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Abstract 
 
The purpose of this study is to describe and explain the transparency of Swedish public 

companies when it comes to the reporting of short term bonus payment to the chief executive 

officer. Furthermore we intend to identify possible explanations and underlying causes 

regarding the transparency. We have selected the 29 companies that represent the 30 most 

traded stocks on the Stockholm Stock Exchange (OMXS30). Methodology, the study can be 

divided into two primary parts. In the first part of the study we use a quantitative approach 

and apply a positivistic view. In the second part of the study we use a qualitative approach 

and apply a hermeneutic view.  When it comes to collecting data we have been inspired by a 

cross section design and the primary focus has been to collect relevant information to allow an 

assessment of the transparency with a model we have developed. This model consists of five 

criteria inspired by the Ersättningsakademiens (Compensation Academy) guidelines regarding 

the reporting of compensation and is designed to provide an overall assessment of the studied 

company’s transparency. We have also identified a number of possible explanatory variables 

from which we have studied underlying causes to the transparency. Furthermore we have 

analyzed the communication from a perspective of legitimacy with the intent to obtain an 

understanding regarding the company’s choice of reporting. From the result of the study we 

find support to previous criticism regarding lacking transparency on the matter of the 

reporting of short term bonus payments to the CEO. We can also see tendencies to the fact 

that the causation that previous studies pointed out between transparency and the 

independence of the board, may exist in Swedish publicly traded companies as well.  
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Sammanfattning 
 
Syftet med vår studie är att kartlägga och förklara hur transparenta svenska börsbolag är vid 

redovisningen av utfallet samt bakgrunden till kortsiktig rörlig ersättning för den 

verkställande direktören, samt att identifiera potentiella förklaringar och bakomliggande 

orsaker till transparensen. Vi har valt att studera de 29 bolag som representerar de 30 mest 

omsatta aktierna på Stockholmsbörsens Large Cap lista (OMXS30). Metodmässigt kan 

studien delas in i två huvudsakliga delar. I den ena delen av studien använder vi en kvantitativ 

ansats och tillämpar ett positivistiskt synsätt. I den andra delen av studien använder vi en 

kvalitativ ansats och tillämpar ett hermeneutiskt synsätt. Vid insamlingen av datamaterialet 

har vi inspirerats av en tvärsnittsdesign där huvudsakliga syftet har varit att samla in relevant 

information för att kunna bedöma transparensen utifrån en egen framtagen modell. Modellen 

utgörs av fem kriterier inspirerade av Ersättningsakademiens riktlinjer för rapportering av 

ersättning och syftar till att ge en samlad bedömning av de studerade bolagens transparens. Vi 

har även identifierat ett antal potentiella förklarande variabler utifrån vilka vi har studerat 

orsakssamband till transparensen. Vi har dessutom analyserat kommunikationen utifrån ett 

legitimitetsperspektiv med avsikt att få en förståelse för bolagens val av rapportering. Utifrån 

resultatet av vår studie kan vi finna stöd till den kritik som riktats mot en bristande 

transparens vid rapportering av rörlig ersättning till verkställande direktören. Vi kan även se 

tendenser till att det orsakssamband som tidigare studier belyst mellan transparens och 

styrelsens oberoende, kan gälla även för svenska börsnoterade bolag.   
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1 Inledning 
 

Rörlig ersättning till verkställande direktören beskrivs i flera studier som ett av de största 

problemområdena inom bolagsstyrning. Nedan följer en sammanställning kring en del av den 

kritik som framförts inom detta område. Inledningsvis redogörs för den allmänna 

diskussionen kring rörlig ersättning till verkställande direktören vilket sedan i 

problemdiskussionen följs av den kritik som riktas mot en bristande transparens vid 

rapporteringen av detta i årsredovisningen. Detta leder sedan fram till studiens syfte och 

forskningsfrågor. 

1.1 Bakgrund 

 

Ett erkänt problem inom företagsekonomisk forskning är de kostnader som uppstår som en 

följd av intressekonflikten som antas föreligga mellan ägare (principalen) och 

bolagsledningen (agenten). Dessa kostnader benämns ofta agentkostnader (Adams 1994). 

Arya och Huey-Lian (2004) nämner i relation till principal-agent-paradigmet att 

prestationsbaserade ersättningskontrakt är en potentiell lösning för att undvika dessa 

kostnader. Såväl ersättningskontraktens utformning som storlek har emellertid ifrågasatts och 

har på sistone blivit ett av de mest frekvent diskuterade områdena inom bolagsstyrning (Ben-

Amar och Zeghal 2011). Orsaken till de höga ersättningarna kan diskuteras men enligt 

Holmström (2005) och Gong (2011) pekar kritiker bland annat ut ett skevt förhållande mellan 

å ena sidan VD och å andra sidan styrelsen, vars uppgift bland annat är att bedöma lämplig 

ersättning för bolagets VD. Många kritiker påstår att styrelsen inte förmår att agera i 

aktieägarnas intresse i dessa löneförhandlingar och hänvisar till att VD i många fall har en allt 

för stark roll (Gong 2011). 

 

Inom bankindustrin har VD-rollen förändrats avsevärt under en längre period och utgör i dag 

ett betydligt mer strategiskt ansvar. Detta tros vara en bakomliggande faktor till den 

förändrade syn på ersättningar som har fått utså stor kritik (Crumley 2008). En stor del i 

kritiken av ersättningar på VD-nivå rör emellertid inte enbart den totala storleken på 

ersättningen utan även sammansättningen, bland annat i form av fast och rörlig ersättning. 

Aktiespararna, som har åtagit sig att företräda småsparare gentemot större bolag 

(Aktiespararna 2015), föreskriver i sin Ägarstyrningspolicy att ersättning till personer på 

högsta ledande befattning utöver att vara skälig och marknadsmässig, inte bör innefatta en 

rörlig del (Sveriges Aktiesparares Riksförbund 2010). Aktiespararnas dåvarande VD, Günther 

Mårder, betonade 2011 att styrelsen måste börja ta sitt ansvar i ersättningsfrågan (di.se 2011), 

vilket är ett uttalande som ligger i linje med den kritik som såväl Holmström (2005) som 

Gong (2011) berör. Subramaniam (2000) för ett liknande resonemang och beskriver ett i 

många fall asymmetriskt förhållande mellan VD och styrelse där VD kan ha ett avgörande 

inflytande över de prestationsmått som ligger till grund för ersättningen på ledningsnivå. 

Detta är inte enbart anmärkningsvärt med hänsyn till att VD indirekt medverkar till sin egen 

lönesättning, utan även för att VD i många fall påverkar det redovisade resultatet (Burgstahler 

och Eames 2003). Johnsson och Natarajan (2005) lyfter en liknande problematik. De menar 

att en VD vars ersättning är känslig för variationer i prestationen, kan ha större incitament att 

ge ut negativ information i de finansiella rapporterna för att därigenom sänka förväntningarna 

och bonuskraven.  

 

I efterdyningarna av finanskrisen 2007-2008 har ersättningsfrågan till VD blivit allt mer 

laddad. I en rapport som presenterades av Skandia i december 2014 pekas bonusområdet ut av 
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cirka 80 procent av kunderna som ett av tre ansvarsområden där svenska bank-och 

försäkringsbolag agerar ansvarslöst (Collet, Höök, Thörnblom, Sovré, & Strid 2014). Spector 

(2011)  lyfter emellertid fram att det trots krisen finns många som betonar vikten av generösa 

ersättningar för att attrahera de mest kompetenta ledarna. Även om det ligger i såväl ägarnas 

som många övriga intressenters intresse att attrahera kompententa företagsledare, är det inte 

anmärkningsvärt att detta arguments bärkraft ifrågasätts. Inte minst med den omfattande 

krisen i åtanke där det i efterhand visat sig att ledare på högsta nivå kunnat inkassera stora 

ersättningar, även i bolag som gått i konkurs (Herriott 2004). Enligt Ben-Amar och Zeghal 

(2011) är det uppenbart att det föreligger ett ur ägarnas perspektiv icke önskvärt förhållande 

mellan verkställande direktören och styrelsen i vissa bolag avseende ersättningsfrågor. Detta 

är ett förhållande som i en del situationer riskerar att innebära en bristande kvalitetssäkring av 

prestationsunderlag såväl som en bristfällig transparens gentemot externa intressenter 

(Holmström 2005; Subramaniam 2000).    

1.2 Problemdiskussion 

 

Utöver den debatt som råder kring storlek, grund och sammansättning på ersättningar för 

verkställande direktören är bristande transparens ett återkommande inslag i kritiken. Folksam 

(2013) presenterade en undersökning av de 46 största svenska börsbolagen där resultatet 

visade att nästan hälften av de studerade bolagens informationsutgivning om rörlig ersättning 

benämns som otillräcklig. I linje med detta beskriver Holmström (2005) öppenheten kring hur 

väl bolag redogör för ersättningar som ojämn. Skandia går i sin rapport från 2004 ännu längre 

i kritiken och avslöjar att två av de tre tillfrågade kunderna upplever ett hemlighetsmakeri där 

finansbranschens företrädare i olika sammanhang upplevs gömma eller i värsta fall fara med 

osanning i konfliktkänsliga frågor (Collet et al. 2014). Den bild Skandias rapport belyser 

utifrån kunders syn på transparens bekräftas i viss mån av en inblick i aktuella ekonomiska 

dagstidningar. Såväl Aktiespararna som många stora institutionella ägare har kritiserat både 

ledningar och styrelser i frågor som bland annat rör ersättning där bolagens och ibland stora 

privata ägare anses agera utifrån ett förlegat synsätt (di.se 2014; Östlund 2014).  

 

För att ta itu med ovanstående problematik har tillsynsmyndigheter från olika länder föreslagit 

nya regler och förordningar för att förbättra transparensen vid rapporteringen av ersättningen 

för verkställande direktören. Exempelvis tog amerikanska Securities and Exchange 

Commission (SEC) år 2006 fram nya regler relaterade till rapporteringen av ersättningen för 

verkställande direktören. Målet med dessa regler var att förbättra tydligheten och 

fullständigheten i den information som ska redovisas rörande ersättningen till verkställande 

direktören (Ben-Amar & Zeghal 2011). För att garantera en rättvis ersättning till ledande 

befattningshavare menar Ben Shlomo, Eggert och Nguyen (2013) att transparens vid 

rapportering av olika former av ersättning är nödvändig. Vidare hävdar de att de olika 

formerna av ersättning bör variera från fasta löneutbetalningar och föränderliga bonussystem 

till andra privilegier, såsom sociala förmåner som pensioner eller avgångsvederlag vid 

förtidspension. I Sverige har Svensk Kod för bolagsstyrning de senaste åren lyft fram vikten 

av styrelsens rapportering och uppföljning kring incitamentsprogram utifrån EU:s anvisningar 

(Folksam 2013; Nyhetsbyrån direkt 2014).  I relation till detta har the Canadian Coalition for 

Good Governance (CCGG) nyligen uttryckt oro rörande nuvarande praxis vid rapportering av 

ersättning för verkställande direktörer i Kanada. Till följd av detta har de tagit fram ett förslag 

på riktlinjer för god sed som syftar till att förbättra kvaliteten på redovisningen av ersättning 

till ledande befattningshavare samt att stärka länken mellan ersättning och prestation (Ben-

Amar och Zeghal 2011). Bender och Moir (2006) nämner i sin studie av brittiska bolag att 

god sed rörande fastställandet av ersättningen för den verkställande direktören kräver 
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riktmärken för ersättningsnivåer, en betydande prestationsrelaterad del i lönestrukturen, 

objektiva prestationsmått samt betydande information i den finansiella rapporten. Dessa 

faktorer har alla implementerats av giltiga skäl för att uppmuntra transparens inom detta 

kritiska område av bolagsstyrningen och för att anpassa den verkställande direktörens 

agerande efter bolagets behov (Bender & Moir 2006).   

 

Bender och Moir (2006) undersöker hur brittiska bolag fastställer ersättningen för den 

verkställande direktören genom att granska konsekvenserna av att följa god sed inom 

bolagsstyrning och undersöker hur detta kan ställas i relation till vad aktieägare och andra 

intressenter kan uppfatta som ett önskvärt beteende. De nämner bland annat även att 

efterlevnaden av uppsatta riktlinjer inte nödvändigvis behöver leda till ett önskvärt beteende 

och ett etiskt förhållningssätt. Vidare väcker de frågan om att tillämpningen av god sed i detta 

sammanhang till största del enbart syftar till att vinna legitimitet hos bolagets viktigaste 

intressenter. Resultatet av studien visar tendenser på att nuvarande praxis inom bolagsstyrning 

kan leda till incitament som inte ligger i linje med aktieägarnas och andra intressenters 

intressen.  Trots detta konstaterar dock Bender och Moir (2006) att uppfyllande av god sed 

kan leda till ett önskvärt beteende men att det inte är något som kan tas för givet.  

