 2 3 / 2 3 / 2 3 / 3 3 / 3 

IT 2 / 2 3 / 3 3 / 3 3 / 3 3 / 3 

Finans 2 / 1 3 / 3 3 / 3 3 / 3 3 / 3 

 
Vi ser här att informationen om hur mycket optioner VD och medlemmarna i ledningsgruppen 
har, redovisas i de flesta företag redan år 2001, men från och med 2002 har samtliga företag 
med informationen. Ett verkstadsföretag utgör dock ett undantag år 2002 och 2003.  
   
Tabell 14 - Redovisas det hur mycket optionsprogram eller rättigheter därav som har 

erhållits under året? 

 2001 2002 2003 2004 2005 
Banker  2 / 2 3 / 3 3 / 3 3 / 3 3 / 3 

Verkstad 1 / 1 3 / 3 3 / 3 3 / 3 3 / 3 

IT 3 / 3 3 / 3 3 / 3 3 / 3 3 / 3 

Finans 1 / 1 3 / 3 2 / 2 2 / 2 3 / 3 

 
Hur mycket optioner som har erhållits under året redogörs det för i ungefär hälften av 
företagen år 2001. År 2002 och framåt finns informationen med i samtliga företag, förutom i 
ett finansbolag år 2003 och 2004. 
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Pension 
 
Tabell 15 - Står det vilka som är de viktigaste villkoren för framtida pensioner? 

 2001 2002 2003 2004 2005 
Banker  3 / 3 3 / 3 3 / 3 3 / 3 3 / 3 

Verkstad 3 / 2 3 / 3 3 / 3 3 / 3 3 / 3 

IT 2 / 1 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 

Finans 2 / 2 3 / 3 2 / 2 3 / 3 3 / 3 

 
De viktigaste villkoren för framtida pensioner framkommer i de flesta företagens 
årsredovisningar under samtliga år. Det går dock att se att informationen förbättrats mellan år 
2001 och år 2002. 
   
Tabell 16 - Redovisas pensionsåldern? 

 2001 2002 2003 2004 2005 
Banker  3 / 3 3 / 3 3 / 3 3 / 3 3 / 3 

Verkstad 3 / 2 3 / 3 3 / 3 3 / 3 3 / 3 

IT 2 / 1 2 / 2 3 / 3 3 / 3 3 / 3 

Finans 3 / 3 2 / 2 2 / 3 3 / 3 3 / 3 

 
Vi ser att pensionsåldern redovisas i de flesta företagen under samtliga år. Redovisningen av 
pensionsåldern till ledningsgruppen är dock relativt tunn år 2001. 
 
Tabell 17 - Står det redovisat under vilken tid som pension ska utgå? 

 2001 2002 2003 2004 2005 
Banker  - / - - / - - / - - / - - / - 

Verkstad 1 / - 1 / - 2 / 1 2 / 1 2 / 1 

IT - / - - / - - / - - / - - / - 

Finans 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 

 
Den här informationen är det inte många företag som har valt att inkludera. År 2001 var det 
endast två företag som berörde ämnet och under de fem åren var det bara ytterligare ett 
företag som valde att inkludera informationen.  
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Tabell 18 - Står det huruvida de rörliga ersättningarna är pensionsgrundande eller inte? 

 2001 2002 2003 2004 2005 
Banker* 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 

Verkstad 1 / - - / - - / - 1 / 1 1 / 1 

IT - / - 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 

Finans 2 / 2 3 / 3 3 / 3 3 / 3 3 / 3 
* Handelsbanken har ingen bonus 
 
Huruvida de rörliga ersättningarna är pensionsgrundande redogör knappt hälften av företagen 
för år 2001. Det är några fler företag som väljer att inkludera informationen med åren, men 
utvecklingen är marginell.  
   
Tabell 19 - Står det huruvida pensionen är avgiftsbestämd eller förmånsbestämd? 

 2001 2002 2003 2004 2005 
Banker  - / - 2 / 2 1 / 2 3 / 3 3 / 3 

Verkstad 2 / 1 2 / 2 2 / 2 3 / 3 3 / 3 

IT 2 / 1 3 / 3 3 / 3 3 / 3 3 / 3 

Finans 1  / 1 2 / 3 2 / 3 3 / 3 3 / 3 

 
Huruvida pensionen är avgiftsbestämd redovisas i ungefär hälften av företagen år 2001 och 
med åren blir det allt fler som redogör för informationen. År 2004 och 2005 finns det med i 
samtliga företags årsredovisningar.  
 