 

Flera studier belyser en del begränsningar när det kommer till möjligheten att förbättra 

transparensen vid rapportering av ersättning till verkställande direktören. Exempelvis hävdar 

Epstein och Roy (2005) att det till följd av de begränsningar som finns när det kommer till 

disciplinära lagstiftningsåtgärder rörande ersättning till ledande befattningshavare, kan finnas 

ett stort värde i att omdefiniera bolags mål och att ta hänsyn till intressen från en bredare 

grupp av intressenter vid utformningen av ersättningsplanen. Detta tror de kan vara ett steg i 

rätt riktning för att ta itu med de etiska problemen som är kopplade till detta område. I relation 

till detta nämns i en studie från 2014 att transparens är ett sätt att hantera en 

informationsasymmetri men att ökade krav på transparens kan leda till förändringar i 

ersättningsstrukturer som inte ligger i vare sig ledningens eller aktieägarnas intressen (Rau 

2014, se De Geer 2015).  Med informationsasymmetri avses det förhållande som föreligger 

mellan ägarna och bolagsledning till följd av att bolagsledningen antas vara bättre 

informerade om den löpande förvaltningen (Arya och Huey-Lian 2004). I en studie från 2012 

undersöktes utfallet av att stärka aktieägarnas rättigheter att förkasta storleken på 

ersättningsplanen för verkställande direktören. Av studiens resultat kunde de dock dra 

slutsatsen att effekten av att stärka aktieägarnas rösträtt för att minska regleringen inte är 

speciellt effektiv när det kommer till att försöka påverka ersättning till ledande 

befattningshavare (Armstrong et al. 2012, se Ben Shlomo, Eggert & Nguyen 2013).  

Bång och Waldenström (2009) betonar att bolag sällan redovisar detaljer om sina rörliga 

ersättningar och lyfter fram detta som problematiskt av flera anledningar. Dels menar de att 

ledningen på detta sätt kan dölja sitt inflytande över den egna lönen och de lyfter även fram en 

problematik när det kommer till beslutsprocessen rörande incitamentsprogrammen för ägarna. 

Även om flera studier belyser vikten av en transparent rapportering rörande 

incitamentsprogrammen lyfter bland annat De Geer (2015) fram betydelsen av en balans i den 

information som offentliggörs i finansiella rapporter. Detta motiveras med att transparens i 

denna form av rapportering inte är ett självändamål, utan snarare en kommunikativ handling 

från bolagets sida. Även Frantz, Instefjord och Walker (2013) lyfter fram denna aspekt och 

menar att det av strategiska skäl kan finnas ett syfte för bolagen att vara lite restriktiva vid 

informationsgivningen kring detta område. Vi kommer i vår studie att fördjupa oss inom 

denna problematik och fokusera på hur situationen ser ut bland svenska börsbolag när det 

kommer till hur informationen om kortsiktig rörlig ersättning för den verkställande direktören 
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kommuniceras i bolags finansiella rapporter. Med ovanstående diskussion i åtanke känns detta 

fokus relevant, inte minst med tanke på att forskningen på området bara är i början (Rau 2014, 

se De Geer 2015). 

1.3 Syfte 

 

Syftet med vår studie är att kartlägga och förklara hur transparenta svenska börsbolag är vid 

rapporteringen av kortsiktig rörlig ersättning för den verkställande direktören. Vidare ämnar 

vi identifiera potentiella förklaringar och bakomliggande orsaker till transparensen. Ett motiv 

till studien är att forskningen på området är begränsad och att det finns ett behov av en 

utvecklad modell för att bedöma transparensen utifrån aktuella riktlinjer och 

rekommendationer som gäller för svenska börsnoterade bolag.  

1.4 Forskningsfrågor 

 

För att besvara studiens syfte har vi formulerat följande forskningsfrågor:  

 

Hur transparenta är svenska börsbolag vid rapporteringen av utfallet samt bakgrunden till 

kortsiktig rörlig ersättning för verkställande direktören? 

 

Vilka orsakssamband går att identifiera mellan transparensen och andra bolagsrelaterade 

variabler i svenska börsnoterande bolag? 

 

Vilka potentiella förklaringar går det att koppla till de svenska börsbolagens val av 

rapportering rörande kortsiktig rörlig ersättning för verkställande direktören utifrån ett 

avsändar- och mottagarperspektiv? 

1.5 Avgränsningar 

 

Utgångspunkten med studien är att förklara och kartlägga transparens vid redovisning kring 

kortsiktig rörlig ersättning för svenska börsbolag varför vi valt att studera de 29 bolag som 

representerar de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsens Large Cap lista (OMXS30). 

(Både Atlas Copcos A- och B-aktie återfinns bland de 30 mest omsatta varför OMXS30 

representeras av endast 29 bolag).  

 

Vi har vidare valt att studera aktuella bolags årsredovisningar avseende verksamhetsåret 2013. 

Information från och hänförlig till perioder före och efter detta har inte tagits hänsyn till i 

studien. I årsredovisningarna har vi fokuserat på de avsnitt som generellt tar upp ersättning till 

ledande befattningshavare och mer specifikt till den verkställande direktören. Typiskt sett 

återfinns information kring detta i förvaltningsberättelse och i avsnitt om bolagsstyrning samt 

för personalkostnader tillhörande noter. Utseendet och upplägg på årsredovisningarna varierar 

i vissa inslag. Med anledning av detta har vi försökt ta hänsyn till avsnitt där mycket relevant 

information framkommer hos ett enskilt bolag men typiskt sätt inte är avsnitt som 

representerar den information vi sökt. Även separata bolagsstyrningsrapporter har vi tagit 

hänsyn till i de fall dessa hänvisats till i årsredovisningen och återfinns i anslutning till 

årsredovisningarna på respektive bolags hemsida under avsnitt för relationer med investerare. 

Vi vill dock reservera oss för att eventuell information som återfinns på typiskt sätt ovanliga 

ställen kan ha förbisetts.  
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1.6 Disposition  

 

I kapitel 2 presenteras vår referensram där vi inledningsvis presenterar en fördjupning inom 

prestationsbaserad ersättning för att sedan redogöra för aktuella lagar och standarder att 

förhålla sig till inom redovisningsområdet avseende ersättning. Härefter följer en presentation 

av vårt analysverktyg för att sedan avslutningsvis presentera de teorier vi utgår ifrån i vår 

analys. I kapitel 3 återfinns vår metod där vi redogör för vårt tillvägagångssätt under studiens 

gång. Kapitel 4 omfattar studiens resultat och analys. Studien avslutas i kapitel 5 med våra 

slutsatser, avslutande diskussion, studiens bidrag samt förslag till vidare forskning.   
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2 Referensram 
 

Detta kapitel syftar till att utgöra en ram för hur vi kommer att gå tillväga vid datainsamlingen 

i vår studie samt hur vi kommer att tolka och analysera det insamlade datamaterialet. 

Inledningsvis redogör vi för aktuell litteratur samt regelverk inom det aktuella ämnesfältet för 

att för att sedan redogöra för utvecklingen av vårt analysverktyg. Slutligen presenterar vi de 

teorier som kommer att utgöra de perspektiv utifrån vilka vi kommer att analysera empirin.  

2.1 Bakgrund inom ämnesfältet 

 

Under rådande lagar och standarder på redovisningsområdet finns det reglerat hur svenska 

börsbolag ska redovisa information om ersättning till verkställande direktören. Vårt fokus 

ligger emellertid inte vid att undersöka hur bolagen förhåller sig till det som är lagstadgat, 

utan snarare vid hur de förhåller sig till frivillig rapportering. För att kunna bedöma hur 

bolagen förhåller sig detta krävs dock kunskap om vad som gäller enligt rådande lagar och 

standarder på området. Vidare råder det delade uppfattningar om hur bolag bör förhålla sig till 

prestationsbaserad ersättning för verkställande direktören vilket kan tänkas påverka valet av 

informationsutgivning i bolagens finansiella rapporter.  

2.1.1 Prestationsbaserad ersättning 

 

”Bolag vars VD kan tillgodoräkna sig högre löner än medianen genererar ett högre 

ackumulerat värde för aktieägarna” (Gong 2011 s.3). 

 

Ovanstående citat nämner Gong (2011) i sin studie om relationen mellan ersättning och 

aktieägarvärde. När det kommer till frågan om bonusplaner och prestationsbaserad ersättning 

är ett effektivt och lönsamt styrmedel råder det däremot delade uppfattningar. Nisar (2007) 

framhåller att dagens kunskap visar att endast ett adderande av en ren bonus till den totala 

ersättningen inte uppnår varken mer motiverade anställda eller bättre resultat. I stället menar 

han att risken är överhängande att konsekvensen blir en indirekt uppmuntran till att enbart 

leva upp till ställda minimikrav för att sedan kunna ta ut en bonus. Även Dolmat-Connell 

(2002) samt Core, Guay och Larcker (2003) ställer sig skeptiska till användandet av 

bonusplaner och hävdar att det inte alls behöver föreligga ett positivt samband mellan 

prestation och ersättning. Kuo, Wang och Lin (2015) för ett liknande resonemang och 

stipulerar att det föreligger ett negativt samband mellan kontant ersättning och bolagets 

prestation. Trots att flera studier betonar ett kritiskt förhållningssätt till prestationsbaserad 

ersättning finns det emellertid även flera studier som har en betydligt mer positiv inställning 

till det. Exempelvis kunde Hill och Stevens (2001) i sin studie konstatera att 

incitamentbaserad ersättning knuten till de undersökta bolagens resultat var lönsamt. Även 

Akhigbe, Madura och Ryan (1997) samt Choo och Tan (2004) ser ett positivt samband mellan 

ersättning och prestation. Matejka, Merchant och Van der Stede (2009) belyser även de ett 

positivt samband mellan resultat och ersättning för personer på VD-posten. De menar dock att 

det positiva sambandet mellan verkställande direktörers ersättning och det finansiella 

resultatet försvinner i förlustbringande bolag varvid i stället icke-finansiella mått lämnas 

större utrymme. 

 

Förutsatt att ett bolag ska implementera en plan för prestationsbaserad ersättning uppkommer 

frågan vilka prestationsmått som är lämpliga att tillämpa vid en sådan plan. Finansiella mått 
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har traditionellt varit i fokus men det har skett en förändring på detta område mot en mer 

frekvent användning av icke-finansiella mått såsom kvalitet och kundtillfredställelse 

(Rajagopalan 1997; O’connell & O’sullivan 2011; Ben Shlomo, Eggert & Nguyen 2013). Ett 

problem som tidigare forskning belyser är att finansiella prestationsmått kan leda till att vissa 

kortsiktiga mål överordnas långsiktiga marknadsrelaterade mål. Detta antas vara särskilt 

påträffande vid de fall bolagets verkställande direktör endast har en kort tid kvar på kontraktet 

(Rajagoplan 1997; Matejka, Merchant & Van der Stede 2009). För att undvika denna 

problematik lyfter därför Matejka, Merchant och Van der Stede (2009) fram att det är 

sannolikt att förlustbringande bolag vars verkställande direktör har kort tid kvar på kontraktet, 

har incitament att använda sig av icke-finansiella prestationsmått. Anledningen till detta är att 

undvika en kortsiktig och suboptimerad satsning innan verkställande direktören lämnar 

bolaget. Epstein och Roy (2005) för ett liknande resonemang och menar att ersättning till 

ledande befattningshavare ska vara tydligt förankrad i såväl bolagets strategi som aktieägarnas 

och bolagets långsiktiga mål. Ett problem som Epstein och Roy (2005) lyfter kopplat till 

kortsikta mål är att det uppmuntrar ledningen till att agera på ett sätt som ökar det kortsiktiga 

värdet för aktieägarna på bekostnad av övriga intressenter. Subramaniam (2000) lyfter fram 

ett annat perspektiv i denna diskussion och nämner att valet av prestationsmått i en bonusplan 

ofta grundar sig i en strävan att förena ledningens intressen med intressenternas. Dock nämner 

Subramaniam (2000) att valet av prestationsmått också kan grunda sig i ett opportunistiskt 

syfte från ledningens sida.    

 

En gränsdragning när det kommer till val av prestationsmått är det som diskuteras ovan kring 

valet mellan finansiella och icke-finansiella mått. Subramaniam (2000) diskuterar även för- 

och nackdelar mellan olika typer av finansiella mått. Fokus ligger på valet mellan räntabilitet 

på eget kapital (Re) och räntabilitet på totalt kapital (Rt). En fördel som lyfts fram med att 

studera relationen mellan dessa mått är att det finns ett direkt förhållande mellan de båda 

måtten och bolagets grad av skuldsättning. Av denna anledning anser Kaplan att Re inte är ett 

lämpligt prestationsmått i en bonusplan då ledningen har möjlighet att påverka måttet genom 

att öka bolagets skuldsättning (Kaplan 1982, se Subramaniam 2000). Vid en tillämpning av Rt 

som prestationsmått undviker bolaget denna problematik (Subramaniam 2002). I relation till 

detta konstaterar Kuo, Wang och Lin (2015) i sin studie att det föreligger ett positivt samband 

mellan kontant ersättning och skuldsättning. Specifikt pekar de ut bolag som i större 

utstäckning tillämpar Re som prestationsmått och därav utnyttjar effekten av den finansiella 

hävstången. Trots kritiken som framförts gentemot tillämpning av Re som prestationsmått 

nämner Subramaniam (2000) att knappt 20 procent av de undersökta bolagen i studien 

använder Re som bas i bolagets bonusplan. 

 

När det kommer till kritik riktad mot rörlig ersättning är bankindustrin en bransch som har fått 

utså en hel del kritik. Den senaste finanskrisen har visat att det i betydande delar av 

bankindustrin funnits ett kortsiktigt fokus med incitamentsprogrammen. Detta trots att 

bankindustrin har varit pressad av påtryckningar från flera aktörer, däribland arbetsmarknaden 

(Ben Shlomo, Eggert & Nguyen 2013). Forskarna menar emellertid att en enskild bank skulle 

kunna få problem om de började använda sig av ett mer långsiktigt fokus då de skulle riskera 

att tappa sina nyckelpersoner till konkurrenterna. I kontrast till detta skriver dock Folksam i 

en undersökning om transparens vid rapportering om rörlig ersättning, att nio av de 46 

undersökta bolagen inte använde sig av rörlig ersättning och att tre av dessa bolag var banker. 

En förklaring till detta antas vara Finansinspektionens ökade krav när det kommer till bankers 

möjlighet att använda sig av en rörlig del i ersättningsstrukturen (Folksam 2013). I relation till 

detta nämner Tandan och Knutsson (2008) att staten tvingades gå in och agera långivare till 

flera banker då dessa efter finanskrisen 2007-2008 hotades av konkurs. Statens roll reglerades 
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av riksgälden samt Finansinspektionen genom den så kallade bankgarantin. Som en 

konsekvens av statens nödvändiga inblandning begränsades möjligheterna till höjda löner 

samtidigt som kortsiktiga rörliga löner helt reglerades bort (Tandan & Knutsson 2008). Till 

följd av detta är det troligt att många svenska banker fram till 2011 då garantiprogrammet 

upphörde (Riksgälden 2015), inte använde sig av kortsiktig rörlig ersättning till verkställande 

direktören (Tandan & Knutsson 2008). Värt att nämna i sammanhanget av Folksams studie 

från 2013 är att denna bygger på data från verksamhetsåret 2011. Med hänsyn till 

diskussionen ovan omfattades sannolikt ett antal banker av bankagarantin vid studiens 

genomförande, något som skulle förklara frånvaron av rörlig ersättning. 

  

När det gäller rapportering av rörlig ersättning betonar Bång och Waldenström (2009) att 

bolag sällan redovisar detaljer avseende sina rörliga ersättningar och lyfter fram detta som 

problematiskt när det kommer till beslutsprocessen rörande incitamentsprogrammen för 

aktieägarna. I linje med ovanstående resonemang visade Folksams (2013) undersökning av de 

46 största svenska börsbolagen att presentationen av vilka prestationsmått som ligger till 

grund för den rörliga ersättningen var bristfällig i majoriteten av de undersökta bolagen. De 

Geer (2015) belyser emellertid en annan aspekt av diskussionen kring transparensen och 

menar att en transparent rapportering inte är ett självändamål. Frantz, Instefjord och Walker 

(2013) är inne på samma spår och belyser tanken om att det kan vara i såväl ledningens som 

aktieägarnas intresse att inte vara alltför transparenta vid denna form av rapportering. 

Anledningen till detta är att det av strategiska skäl kan finnas ett intresse i att inte 

offentliggöra en detaljerad information om ett effektivt incitamentsprogram som får ledningen 

att agera i aktieägarnas intresse (Frantz, Instefjord & Walker 2013). Vidare nämner Lars 

Oxelheim, ekonomiprofessor och ledamot i Ersättningsakademien, att det är problematiskt att 

likställa mer information med ökad transparens. Detta argument bygger han på att 

informationen som ges ut måste vara relevant och att en alltför utförlig information kan 

försvåra beslutsprocessen för läsaren (Svenska dagbladet, 2014). I en studie från 2015 prövas 

utifrån olika metoder om den information som bolagen lämnar ut i anslutning till rörlig 

ersättning huvudsakligen är informativ eller strategisk (Hadley u.å., se De Geer 2015). Hadley 

finner att det senare är mest troligt och att en viktig avsikt med informationen är att undgå 

sådan kritik som tidigare drabbat ersättningspaketen.  

 

Som ovanstående stycke beskriver har strategiska skäl lyfts fram som en av anledningarna till 

att bolag inte är helt transparenta när det kommer till upplysningar om incitamentsprogram. 

Vid en överblick av tidigare forskning går det även att finna andra potentiella 

förklaringsfaktorer. Bland annat kunde Ben-Amar och Zeghal (2011) i deras studie av 181 

kanadensiska bolag konstatera ett positivt samband mellan styrelsens oberoende från 

ledningen och transparensen vid rapportering om ersättning till ledande befattningshavare. 

Vidare lyfter forskarna fram bevis som de menar argumenterar för ett opportunistiskt 

beteende där ersättningspolicys utformas av verkställande ledningen för att gynna dessa 

privat. Kopplat till detta hävdar Ben-Amar och Zeghal (2011) att bolag med en oberoende 

styrelse i större utsträckning kan övervaka utformandeprocessen kring ersättning samt 

påverka graden av transparens i den information som ges ut. Forskarna kunde även finna 

positiva orsakssamband mellan bland annat bolags storlek och kvaliteten på upplysningar i 

bolags årliga rapporter. Detta resultat ligger i linje med tidigare forskning på området (Ben-

Amar & Zeghal 2011). 

 

 



 

9 

 

2.1.2 Lagar, standarder och riktlinjer 

 

Såväl fast som rörlig ersättning samt pensioner och andra förmåner regleras dels av svensk lag 

i Årsredovisningslagen (ÅRL) och dels av riktlinjer genom Svensk Kod för Bolagsstyrning 

(Koden). Utöver dessa nationella bestämmelser finns det även av EU antagna standarder som 

gäller svenska bolag. Vidare finns det ett antal aktörer vid sidan av de bestämmande organen 

som med olika agenda försöker påverka utvecklingen. Ett sådant exempel är Aktiespararna 

med sin Ägarstyrningspolicy.  

 

I Sverige regleras redovisningen av rörlig ersättning i ÅRL:s femte kapitel (ÅRL 1995:1554). 

I ÅRL finns föreskrivet hur ersättning ska redovisas för personer i ledande befattning, 

styrelseledamöter samt även tidigare personer i dessa befattningar. Lagen föreskriver att det 

totala beloppet särskilt ska redovisas för grupperna styrelseledamöter, verkställande 

direktören och motsvarande befattningshavare samt övriga anställda som inte inkluderas i 

någon av dessa grupper. För styrelseledamöter samt VD ska uppgifter om lön samt annan 

ersättning lämnas var för sig. Detta gäller för större bolag samt sådana mindre bolag som är 

publika (ÅRL 1995:1554). Utöver svenska årsredovisningslagen finns det av 

Europaparlamentet antagna standarder inom redovisningsområdet. Dessa standarder utgör, när 

de antas av EU-parlamentet, EU-förordning varvid de blir överordnade svensk lagstiftning på 

området. Med hänsyn till den gemensamma inre marknaden som EU:s medlemsländer utgör 

har Europaparlamentet samt Europeiska Unionens råd antagit IAS-förordningen. Syftet med 

IAS-förordningen är att anta och tillämpa internationella redovisningsstandarder i 

gemenskapen och genom detta bidra till en ökad harmonisering av finansiell rapportering från 

bolag inom EU (FAR Akademi 2013). Förhoppningen är att det ska ge en högre grad av insyn 

och jämförelse när det kommer till rapporteringen och på så sätt säkra att gemenskapens 

kapitalmarknad och inre marknad fungerar ändamålsenligt (FAR Akademi 2013).  

 

Rådet för finansiell rapportering (RFR, även kallat Rådet) verkar i Sverige för att anpassa och 

utveckla god redovisningssed (Rådet för finansiell rapportering 2015). Rådet utgår i sin 

rekommendation RFR2 från standarder som utges av IFRS och IASB samt av EU antagna 

standarder. Detta innebär att RFR2 i linje med IAS-förordningen hänvisar svenska juridiska 

personer att förutom i undantagsfall tillämpa IAS och IFRS regelverk (Rådet för finansiell 

rapportering 2015). Avseende ersättningar är IAS 19 (Ersättningar till anställda), delar av IAS 

24 (upplysningar till nyckelpersoner i ledande ställning) samt IFRS 2 (Aktierelaterade 

ersättningar) relevanta. Dessa är alltså antagna av EU och gäller därmed som EU-förordning 

varför de är överordnade svensk lagstiftning (Rådet för finansiell rapportering 2015). IAS 19 

och IAS 24 reglerar dock främst redovisning, värdering och upplysningar kring ersättningar 

till anställda mer generellt (FAR Akademi 2013). IFRS 2 reglerar specifikt aktierelaterad 

ersättning och blir därav endast aktuellt i vissa (FAR Akademi 2013).  

 

Kollegiet för svensk bolagsstyrning gav i början av 2010 ut den senaste upplagan av Koden 

(Svensk kod för bolagsstyrning 2010). I Koden föreskrivs att det utgör god sed att tillämpa 

denna för bolag vars aktier är upptagen till handel på en svensk marknad. Koden reglerar en 

bred mängd frågor som rör bolagsstyrning, däribland frågor gällande ersättning. Bland annat 

föreskrivs att processen bakom beslut för ersättning till befattningshavare i ledande position 

ska vara såväl formaliserade som bekantgjorda. Vidare framgår det att ersättningarna ska 

utformas så att de för bolaget säkerställer tillgången till kompetenta framtida 

befattningshavare. Det framgår även att det finns ett övergripanade ansvar hos styrelsen att 

inrätta ett ersättningsutskott vars uppgift bland annat innefattar att i frågor som rör 

ersättningar och anställningsvillkor, bereda styrelsens beslut, följa och utvärdera aktuella 
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program för ersättning avseende bolagsledningen samt följa och utvärdera tillämpningen av 

bolagets riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (Svensk kod för bolagsstyrning 

2010).  Specifikt för rörlig ersättning går det i Koden att utläsa att denna ska vara kopplad till 

förutbestämda och mätbara kriterier vars syfte är att främja bolagets långsiktiga 

värdeskapande. För sådana rörliga ersättningar som utgår kontant ska ett tak fastställas. 

Dessutom ska styrelsen överväga att villkora förbehåll för rörliga kontanta ersättningar. 

Anledningen till detta är att bakomliggande intjäningsgrund ska ge resultat långsiktigt innan 

utbetalning sker samt att möjligheten ska finnas att återkräva ersättning som i efterhand visat 

sig ha betalats ut på uppenbart felaktiga grunder. Det framgår även av Koden att eventuella 

incitamentsprogram ska utformas med syftet att öka intressegemenskapen mellan 

befattningshavare och aktieägarna (Svensk kod för bolagsstyrning 2010). 

 

Utöver de regelverk och riktlinjer som beskrivits ovan finns det ett antal aktörer med olika 

agenda som har för avsikt att påverka utvecklingen på området. Som ett exempel har 

Aktiespararna tagit fram en Ägarstyrningspolicy som bland annat föreskriver att ersättning till 

personer på högsta ledande befattning, utöver att vara skälig och marknadsmässig, inte bör 

innefatta en rörlig del (Sveriges Aktiesparares Riksförbund 2010). En annan aktör som verkar 

för en utveckling av ersättningspraxis är Ersättningsakademien vilka verkar för att 

ersättningsystemen i bolagen ska vara effektiva, balanserade och relevanta samt uppfattas som 

legitima av bolagets många intressenter (Ersättningsakademien 2015).    

2.2 Utveckling av analysverktyg 

 

Vid utvecklingen av vårt analysverktyg har vi tagit hänsyn till samtliga ovanstående delar i 

referensramen. Som vi tidigare nämnt fokuserar vi på de rekommendationer som gäller för 

frivillig rapportering vid transparensbedömningen och nedan redogör vi för de riktlinjer som 

Ersättningsakademien tagit fram för bolag vid rapportering av rörlig ersättning för 

verkställande direktören. Dessa riktlinjer utgör en grund för vår bedömning av transparensen 

vilken är den beroende variabeln i vår studie. Vi redogör även för de faktorer som kommer att 

utgöra de oberoende variablerna i vår studie vilka kommer att ställas i relation till 

transparensen. Avslutningsvis presenterar vi de teman som kommer att utgöra grunden för den 

kvalitativa delen av vår analys. 

2.2.1 Transparens i finansiella rapporter 

 

Årsredovisningen kan enligt Pablos, Carcaba och Lopez (2002) ses som bolags kanske 

främsta kommunikationskanal. Den grupp som bolagen främst fokuserar på vid 

kommunikationen genom årsredovisningen antas vara ägarna (Tse 2011; Godfrey, Hodgson, 

Tarca, Hamilton & Holmes 2010). För att ägarna ska kunna tillgodogöra sig informationen på 

ett önskvärt sätt och kunna fatta rationella beslut är det dock en förutsättning att den 

information som ges ut i de finansiella rapporterna är transparent (Bång & Waldenström 

2009). När det kommer till innebörden av begreppet transparens finns det emellertid lite 

delade uppfattningar om vad som gäller. Monika Bauhr och Marica Grimes (2012) vid 

Göteborgs Universitets institution för statsvetenskap lyfter i sin studie fram transparens som 

ett mångfasetterat begrepp där en vanlig association är redovisningsskyldighet. FAR online 

(2015) specificerar inte heller begreppet men hävdar att transparens och öppenhet är ett 

etablerat krav från många intressenter. Barth och Schipper (2008) menar att begreppet 

transaprens enligt deras observationer saknar en etablerad definiton ur ett redovisnings- och 

rapporteringsperspektiv. Utifrån användningen av begreppet i ett sammanhang av just 

rapportering och redovisning väljer de att tolka det som det sätt finansiell rapportering på ett 



 

11 

 

tillfredställande sätt utifrån mottagaren avslöjar ett bolags underliggande ekonomiska 

situation. Patel, Balic, Bwakira (2002) menar vidare att transaprens handlar om att genom 

finansiell rapportering minska den informationsasymmetrin som utifrån agentteorin sägs 

föreligga mellan agenten och principalen.  

2.2.2 Ersättningsakademiens riktlinjer  

 

Ersättningsakademien är en oberoende intressentorganisation som enligt egen utsago ska 

bidra till att fördjupa och nyansera samhällsdebatten kring ersättningsfrågan. Akademien 

menar att redogörelsen för ersättning till ledande befattningshavare handlar om 

kommunikation snarare än redovisning. Motiveringen till detta är att ersättningsfrågan är en 

laddad fråga kopplat till bolags förtroende (Ersättningsakademien 2015). Precis som vi 

framhäver i andra delar av studien pekar också Ersättningsakademien på att det inte bara är en 

viktig fråga avseende förtroende, utan att det faktiskt är en av de frågor där förtroendet är som 

lägst för bolagen enligt Koden (Hallvarsson & Halvarsson 2010). För att upprätta ett 

förtroende i denna fråga menar Ersättningsakademien att kommunikation är av stor vikt samt 

att den i detta fall måste ske entydigt på mottagarens villkor (Ersättningsakademien 2015).

  

Ersättningsakademien har sammanställt ett antal kriterier som de anser utgör relevanta 

riktlinjer för en mer transparent kommunikation av ersättningar. De huvudområden som 

Ersättningsakademien fokuserar på är att redovisningen ska vara relevant, transparent samt 

att den ska kunna sättas i ett sammanhang. När det kommer till relevansen utgår de ifrån hur 

ersättningsnivåerna bestäms, vad som blev det aktuella utfallet samt om systemet fungerar 

som det är tänkt. Vid bedömningen av transparensen utgår Ersättningsakademien ifrån att den 

publicerade informationen ska vara lätt att hitta, att allt ska finnas på ett ställe samt att 

informationen ska vara lätt att förstå. Slutligen betonar de även att bolag bör förklara hur 

ersättningssystemet hänger ihop med bolagets styrning för att ersättningen ska kunna sättas i 

ett sammanhang (Ersättningsakademien 2015).  

 

Vad gäller hur nivån på ersättningen bestäms specificerar Ersättningsakademien detta genom 

följande frågeställningar (Ersättningsakademien 2015): 

 

 Vilka är riktlinjerna/policyn? 

 Vilken är processen där det bestäms?  

 Vilka personer har medverkat?  

 Vem är ytterst ansvarig? 

 Vilka är förändringarna jämfört med föregående år? 

 Om förändringar, vilka är skälen till dessa?  

När det kommer till vad som blev det aktuella utfallet specificeras detta genom följande 

frågeställningar (Ersättningsakademien 2015):  

 

 Hur mycket erhöll VD och de ledande befattningshavarna i ersättning totalt? 

 Hur var fördelningen mellan de olika kategorierna av ersättning?  

 Hur mycket kan de maximalt erhålla (taket)? 

 Vad är golvet, d.v.s. vad ersättningen blir när bolaget inte går med vinst? 

 Vad kostar ersättningssystemet i form av administration och konsultarvoden?  

 Kostnad för pension? 
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 Fungerar det som det tänkt?  

Beträffande att informationen ska vara ”lätt att hitta” illustrerar Ersättningsakademien ett 

exempel på hur bolag i den inledande innehållsförteckningen kan ge läsaren en anvisning om 

var information om bolagets ersättningar går att finna. Vad gäller att all information ”ska 

finnas på ett ställe” nämner de att detta är önskvärt för att läsaren enkelt ska kunna hitta 

relevant information. Däremot nämner de att det i Sverige inte finns några lagkrav på att 

redovisa all information om ersättningar på ett ställe vilket de menar motverkar en snabb 

utveckling i denna fråga.  När det kommer till att informationen ska vara ”lätt att förstå” 

operationaliserar Ersättningsakademien detta genom kriterierna ”överblick”, ”struktur”, 

”väldisponerade tabeller”, ”möjlighet att enkelt härleda beräknade värden”, ”korrekt och 

genomtänkt språk”, ”klargörande diagram/illustrationer” ”samt god pedagogik”. 

Avslutningsvis nämner Ersättningsakademien rörande att ersättningen ”ska sättas i ett 

sammanhang”, att det finns ett värde i att förklara hur den hänger ihop med bolagets styrning 

(Ersättningsakademien 2015). 

2.2.3 Modell för bedömning av transparens 

 

Tabell 2.1 illustrerar den modell som vi utformat för att bedöma transparensen vid 

rapporteringen av kortsiktig rörlig ersättning för verkställande direktören. Modellen är 

inspirerad av de riktlinjer som Ersättningsakademien har tagit fram vilka beskrivs ovan. Vi 

har emellertid även tagit hänsyn till vad som tagits upp i övriga delar av referensramen samt 

vissa metodmässiga aspekter. I valet av specifika kriterier har vi bland annat tagit hänsyn till 

det Bryman och Bell (2011) belyser kring vikten av objektivitet och systematik vid 

bedömningar. En mer utförlig beskrivning av tillvägagångssättet vid utformningen av 

modellen finns i avsnitt 3.3. Modellen utgörs av fem kriterier. Dessa kriterier utgör en samlad 

bedömning av de studerade bolagens transparens när det kommer till rapporteringen av 

kortsiktig rörlig ersättning för verkställande direktören. Totalt kan varje bolag få maximalt nio 

poäng och hur den möjliga poängfördelningen ser ut för respektive kriterium illustreras i såväl 

tabell 2.1 som figur 2.1.  Figur 2.1 utgör en kodningsmanual som beskriver vad som krävs för 

respektive poäng inom varje kriterium. Bolag X respektive Bolag Y i tabell 2.1 utgör exempel 

på hur poängfördelningen kan se ut.  

 
Tabell 2.1. Modell för bedömning av transparens 

Kriterier: Bolag:   

 

Bolag X Bolag Y 

Specificering av prestationsmått (0/1/2 poäng) 2 0 

Specificering av hur processen gått till (0/1/2 poäng) 0 1 

Specificering av riktlinjerna/policyn (0/1/2 poäng) 1 1 

Lätt att hitta (0/1 poäng) 1 0 

Klargörande tabeller och diagram (0/1/2 poäng) 1 0 

Totalt (av maximala 9 poäng)  5 2 
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Specificering av prestationsmått (0/1/2) 

0 = Uppfyller inte kriterierna för 1 poäng. 1 = Tydligt specificerat prestationsmått för 

övergripande del av kortsiktig rörlig ersättning till verkställande direktören. 2 = Uppfyller 

kriterierna för 1 poäng samt redovisar viktning mellan måtten. 

Specificering av hur processen gått till (0/1/2) 

0 = Uppfyller inte kriterierna för 1 poäng. 1 = Innehåller beskrivning av vilken som är 

processen där ersättningsplanen bestäms, vilka personer som har medverkat samt vem som är 

ytterst ansvarig. 2 = Uppfyller kriterierna för 1 poäng samt innehåller beskrivning av agendan 

under det aktuella årets möten gällande ersättning till ledande befattningshavare. 

Specificering av riktlinjerna/policyn (0/1/2) 

0 = Uppfyller inte kriterierna för 1 poäng. 1 = Innehåller en beskrivning av gällande 

riktlinjer/policy. 2 = Uppfyller kriterierna för en poäng samt har kopplat syftet med 

riktlinjerna/policyn till verksamhetens strategi. 

Lätt att hitta (0/1) 

0 = Uppfyller inte kriterierna för 1 poäng. 1 = Relevant information kan enkelt härledas 

genom innehållsförteckningar och tydliga rubriker i rapporten. 

Klargörande tabeller och diagram (0/1/2) 

0 = Uppfyller inte kriterierna för 1 poäng. 1 = Presenterar en överskådlig tabell över den 

verkställande direktörens sammanlagda ersättning. 2 = Uppfyller kriterierna för 1 poäng samt 

presenterar ett illustrerande diagram för rörlig ersättning till den verkställande direktören. 
Figur 2.1. Kodningsmanual för bedömning av transparens 
 

2.2.4 Förklarande variabler till transparens 

 

Som vi tidigare har nämnt är vi utöver att bedöma transparensen även intresserade av att 

identifiera potentiella förklaringar som går att koppla till de svenska börsbolagens val av 

rapportering rörande kortsiktig rörlig ersättning till verkställande direktören. Som en del av 

analysen kommer vi därför att undersöka ett antal potentiella förklaringsfaktorer till 

transparensen. Ben-Amar och Zeghal (2011) kunde i sin studie av 181 kanadensiska bolag 

konstatera ett positivt samband mellan styrelsens oberoende från ledningen och transparensen 

vid rapportering om ersättning till ledande befattningshavare. Dessutom fann de ett positivt 

orsakssamband mellan transparensen och kvaliteten på upplysningar i bolags årliga rapporter. 

Vi har inspirerats av denna studie och valt att använda styrelsens oberoende som en 

oberoende variabel i förhållande till transparensen. Beträffande inspirationen av variabeln 

kvalitet på upplysningar i bolagets årliga rapporter har vi däremot valt att formulera en 

oberoende variabel som vi benämner kvalitetssäkring vid annan frivillig rapportering. Vidare 

lyfter ett flertal forskare fram ett positivt samband mellan prestationsbaserad ersättning och de 

studerade bolagens resultat (Akhigbe, Madura & Ryan 1997; Matejka, Merchant & Van der 

Stede 2009). Utifrån detta har vi även valt att inkludera såväl storleken på den kortsiktiga 

rörliga ersättningen som bolagens lönsamhet. Tillsammans utgör dessa de oberoende 

variablerna i vårt analysverktyg.  
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När det kommer till styrelsens oberoende har vi vid kodningen av datamaterialet valt att 

definiera detta som att alla ledamöter är oberoende från ledningen. När det kommer till 

kodningen av kvalitetssäkring vid annan frivillig rapportering har vi valt att studera bolagens 

hållbarhetsredovisning. Vidare har vi valt att operationalisera detta genom att titta på om 

hållbarhetsredovisningen följer GRI och är granskad av en extern part. När det kommer till 

storleken på den kortsiktiga rörliga ersättningen har vi valt att koda denna genom att dela upp 

den i olika intervall utifrån medianen. Slutligen har vi för lönsamheten valt att 

operationalisera detta begrepp genom att titta på räntabiliteten på totalt kapital. Vid kodningen 

har vi även för denna variabel valt att dela in den i intervall utifrån medianen. I figur 2.2 

illustreras förhållandet mellan den beroende och de oberoende variablerna i vår studie. I figur 

2.3 illustreras sedan hur kodningen ser ut för de oberoende variablerna. 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.2. Illistration av studiens beroende och oberoende variabler 

 

 

 

Styrelsens oberoende (oberoende) (0/1) 

0 = Minst någon styrelseledamot är beroende i förhållande till ledningen. 1 = Samtliga 

styrelseledamöter är oberoende i förhållande till ledningen. 

Kvalitet på upplysningar i årliga rapporter (oberoende) (0/1) 

0 = Hållbarhetsredovisningen följer inte GRI och/eller är inte granskad av en extern part. 1 = 

Hållbarhetsredovisningen följer GRI och är granskad av en extern part. 

Storlek på kortsiktig rörlig ersättning (oberoende) (0/1) 

0 = Storlek på kortsiktig rörlig ersättning under medianen. 1 = Storlek på kortsiktig rörlig 

ersättning under medianen.   

Lönsamhet (oberoende) (0/1) 

0 = Värde på Rt under medianen. 1 = Värde på Rt över medianen.  

Transparens (beroende) (1/2/3) 

1 = 0-3 poäng. 2 = 4-6 poäng. 3 = 7-9 poäng. 
Figur 2.3. Kodningsmanual för beroende och oberoende variabler 
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2.2.5 Teman för kvalitativ analys 

 

För den kvalitativa delen av vår studie har vi utifrån referensramen identifierat ett antal teman 

som kommer att ligga till grund för vår analys. Eftersom vi studerar kommunikationen mellan 

bolag och aktieägare i form av redovisning av kortsiktig rörlig ersättning till verkställande 

direktören, har vi utgått ifrån dessa båda parter vid formuleringen av teman. Utifrån den 

litteratur som beskrivs i ovanstående delar av referensramen har vi identifierat 

förtroendeingivelse och strategiskt övervägande som centrala teman ur bolagets perspektiv. 

Med förtroendeingivelse menar vi att det för bolagen finns incitament att genom sin 

redovisning skapa förtroende hos aktieägarna. Innebörden av strategiskt övervägande är att 

det ur konkurrenssynpunkt finns skäl för bolagen att överväga vilken information som ges ut. 

Ur aktieägarnas perspektiv har vi identifierat beslutsrelevans och intressekorrespondens som 

centrala teman. Med beslutsrelevans menar vi att det för aktieägarna finns incitament att få ta 

del av tillräckligt mycket relevant information för att kunna fatta rationella beslut. Innebörden 

av intressekorrespondens är att det från aktieägarnas sida finns incitament för det ska råda en 

intressegemenskap mellan bolagets och aktieägarnas egna intressen. I figur 2.4 illustreras 

relation mellan bolaget och aktieägarna i detta sammanhang.  

 

 

Figur 2.4 . Illustration av relation mellan bolag och aktieägare 

2.3 Teorier för analys av resultat 

 

De modeller som beskrivits i ovanstående delar kommer att utgöra basen för studiens analys. 

För att fördjupa analysen kommer vi emellertid att analysera datamaterialet utifrån olika 

perspektiv. Då vår studie kretsar vid kommunikation har vi valt att fokusera dels på 

betraktarens perspektiv och dels på avsändarens perspektiv. De teorier som presenteras nedan 

syftar till att utgöra dessa båda perspektiv, där agentteorin syftar till att belysa betraktarens (i 

detta fall aktieägarnas) perspektiv och där legitimitetsteorin syftar till att beskriva avsändarens 

(bolagates) perspektiv. Då vi enbart avser fånga dessa båda perspektiv har vi valt att lyfta 

fram de huvudsakliga dragen i teorierna och inte mer ingående problematisera kring dessa.  

2.3.1 Agentteorin 

 

Agentteorin studerar det förhållande som uppstår när en ägare (principal) förlitar sig på att en 

annan individ (agenten) ska handla i dennes ställe (Jensen & Meckling 1976). Adams (1994) 
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samt Arya och Huey-Lian (2004) menar att agentteorin belyser relationen utifrån premisserna 

om att varje enskild individ nyttomaximerar i sitt eget bästa intresse samt att agenten är bättre 

underrättade om den fortlöpande utvecklingen av det denna anförtrotts att förvalta. 

Agentproblemet antas uppstå som en följd av den informationsasymmetri som antas föreligga 

mellan de två parterna samt till följd av incitamenten att för agenten upprätta en egen 

självbetjänande agenda som står i strid med principalens agenda. Denna problematik medför i 

förlängningen olika typer av agentkostnader (Arya & Huey-Lian 2004). Utifrån detta kan det 

konstateras att en situation där principalen förmår att likställa agentens personliga intresse 

med sina egna intressen är önskvärd.  

2.3.2 Legitimitetsteorin 

 

Legitimitetsteorin stipulerar att ett bolag för att uppfattas som legitimt av externa intressenter 

bör redogöra för dess handlingar så att intressenterna kan kontrollera handlingarnas enlighet 

med den allmänna sociala värdekoden (Deegan & Rankin 1996). Deegan och Rankin (1996) 

belyser vidare situationen där bolag utifrån en socialt accepterad värdegrund försöker 

legitimera sina ageranden gentemot allmänheten som ett socialt kontrakt. Resonemanget 

styrks av Buhr (1998) som menar att bolags redovisning verkar utifrån en social, ekonomisk 

och politisk kontext. Såväl Buhr (1998) som Lightstone och Driscoll (2008) menar vidare att 

bolagets årsrapportering är ett vanligt kommunikationsmedel för att försöka legitimera sin 

existens, en anledning till att reflektera kritiskt över objektiviteten i bolags årsredovisningar. 

Ovanstående resonemang ligger i linje med det Carpenter och Feroz (1992) nämner kring att 

innehållet i finansiella rapporter inte sällan bottnar i en vilja från bolagens sida om att 

uppfattas som legitima.  
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3 Metod 
 

I detta kapitel redogör vi för hur vi har gått tillväga för att besvara studiens syfte och 

forskningsfrågor. Kapitlet innehåller en beskrivning av de metodmässiga val som ligger till 

grund för vår studie samt det förhållningssätt vi har till olika aspekter av studien. 

3.1 Val av metod och vetenskaplig ansats 

 

Metodmässigt går det att dela in vår studie i två huvudsakliga delar. I den ena delen av studien 

använder vi en kvantitativ ansats och tillämpar det som Bryman och Bell (2011) benämner ett 

positivistiskt synsätt. I den andra delen av studien använder vi en kvalitativ ansats och 

tillämpar det som Bryman och Bell (2011) beskriver som ett hermeneutiskt synsätt. För att 

kartlägga och förklara hur transparenta svenska börsbolag är vid redovisningen av kortsiktig 

rörlig ersättning till den verkställande direktören var det centralt för vår studie att använda en 

modell för att kvantifiera indikatorer från bolagens finansiella rapporter för att möjligöra en 

bedömning av transparensen. Den empiri som ligger till grund för vår studie består till följd 

av detta huvudsakligen av text ur olika avsnitt av bolagens årsredovisningar. Vid 

bedömningen av transparensen har vi valt att använda oss av en kvantitativ ansats i form av en 

innehållsanalys. För att identifiera potentiella förklaringar och bakomliggande orsaker till 

bolagens val av rapportering har vi använt en kvantitativ ansats genom att utföra 

korrelationstester samt en kvalitativ ansats för att analysera det insamlade datamaterialet.  

3.1.1 Innehållsanalys 

 

För att besvara vår första forskningsfråga har vi valt att använda oss av en innehållsanalys. 

Steenkamp och Northcott (2007) nämner att denna form av analys är vanligt förekommande i 

studier där det empiriska materialet utgörs av data hämtad från bolags finansiella rapporter. 

Innehållsanalys beskrivs vidare av Krippendorff (2013) som en analys av text i en speciell 

kontext varefter fokus riktas mot den inneboende meningen i det som skrivits. Innehållsanlys 

lyfts även fram som en forskningsmetod vars egenskaper lämpar sig för att på ett systematiskt 

och objektivt sätt kvantifiera innehållet i den analyserade texten (Krippendorff 1980, se Elo & 

Kyngäs 2008).  Med hänsyn till ovanstående resonemang om innehållsanalysens relation till 

kontexten av det som analyseras finner vi två enligt Bryman och Bell (2011) kända 

definitioner intressanta. Den ena berör något Bryman och Bell (2011) beskriver som analys 

med fokus på det latenta innehållet, det vill säga fokus på det Krippendorff (2013) beskriver 

som kontexten bakom det som skrivits, den inneboende meningen. Vid vår bedömning av 

transparensen har vi inte fokuserat på den kontext innehållet skapats ur, utan snarare fokuserat 

på det som faktiskt lyfts fram. Detta är mer i linje med den andra definitionen Bryman och 

Bell (2011) lyfter fram vilken beskrivser innehållsanalys med fokus på det påtagliga 

innehållet av råmaterialet. Såväl Krippendorff (2013) som Bryman och Bell (2011) betonar 

vikten av systematik och objektivitet vid tillämpningen av innehållsanalys som 

forskningsteknik. Eftersom kvantifiering och kodifiering av data är centralt i denna studie blir 

det för vår del av stor vikt att ta hänsyn till detta. Vi har därför när det kommer till 

objektiviteten varit noga med att utforma en kodningsmanual som i så stor utsträckning som 

möjligt exkluderar våra subjektiva värderingar vid kategoriseringen. Beträffande systematiken 

har vi vid analysen strävat efter att kunna tillämpa modellen på ett konsekvent sätt så att 

skevheten blir så liten som möjligt.  
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3.1.2 Korrelationstester 

 

För att besvara vår andra forskningsfråga har vi använt oss av en kvantitativ ansats genom att 

testa korrelationen mellan transparensen och de oberoende variabler som beskrivs i avsnitt 

2.2.4. Eftersom vårt ursprungliga urval enbart utgörs av 29 bolag blir det problematiskt att 

genomföra Chi2-tester för att undersöka korrelationen, då antalet förväntade värden i varje 

cell skulle bli för lågt för att generera ett tillförlitligt resultat (Aczel 2006). Av denna 

anledning har vi i stället valt att genomföra en deskriptiv analys för att utifrån korstabeller 

kunna utläsa tendenser till orsakssamband mellan de studerade variablerna.  

3.1.3 Kvalitativ analys 

 

För att besvara vår tredje forskningsfråga tillämpar vi ett mer kvalitativt synsätt för att studera 

den empiri vi samlat in för vår transparensbedömning. För att studera denna empiri har vi 

inspirerats av det Bryman och Bell (2011) benämner som tematisk analys. Bryman och Bell 

beskriver hur det inom kvalitativ forskning för att strukturera stora mängder data går att 

använda en tematisk analys och utifrån detta urskilja mönster i empirin. Vi har i vår studie 

emellertid inte använt oss utav tematisk analys så som den beskrivs ovan, utan i stället 

inspirerats av den och i vår referensram försökt urskilja relevanta teman. Vi har sedan använt 

dessa teman som perspektiv när vi analyserat vår insamlade data och utifrån dessa kommit 

fram till våra slutsatser rörande potentiella förklaring till varför redovisningen ser ut som den 

gör.   

3.2 Forskningsdesign 

 

Beträffande studiens design har vi inspirerats av en tvärsnittsdesign. Bryman och Bell (2011) 

nämner att tvärsnittsdesignen ofta används tillsammans med andra metodinslag, däribland 

innehållsanalys. Vidare beskriver de att syftet med tvärsnittsdesignen är att identifiera 

sambansmönster mellan olika observationer efter att ha samlat in kvantitativa eller 

kvantifierbara data från mer än ett fall vid en viss tidpunkt. För vår del är identifieringen av 

sambandsmönster inte aktuell avseende transparensbedömningen i sig. Däremot avser vi 

studera sambansmönster mellan våra oberoende variabler och transparensen (vår beroende 

variabel). Vad gäller övriga karakteristika ligger dock dessa till grund för designen av vår 

studie även avseende transparensbedömningen. När det kommer till kvantifiering av 

datamaterialet har vi haft för avsikt att använda oss av en så systematiskt och standardiserad 

metod som möjligt. Med tanke på att vi inte kunnat finna stöd i en etablerad modell för 

bedömning av transparens har vi emellertid tagit fram en egen modell. Tillvägagångssättet vid 

utformningen av analysmodellen presenteras i avsnitt 3.3.  

3.3 Utformning av modell för att bedöma transparens 

 

Som vi beskrev i avsnitt 2.2.2 inspirerades vi vid utformningen av vår analysmodell i första 

hand av de riktlinjer som Ersättningsakademien tagit fram för rörlig ersättning till 

verkställande direktören. I valet av specifika kriterier har vi bland annat tagit hänsyn till det 

Bryman och Bell (2011) belyser kring vikten av objektivitet och systematik vid bedömningar. 

Vi har även tagit hänsyn till övriga diskussioner som berörs i referensramen där extra fokus 

ligger vid beskrivningen av transparens som begrepp. Givetvis har vi även tagit hänsyn till vår 

studies avgränsningar så att modellen enbart tar upp det vi avser att studera. Vid utformningen 

av modellen har vi således utgått ifrån varje enskilt kriterium som Ersättningsakademien 
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belyser i sina riktlinjer och valt ut de kriterier som vi anser vara lämpligast utifrån 

ovanstående hänsynstagande.  

 

Ett första steg i processen var att exkludera de kriterier som uppenbart inte är kopplade till 

den kortsiktiga rörliga ersättningen till den verkställande direktören. De kriterier som initialt 

exkluderas var därför: 

 

 Vad kostar ersättningen i form av administration och konsultarvoden? 

 Kostnad för pension?  

 Hur mycket erhöll VD och de andra ledande befattningshavarna i ersättning totalt? 

 Vad är golvet, d.v.s. vad ersättningen blir när bolaget inte går med vinst? 

Ett andra steg i processen var att exkludera de riktlinjer som uppenbart inte uppfyller kraven 

för objektivitet och systematik. De kriterier som exkluderades i detta skede var: 

 

 Överblick 

 Struktur 

 Korrekt och genomtänkt språk 

 God pedagogik 

Då vårt fokus ligger vid att bedöma hur bolagen förhåller sig till frivillig rapportering var 

nästa steg att exkludera de delar som bolagen måste förhålla sig till enligt rådande lagar och 

standarder. De riktlinjer som exkluderades i detta skede var: 

 

 Hur var fördelningen mellan de olika kategorierna av ersättning? 

 Hur mycket kan de maximalt erhålla (taket)? 

Efter att vi tagit hänsyn till såväl studiens avgränsningar, uppfyllandet av objektivitet och 

systematik samt gällande lagar och regelverk hade vi kvar följande kriterier: 

 

 Vilka är riktlinjerna/policyn? 

 Vilka är förändringarna jämfört med föregående år? 

 Om förändringar, vilka är skälen till dessa? 

 Vilken är processen där det bestäms? 

 Vilka personer har medverkat? 

 Vem är ytterst ansvarig? 

 Hänvisningar i innehållsförteckning (lätt att hitta) 

 Allt på ett ställe 

 Väldisponerade tabeller  

 Möjlighet att enkelt härleda beräknade värden  

 Klargörande diagram/illustrationer  

 Ska sättas i ett sammanhang  

Utöver dessa kriterier valde vi även att inkludera kriteriet ”specificering av prestationsmått” 

då detta är ett område som vi genom vår litteraturgenomgång identifierat som ett av de mest 

diskuterade områdena relaterat till rörlig ersättning. Då vi upplevde att en modell baserad på 

ovanstående kriterier skulle bli lite spretig valde vi att inför vår pilotstudie sammanlänka vissa 
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kriterier som vi bedömer har en tydlig koppling till varandra. De första kriterierna som vi 

valde att sammanlänka var ”vilka är riktlinjerna/policyn”, ”vilka är förändringarna jämfört 

med föregående år” samt ”om förändringar, vilka är skälen till dessa”. Då alla dessa kriterier 

är kopplade till policyn valde vi att sammanlänka dessa under det gemensamma kriteriet 

”specificering av policyn”. Samtliga dessa delar utgjorde sedan kravspecifikationer i 

kodningsmanualen. Motsvarande procedur skedde sedan för kriterierna ”vilken är processen 

där det bestäms”, ”vilka personer har medverkat” samt ”vem är ytterst ansvarig”, där dessa 

sammanlänkades till det gemensamma kriteriet ”specificering av hur processen gått till”. 

Slutligen valde vi även att sammanlänka kriterierna ”hänvisningar i innehållsförteckning” och 

”allt på ett ställe” till det gemensamma kriteriet ”lätt att hitta” samt ”väldisponerade tabeller”, 

”möjlighet att enkelt härleda beräknade värden” och ”klargörande diagram/illustrationer” till 

det gemensamma kriteriet ”enkelt att förstå”. De kriterier som utgjorde modellen för vår 

pilotstudie var således:  

 

 Specificering av prestationsmått 

 Specificering av riktlinjerna/policyn  

 Specificering av hur processen gått till 

 Lätt att hitta  

 Enkelt att förstå  

Vi valde att genomföra vår pilotstudie på Castellums samt Industrivärdens årsredovisningar 

från 2013 då båda dessa bolag regleras under liknande förutsättningar som de bolag som utgör 

vårt urval. Under pilotstudien identifierade vi ett antal kritiska moment med vår modell. 

Exempelvis upptäckte vi att det var problematiskt att studera förändringar från tidigare år då 

syftet med vår bedömning enbart handlar om informationsutgivningen och inte av hur 

ersättningsprogrammen fungerar i de undersökta bolagen. Vi ansåg därför att det var 

problematiskt att ha med dessa bedömningskriterier i vår modell då det blir missvisande att ge 

avdrag till ett bolag som inte genomfört någon förändring jämfört med föregående år. Av 

denna anledning exkluderade vi ”vilka är förändringarna jämfört med föregående år” samt 

”om förändringar, vilka är skälen till dessa”. Vi valde även att exkludera kriteriet ”möjlighet 

att enkelt härleda beräknade värden” då vi upplevde att detta kriterium hade en alltför tydlig 

korrelation till ”specificering av prestationsmått”.  Vidare fann vi en problematik när det 

kommer till bedömningen av såväl ”allt på ett ställe” som ”ska sättas i ett sammanhang”. Vi 

tyckte dock att båda dessa kriterier var relevanta och ville därför initialt inte exkludera dessa 

från bedömningsmodellen. I stället valde vi att inspireras av dessa kriterier vid utformningen 

av kodningsmanualen till såväl ”specificering av riktlinjerna/policyn”, ”specificering av hur 

processen gått till” samt ”enkelt att förstå”. När det kommer till att allt ska vara på ett ställe 

kopplade vi detta till bedömningen av ”väldisponerade tabeller” och formulerade kravet att all 

form av ersättning till verkställande direktören ska sammanställas och fördelas i en tabell för 

att tabellen ska generera en poäng. När det kommer till att det ska sättas i ett sammanhang 

kopplade vi detta till såväl policyn som processen. Vi formulerade kraven att agendan får 

årets möten gällande ersättningsfrågor ska formuleras för maximal poäng vid bedömningen av 

processen samt att syftet med riktlinjerna/policyn ska kopplas till verksamhetens strategi för 

maximal poäng vid bedömningen av ”riktlinjerna/policyn”.  

 

Bedömningsmodellen presenteras i sin helhet tillsammans med kodningsmanualen i avsnitt 

2.2.2. När det kommer till hur vi förhåller oss till resultatet har hänsyn tagits till att modellen 

utgörs av kriterier inspirerade av riktlinjer som bolagen kan tänkas förhålla sig till. Vi har 
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däremot inte valt att formulera någon specifik gräns för vad som ska betraktas som ett bra 

respektive dåligt resultat. 

3.4 Urval 

 

Beträffande urvalsprocessen kan vi först och främst konstatera att vi av tidsmässiga skäl inte 

kunde låta studien omfatta empiri från ett obegränsat antal bolag. Vidare ville vi säkerställa 

relevansen av vår studie varför vi känt oss obligerade att ta hänsyn till de krav bolagen vi 

avser studera står inför. I referensramen (avsnitt 2.1.3) redogörs för olika lagstadgade krav 

från olika intressenter. Även dessa krav medför någon form av begränsning då vi uppfattar att 

såväl lagar, standarder och övriga intressentkrav varierar mellan bolag. Genom att avgränsa 

oss till svenska bolag noterade på Stockholmsbörsens Large Cap lista vill vi argumentera för 

att 1) bolagen står inför snarlika lagkrav avseende redovisning och 2) bolagen bör stå inför i 

stor utsträckning liknande krav från diverse intressenter varför ambitionerna kring 

redovisningen inte bör skilja avsevärt. För att de bolag som utgör vårt urval ska motsvara 

varandra i största möjliga mån avseende ovanstående aspekter har vi valt att studera 

årsredovisningar för de 29 bolag vars aktier är mest omsatta på Stockholmsbörsen 

(OMXS30). Vidare har vi valt att granska årsredovisningar från verksamhetsåret 2013 då 

dessa vid studiens inledande fas var de senaste som fanns att tillgå för samtliga bolag. I vårt 

urval har vi senare exkluderat bolag som under 2013 inte har ett aktivt program för kortsiktig 

rörlig ersättning. Krippendorff (2013) nämner att urvalet för en studie med inslag av 

innehållsanlys avseende vissa aspekter skiljer sig från mer traditionella metoder, inte minst 

när det kommer till populationer och urval. Då vårt syfte inte är att försöka generalisera vårt 

resultat gentemot en större population är det faktum att vårt urval inte är slumpmässigt 

däremot inte något större problem.  

3.5 Forskningskriterier  

 

Krippendorff (2013) beskriver tillförlitlig data som sådan data som karaktäriseras av ett utfall 

vilket förblir konstant oberoende av processen bakom mätningen, mätinstrumentet eller 

personen som utför mätningen. Beträffande bedömningen kring vår studies tillförlitlighet bör 

vi med anledning av detta beröra ett antal kritiska punkter som på olika sätt kan påverka 

reliabiliteten.  

 

Inledningsvis kan vi konstatera att vissa delar av vår studie, potentiellt rymmer vissa risker 

avseende studiens reliabilitet. I insamlingen av empirin som ligger till grund för våra 

oberoende variabler kan reliabiliteten anses vara hög då dessa utgörs av hård fakta i form av 

storlek på kortsiktig rörlig ersättningen till verkställande direktör, lönsamhet, om bolagen 

varit föremål för frivillig granskning samt om bolagens styrelse är oberoende eller inte. De två 

sistnämnda faktorerna bedöms utifrån huruvida bolagen själva uppger att så är fallet eller inte. 

Även för flera kriterier vid bedömningen av transparensen kan tillförlitligheten anses vara hög 

då det rör sig om av oss tydligt specificerade kriterier där utfallet kort sagt finns eller inte 

finns med i årsredovisningarna. Beträffande vissa delar av vår datainsamling för bedömning 

av transparens är situationen däremot mer kritisk. Innehållsanalysen rymmer här inslag där 

tolkning av informationen blir ofrånkomlig vilket således kan äventyra studiens reliabilitet i 

någon utstäckning (Elo & Kyngäs 2008). Graneheim och Lundman (2004) betonar därför 

vikten av att tydligt åskdåliggöra tillvägagångssättet och processen för bedömning, vilket vi 

har tagit hänsyn till.  
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Enligt Bryman och Bell (2011) kan reliabiliteten ses ur tre perspektiv som tillsammans ska ge 

en solid bild av studiens tillförlitlighet. Det första av tre perspektiv rör huruvida de mått som 

används till bedömningen kan anses stabila över tid. Innebörden av detta är att studien ska 

kunna replikeras vid ett senare tillfälle med liknande resultat (Bryman & Bell 2011). I detta 

avseende anser vi att vår modell för att bedöma transparensen inte är beroende av tiden, utan 

skulle kunna tillämpas även vid ett framtida tillfälle och då troligtvis generera samma resultat. 

I diskussionen kring vår studies stabilitet bör vi dock lyfta fram att det finns aspekter utanför 

vår bedömningsmodell som kan påverka utfallet vid ett nytt genomförande. En sådan aspekt 

är att lagar och standarder utvecklas och förändras över tid vilket riskerar att påverka utfallet 

vid användningen av samma modell. Eventuella förändringar i regelverket riskerar även att 

påverka relevansen av vår studie i ett läge då exempelvis årsredovisningslagen skulle 

förändras drastiskt avseende rapporteringens utformning. Att förutsättningarna för framtiden 

förändras är inte osannolikt men är något som vi tror påverkar giltigheten hos vår studie i en 

begränsad utsträckning. Att omständigheterna kring rapportering förändras helt, bedömer vi 

som osannolikt varför vi i nuläget inte ser att det påverkar vår studies stabilitet avsevärt.  

 

Det andra perspektivet som Bryman och Bell (2011) nämner avseende studiens reliabilitet är 

intern reliabilitet, vilket i vårt fall berör analysmodellens olika indikatorer och dess relevans 

kopplat till totalbedömningen. Det har därför varit av stor vikt att för oss utforma en modell 

vars kriterier fångar en samlad bedömning av begreppet transparens utifrån 

branschföreträdares råd och riktlinjer. Även om transparensen i sig inte verkar omfattas av 

någon allmängiltig definition anser vi utifrån denna givna kontext att vår modells enskilda 

indikatorer tillsammans utgör en bra bedömningsgrund av transparensen på detta område.  

   
Det kanske mest kritiska momentet vid bedömningen av transparensen är det utrymme vårt 

tillvägagångssätt lämnar till subjektivitet vid tolkning av vissa inslag i årsredovisningar. 

Relevant i detta sammanhang blir det perspektiv som benämns internbedömarreliabilitet 

(Bryman & Bell 2011). Då vi är två individer som har studerat datamaterialet riskerar våra 

respektive subjektiva bedömningar att resultera i en skevhet i hur vi tillämpat vår modell. 

Detta är ett svårfrånkomligt dilemma, inte minst vid inslag av innehållsanalys (Krippendorff 

2013). För att eliminera sådan skevhet har vi valt att i alla delar av insamlingsprocessen 

separera oss vid minst något tillfälle för att sedan kontrollera hur väl våra bedömningar 

stämmer överrens. Detta gjordes i ett utformandestadie av modellen i form av pilottester vars 

resultat antydde något olika tolkningar. Efter diskussion om vad vi faktiskt avser att studera 

justerades vissa delar av modellen. När vi justerat modellen efter detta gjorde vi ytterligare ett 

antal tester med ett i det närmsta helt samstämmigt resultat. Här bör vi dock reservera oss för 

att vi suttit och diskuterat modellen innan vilket lägger grunden för ett liknande synsätt. I 

slutändan anser vi dock att fördelarna vägt upp nackdelarna och således att detta bidragit 

positiv till studiens reliabilitet. För att åskådliggöra vilka bedömningar vi varit oeniga kring 

och vilka bolag samt kriterier detta rör har vi i tabell 4.3 markerat dessa med fetstilt när vi 

redogör för det totala utfallet av vår bedömning. Det faktum att vårt urval motsvarar hela 

populationen bidrar dessutom till att risken för avvikande utfall vid en replikering bör vara 

mindre än om urvalet utgjort en mindre del som vi avsett att generalisera utifrån. 

Sammanfattningsvis menar vi att en noga genomtänkt modell och ett väl återgivet 

tillvägagångssätt talar för en hög reliabilitet och goda möjligheter att replikera 

transparensbedömningen med liknande resultat. 

 

Beträffande vår studies validitet, det vill säga i vilken utsträckning vår modell säger något om 

det vi avser studera (Johannssen & Tufte 2003), bör vi diskutera begreppet transparens i ett 

lite vidare perspektiv då just detta begrepp är det mest centrala i studien. Vår reflektion efter 
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att ha läst om transparens såväl i allmänhet som knutet till ersättningsfrågan är att det används 

med ganska fria tolkningar i olika sammanhang. Vid utformandet av vår modell har vi utgått 

ifrån det resonemang som förs kring transparensbegreppet i avsnitt 2.2.1 samt tagit hänsyn till 

rådande regelverk och standarder samt aktuella riktlinjer inom området. Med denna litteratur 

som grund för vår modell anser vi oss kunna argumentera för att transparensbedömningen har 

en relativt hög validitet. Vidare vill vi argumentera för att årsredovisningar som 

informationskälla i sammanhanget bidrar positivt till validiteten då det är bolagets 

rapportering vi avser studera. 

 

Bryman och Bell (2011) beskriver extern validitet som hur väl studiens resultat med 

trovärdighet kan generaliseras på populationen. I kvantitativ forskning är generaliserbarheten 

ofta en viktig aspekt varför vikten av extern validitet i många fall är avgörande. I vårt fall är 

detta emellertid inte någon central aspekt då vårt urval utgör populationen. Skulle det vara av 

intresse går möjligen modellen att använda även på andra svenska bolag. I ett sådant läge bör 

forskaren dock ta hänsyn till skillnader kring krav från både lagstiftaren och övriga 

intressenter avseende redovisning av ersättningar. En situation där vår modell appliceras 

utanför Sverige är egentligen inte otänkbart förutsatt att de krav som riktas mot de studerade 

bolagen från lagstiftaren och övriga intressenter tillnärmelsevis stämmer överens med de krav 

som riktas mot bolag i denna studie. I slutändan avgörs studiens gilltighet i andra 

sammanhang av hur väl kontexten i det fallet stämmer överens med den kontext vår modell 

utformats i.  

3.6 Källkritik 

 

Att värdera källorna utifrån användningsområdet är alltid av stor vikt (Rienecker & Jørgensen 

2002). För att lyfta fram en så relevant bild som möjligt av ämnet har vi i inledande bakgrund 

samt problemdiskussion använt oss av ett stort antal replikerade artiklar publicerade i 

vetenskapliga skrifter. Då åsikterna går isär kring olika delar av ersättningsfrågan har vi 

genom att belysa olika uppfattningar försökt närma oss frågan med ett kritiskt 

förhållningssätt. I dessa element av vår studie lämnar vi dock även plats åt icke vetenskapliga 

källor. Bland annat har vi använt oss av ett antal artiklar från ekonomiska dagstidningar. Vi 

har även använt oss av en rapport publicerad av Folksam från 2013 samt en undersökning 

utförd av Skandiabanken i samarbete med marknadsundersökningsföretaget TNS Sifo. 

Anledningen till att dessa lämnas utrymme i vår studie är att vi var intresserade av att konkret 

närma oss den svenska situationen i större utsträckning än vad replikerade vetenskapliga 

artiklar gör. Såväl artiklarna från de ekonomiska dagstidningarna som de nämnda 

undersökningarna har vi studerat fullt medvetna om att inte minst Folksam kan antas ha en 

agenda med vad de vill förmedla för bild. Vi har dessutom använt ett antal andrahandskällor 

där vi inte kunnat hitta ursprungskällan. Vi är medvetna om att det finns en risk förknippat 

med detta då vi inte kan kontrollera hur ursprungskällan har tolkats. Ytterligare en kritisk 

aspekt när det kommer till vår hantering av källor är att vi i första hand inte har fokuserat på 

vilket år studierna är genomförda, utan snarare på relevansen utifrån aktuell kontext.   

 

Den modell vi på egen hand tagit fram för att analysera transparens kring rapporteringen av 

rörlig ersättning bottnar främst i allmänna riktlinjer inom redovisningsområdet. Vi har 

inspirerats av de få vetenskapliga studier vi hittat som i någon utsträckning behandlat ämnet 

på ett liknande sätt som vi haft för avsikt att göra. För att vår modell ska vara aktuell behöver 

den dock utformas med hänsyn till svenska lagar, standarder och riktlinjer. Centralt för vår del 

har därför varit att dels ta hänsyn till Årsredovisningslagen, dels ta hänsyn till de riktlinjer 

som ryms i Koden samt vidare utforma modellen med hänsyn till de rekommendationer som 
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lyfts fram av andra aktörer där vi främst har fokuserat på Ersättningsakademien. De två 

förstnämnda kan sägas utgöra hygienparametrar kring rapporteringen av rörlig ersättning. 

Ersättningsakademiens riktlinjer ställer i större utsträckning högre krav på vad som önskas av 

företagen i dess rapportering för att tillmötesgå de önskemål olika intressenter kan tänkas ha. 

Ersättningsakademien har ett tydligt uppdrag varför de riktlinjer som framställs bör reflekteras 

över kritiskt. Genom ett flertal samarbetspartners representeras de dock av både stora 

institutionella ägare samt företrädare för näringslivet (Ersättningsakademien 2015). Det 

faktum att många av de företag som blir föremål för granskning även är partners väcker 

givetvis frågan om huruvida Ersättningsakademien förmår att agera självständigt. 

Ersättningsakademiens ambition är dock inte att uttala sig i enstaka fall utan att erbjuda ett 

övergripande ramverk (Ersättningsakademien 2015) varför vi tillstyrker Ersättningsakademien 

tillräcklig legitimitet för att i stor utsträckning influera de olika beståndsdelarna av vår 

modell.  

 

Vår studies resultat analyseras ur perspektivet av ett antal etablerade teorier. Litteraturen kring 

dessa teorier grundar sig i artiklar publicerade i vetenskapliga skrifter. Teorierna beskrivs 

utifrån de allmänt vedertagna föreställningar som lyfts fram i litteraturen. Av intresse här är 

dock inte att på en djupare nivå argumentera för diverse för- och nackdelar kring teorierna i 

sig. Detta då vi alltså endast avser tillämpa dem för att belysa vår studies resultat utifrån olika, 

genom teorierna, etablerade perspektiv.  

3.7 Etiska överväganden 

 

Det empiriska material som ligger till grund för vår studie hämtas från svenska börsnoterade 

bolags årsredovisningar. Årsredovisningarna utgör enligt Pablos, Carcaba och Lopez (2002) 

ett bolags kanske främsta kommunikationsverktyg varför dess innehåll i all väsentlighet är 

direkt reglerad av bolaget själva. Genom att det publiceras med avsikten att finnas tillgänglig 

för bolagets intressenter bör vår empiri inte medföra några frågetecken ur ett etiskt perspektiv. 

Möjligen kan det faktum att vi studerar VD-posten medföra vissa frågor då denna kan tänkas 

likaställas med individen som innehar posten. Då syftet med vår studie är att studera 

redovisningen av rörlig ersättning och inte verkställandes direktörers rätt till en viss ersättning 

i enskillda fall bör dock inte detta medföra några etiska tvivelaktigheter.  

 

I den mån vi har presenterat utdrag ur enskilda bolags årsredovisningar för att exemplifiera 

hur vår bedömningsmodell har tillämpats för respektive kriterium, har vi valt att inte 

presentera vilka bolag exemplen är hämtade ifrån. Syftet med dessa exempel är att illustrera 

hur bedömningsprocessen går till och inte att lyfta fram enstaka bolags enskilda prestation. 

Däremot har vi valt att visa resultatet för samtliga bolag och i bilaga 3 presentera den empiri 

som ligger till grund för respektive bolags resultat. I dessa fall ser vi inga etiska dilemman då 

alla bolag här presenteras under lika förutsättningar. Även vid korrelationstesterna har vi valt 

att anonymisera resultatet då exempelvis relationen mellan transaprens och styrelsens 

oberoende skulle kunna ses som en känslig fråga.  

3.8 Metodreflektion 

 

Som vi tidigare nämnde grundar sig våra metodmässiga val i en strävan att besvara studiens 

syfte och forskningsfrågor. Givetvis är vi medvetna om att andra tillvägagångssätt skulle 

kunna användas för samma syfte. Exempelvis skulle vi kunnat använda oss av en kvalitativ 

kategoribaserad innehållsanalys. Ett sådant tillvägagångssätt hade gett ett mer tillförlitligt 

resultat när det kommer till den bakomliggande meningen som förmedlas i bolagens 
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årsredovisningar (Krippendorff 2013). Fördelen med vår metod är emellertid att vi kunde ta 

fram ett kvantitativt resultat kopplat till transparensbegreppet som vi kunde ställa i relation till 

potentiella förklaringsvariabler. Även vid korrelationstesterna går det att argumentera för att 

vi skulle kunnat använda oss av ett annat tillvägagångssätt. Inom kvantitativa studier är det 

vanligt att genomföra hypotesprövningar för att testa giltigheten hos olika antaganden 

(Bryman & Bell 2011). Givetvis skulle det vara önskvärt att använda ett större urval för att 

därigenom kunna genomföra denna form av statistiskt signifikanta tester. Med hänsyn till det 

begränsade tidsutrymmet för studiens genomförande samt att datainsamlingen vid 

bedömningen av transparensen var tidskrävande blev det dock problematiskt att samla in en 

tillräckligt stor mängd observationer. Däremot gjorde vi bedömningen att det trots allt fanns 

ett tydligt syfte att ta med den här delen av studien då den bidrar med ett extra djup till 

uppsatsen.  
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4 Resultat och analys  
 

I detta kapitel kommer vi att presentera resultatet av vår bedömning av transparensen samt de 

korrelationstester som vi genomfört mellan transparensen och de oberoende variabler som 

presenterades i avsnitt 2.2.4. Vidare kommer vi även att presentera en kvalitativ analys utifrån 

såväl bolagens som aktieägarnas perspektiv där vi utgår ifrån de teman som presenterades i 

avsnitt 2.2.3. Redogörelsen för transparensbedömning syftar till att besvara vår första 

forskningsfråga medan presentationen av korrelationstesterna i avsnitt 4.2 syftar till att 

besvara vår andra forskningsfråga. Slutligen syftar den kvalitativa analysen ur 

avsändarperspektivet i avsnitt 4.2.3 till att besvara vår tredje forskningsfråga. Underlaget för 

den kvalitativa analysen presenteras i bilaga 3.  

4.1 Resultat av transparensbedömning 

 

Resultatet av tidigare forskning har visat på en bristande transparens vid rapportering av rörlig 

ersättning till verkställande direktören såväl på ett internationellt som på ett nationellt plan. 

Med hänsyn till detta kommer vi nedan att presentera resultatet av transparensbedömningen 

utifrån den modell som beskrivs i avsnitt 2.2.3. Relevant i sammanhanget är det vi nämner om 

att resultatet bör tolkas med hänsyn till att modellen utgörs av kriterier inspirerade av 

riktlinjer som bolagen kan tänkas förhålla sig till. I tabell 4.1 nedan redogörs för utfallet 

avseende den totala transparensbedömningen fördelat utifrån antalet bolag på respektive 

poäng. För att illustrera fördelningen redogörs även för detta utfall i tabell 4.1.  I tabell 4.2 

och figur 4.2 illustreras utfallet utifrån kategorierna 1-3 där kategori 1 motsvarar intervallet 0-

3 poäng, kategori 2 motsvarar intervallet 4-6 och kategori 3 motsvarar intervallet 7-9.  
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Figur 4.1. Totalbedömning transparens vid 

redovisning av kortsiktig rörlig ersättning 

 

 

 

 

Genom att studera tabell 4.2 och figur 4.2 går det att konstatera att resultatet är relativt 

normalfördelat och att typvärdet är 5 poäng. Vidare går det att konstatera att en klar majoritet 

av bolagen befinner sig i intervallet 4-6 poäng och således har en transparens som utifrån vår 

modell placerar dem i det mitterta intervallet. Genom tabell 4.1 och 4.2 tillsammans går det 

även att utläsa att trots att 26 procent kan sägas ha en transparens som befinner sig i det högre 

intervallet så är det inget bolag som levererar på alla punkter och genom det kvalificerar sig 

för maximala 9 poäng och bara ett som får 8 poäng. 
 

 

 

Tabell 4.1. Totalbedömning 
transparens vid redovisning av 
kortsiktig rörlig ersättning. 

Totalbedömning Antal 

Noll 0 

Ett 0 

Två 2 

Tre 2 

Fyra 4 

Fem 6 

Sex 3 

Sju 5 

Åtta 1 

Nio 0 
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Figur 4.2. Visar utfallet för transparensen i 

kategorier från 1 (=sämre) till 3 (=bättre) 

 

 

 

 

Tabell 4.3. Utfall för respektive bolag för varje bedömningskriterium. (”99” = bolaget utgått ur studien). 

Tabell 4.2. Visar utfallet för 
transparensen i kategorier från 1 
(=sämre) till 3 (=bättre). 

Kategori Antal 

0-3 4 

4-6 13 

7-9 6 

Totalt 23 

Bolag Prestationsmått Process Riktlinjer/Policy Struktur 
Tabeller & 
Diagram 

Totalt 

ABB 2 1 2 1 1 7 

Alfa Laval 0 2 1 0 0 3 

Assa Abloy 0 2 1 1 1 5 

Astra Zeneca 2 2 2 1 1 8 

Altlas Copco 0 2 1 1 1 5 

Boliden 1 1 0 0 0 2 

Elextrolux 0 2 1 1 1 5 

Ericsson 2 2 1 1 1 7 

Getinge 1 2 2 0 1 6 

Hennes & Maurtiz 0 0 2 0 0 2 

Investor 0 2 2 0 1 5 

Kinnevik 0 1 2 0 1 4 

Lundin Petrolium 0 2 2 0 0 4 

MTG 0 1 2 0 0 3 

Sandvik 0 2 1 1 1 5 

SCA 1 2 2 0 1 6 

Securitas 0 2 2 1 1 6 

Skanska 1 2 2 1 1 7 

SKF 1 2 2 1 1 7 

SSAB 1 1 1 0 1 4 

Swedish Match 2 2 2 0 1 7 

Tele 2 0 1 2 1 1 5 

Volvo 1 1 2 0 0 4 

              

Nokia 99 99 99 99 99 99 

Nordea 99 99 99 99 99 99 

SEB 99 99 99 99 99 99 

Handelsbanken 99 99 99 99 99 99 

Swedbank 99 99 99 99 99 99 

Telia 99 99 99 99 99 99 
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I tabell 4.3 ovan presenteras det totala utfallet av varje bedömningskriterium för respektive 

bolag.  Bolag med ”99” i varje cell har utgått ur studien. Anledningen till detta är, i samtliga 

fall förutom ett, att de inte har något utestående program för kortsiktig rörlig ersättning under 

verksamhetsåret 2013. I Nokias fall har vi valt att exkludera bolaget då det trots sin höga 

omsättning av aktier på svenska börsen inte är ett svenskt bolag och således inte lyder under 

svenska lagar och standarder. Utifrån tabellen ovan kan vi utläsa att fyra av de bolag som 

utgår ur undersökningen är banker. Även i Folksams (2013) rapport framgick det att bankerna 

i flera fall saknade program för kortsiktig rörlig ersättning under verksamhetsåret 2011. 

Intressant i sammanhanget är att de banker som efter finanskrisen 2007-2008 deltog i 

garantiprogrammet, fram till 2011 inte fick använda sig av rörlig ersättning (Tandan & 

Knutsson 2008). Då vår studies data utgörs av information från årsredovisningar avseende 

2013, föreligger inte samma restriktioner för bankerna. Det faktum att bankerna inte använder 

sig av kortsiktiga incitamentsprogram under 2013 kan därmed ses som mer anmärkningsvärt 

och skulle kunna ses som en följd av den kritik som riktats mot bankerna i denna fråga. 

4.1.1 Prestationsmått 

 

I tabell 4.4 samt figur 4.3 nedan prestenteras utfallet av bedömningen för bedömningskriteriet 

”prestationsmått”. Som framgår av modellen är det en majoritet av observationerna som 

utifrån vår modell inte redogör för de prestationsmått som ligger till grund för den rörliga 

ersättningen på ett tillfredställande sätt. Endast 47 procent av bolagen redogör på ett 

tillfredsställande sätt för sina prestationsmått och av dessa är det enbart 17 procent som 

specificerar hur de olika prestationsmåtten väger in i bedömningen, det vi kallar viktning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 4.3. Fördelning av bedömning ”prestationsmått” 

 

Genom nedanstående citat redogör vi för bedömningen avseende presentationen av de 

prestationsmått som ligger till grund för den rörliga ersättningen till bolagets verkställande 

direktör. Citaten är hämtade från tre bolags årsredovisningar och syftar till att illustrera 

exempel på hur bedömningen kan se ut för respektive poäng. För ”specificering av 

prestationsmått” är poängintervallen mellan noll och två poäng och efter varje citat följer en 

förklarande kommentar till bedömningen.  

 

"Storleken på den utfallande rörliga lönedelen beror på utfallet av 

ett antal finansiella mätetal samt resultatet av speciella projekt, allt 

jämfört med de mål som ställts upp för året." 

 

Citatet ovan generar enligt vår bedömningsmodell noll poäng. Bolaget hänvisar endast till att 

"finansiella mätetal" ligger till grund för bedömningen av ersättningen. Denna beskrivning 

utelämnar vilket/vilka prestationsmått som ligger till grund för ersättningen och lever således 

inte upp till kriterierna för en poäng. 

 

Tabell 4.4. Fördelning av bedömning 

”prestationsmått” 

Prestationsmått Antal Fördelning 

Antal 0 12 52% 

Antal 1 7 30% 

Antal 2 4 17% 

Totalt 23 100% 
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"För verkställande direktören baserades rörlig ersättning för 2013 

på koncernens avkastning på eget kapital samt 

kostnadsutvecklingen i koncernen." 

 

Citatet ovan generar enligt vår bedömningsmodell en poäng. Bolaget presenterar på ett tydligt 

sätt vilka prestationsmått som ligger till grund för ersättningen (1 poäng) men redogör inte för 

viktningen mellan dessa varför bedömningen stannar vid ett och inte två poäng. 

 

"Betalning av kortsiktig rörlig ersättning till medlemmar i 

koncernledningen är villkorad av uppfyllandet av fördefinierade 

årliga mål som är specifika, mätbara och utmanande. Kortsiktig 

rörlig ersättning till medlemmar i koncernledningen och de flesta 

andra höga chefer i bolaget är baserade på resultatmålen för 

bolaget. --- Målen för 2013, som framgår av tabellen nedan (se 

bilaga 2), var lika med bolagets strategiska mål för 2015, vilka har 

kommunicerats till aktieägarna." 

 

Citatet ovan generar enligt vår bedömningsmodell två poäng. Bolaget lämnar i hänvisad tabell 

en specificerad redogörelse för vilka prestationsmått som ligger till grund för ersättningen (1 

poäng) samt redogör för viktningen mellan de olika prestationsmått som ligger till grund för 

denna ersättning (2 poäng). 

4.1.2 Process 

 

I tabell 4.5 samt figur 4.4 nedan presenteras utfallet av vår bedömning för bedömningskriteriet 

”process” där vi studerat i vilken utsträckning respektive bolag i sin årsredovisning redogör 

för den process som ligger bakom utformningen och slutligen beslutet till den rörliga 

ersättningen för bolagens verkställande direktör. Utifrån modellen går det att utläsa att det i 

detta fall är en majoritet av de studerade bolagen vars redogörelse kring processen bakom 

beslut om kortsiktig rörlig ersättning motsvarar högsta poäng enligt bedömningsmodellen. 

Endast nio procent redogör enligt vår modell inte på ett tillfredställande sätt för detta. 
 

 
Figur 4.4. Fördelning bedömning ”process” 

 

Nedanstående citat utgör exempel hämtade ur tre bolags årsredovisningar och syftar till att 

exemplifiera vilken information som genererat noll, ett respektive två poäng utifrån vår 

bedömningsmodell. För specificering av processen är poängintervallen mellan noll och två 

poäng och efter varje citat följer en förklarande kommentar till bedömningen. 

 

"Bolaget har inget ersättningsutskott då styrelsen anser att det är 

mer ändamålsenligt att hela styrelsen fullgör ett ersättningsutskotts 

uppgifter. Det är styrelsen som tar fram förslag till de riktlinjer för 

ersättning till ledande befattningshavare som presenteras vid 

Tabell 4.8. Fördelning bedömning ”process" 

Process Antal Fördelning 

Antal 0 1 4% 

Antal 1 8 35% 

Antal 2 14 61% 

Totalt 23 100% 
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årsstämmorna. Styrelsen beslutar vd:s lön enligt de riktlinjer som 

antogs vid årsstämman 2013.” 

 

Citatet ovan generar enligt vår bedömningsmodell noll poäng. Bolaget redogör inte utifrån 

modellen på ett tillfredställande sätt för hur processen som ligger till grund för ersättningen 

ser ut. Ovanstående citat utgör emellertid ett exempel på där vi i bedömningsprocessen initialt 

var oeniga. Ovanstående citat kan därför anses ligga i en gråzon mellan noll och ett poäng 

även om vi efter en diskussion enades om att detta utifrån vår modell genererar noll poäng.   

 

" Kommittén för ägarstyrnings-, nominerings- och 

ersättningsfrågor (GNCC). --- Ledamöter i GNCC var per den 31 

december 2013: Hans Ulrich Märki (Ordförande), Michel de 

Rosen, Michael Treschow, Ying Yeh. --- GNCC agerar för 

styrelsens räkning och utvärderar regelbundet filosofin och 

strukturen för ersättningar samt utvärderar och godkänner 

specifika förslag till ersättningar till ledande befattningshavare för 

att säkerställa att dessa överensstämmer med bolagets 

ersättningsprinciper. --- Hela styrelsen fattar de slutgiltiga 

besluten om ersättning till samtliga medlemmar i 

koncernledningen, varav ingen deltar i överläggningen om sin egen 

ersättning.” 

 

Citatet ovan generar enligt vår bedömningsmodell ett poäng. Bolaget redogör för hur 

processen som ligger till grund för beslut om ersättningen ser ut, vilka som medverkat samt 

vilka som är ansvariga (1 poäng). De redogör däremot inte för agendan under året.  

 

”Ersättningsutskottet har under året givit styrelsen 

rekommendationer gällande principer för ersättning till ledande 

befattningshavare. Rekommendationerna har innefattat 

proportionerna mellan fast och rörlig ersättning samt storleken på 

eventuella löneökningar. Ersättningsutskottet har vidare föreslagit 

kriterier för bedömning av bonusutfall, tilldelning och storlek av 

pensionsvillkor samt avgångsvederlag. --- Utskottet är ett organ 

inom bolagets styrelse med huvudsaklig uppgift att bereda och 

utvärdera frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för 

bolagsledningen samt utarbeta de riktlinjer för ersättning till 

ledande befattningshavare som styrelsen skall föreslå årsstämman 

att besluta om.  --- Bolagets ersättningsutskott bestod under 2013 

av styrelsemedlemmarna Carl Bennet (ordförande), Johan Stern 

och Maths Wahlström. Under 2013 har utskottet haft 3 

protokollförda möten samt däremellan haft underhandskontakter 

vid behov. Samtliga medlemmar har närvarit vid alla 

sammanträden under året. 

 

Citatet ovan generar enligt vår bedömningsmodell två poäng. Bolaget redogör för hur 

processen som ligger till grund för beslut om ersättningen ser ut, vilka som medverkat, vilka 

som är ansvariga (1 poäng) samt agendan för året (2 poäng).  
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4.1.3 Riktlinjer och policys 

 

Tabell 4.6 samt figur 4.5 nedan redovisar utfallet av bedömningen avseende de ”riktlinjer och 

policys” som bolagen presenterar kring den kortsiktiga rörliga ersättningen för verkställande 

direktören. Noterbart för detta bedömningskriterium är att det här, likt för kriteriet ”process” i 

under avsnitt 4.1.2, är en klar majoritet vars redovisning motsvarar två poäng. Vidare är 

endast ett bolag som helt utelämnar detta område i sin årsredovisning och därmed inte lever 

upp till kraven för ett poäng.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.5. Fördelning bedömning ”riktlinjer och policy” 

 

Citaten nedan är utdrag ur tre olika bolags årsredovisningar som vi lyfter fram med avsikt att 

exemplifiera hur modellen motiverar de olika poängen som ligger till grund för bedömningen 

avseende hur väl bolagen beskriver riktlinjer och policy bakom den rörliga ersättningen till 

verkställande direktören. För specificering av riktlinjer och policy är poängintervallen mellan 

noll och två poäng och efter varje citat följer en förklarande kommentar till bedömningen. 

 

"Ersättning till verkställande direktören och andra ledande 

befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning, övriga 

förmåner samt pension. Med ledande befattningshavare avses de 

personer som under året utgjort koncernledning. 

Koncernledningen utgörs vid årets utgång av fem personer 

inklusive VD. Samtliga i koncernledningen är anställda i Sverige." 

 

Citatet ovan generar enligt vår bedömningsmodell noll poäng. Bolaget beskriver i olika delar 

av årsredovisningen prestationsmått, fördelning och liknande aspekter kring rörlig ersättning 

men nämner utifrån tolkningen av vår modell inte något om sin ersättningspolicy och 

riktlinjer kring denna. 

 

"Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och 

konkurrenskraftig och återspegla individens prestationer och 

ansvar samt koncernens resultatutveckling. Den rörliga lönen kan 

bestå av årlig rörlig kontant lön och långsiktig rörlig lön i form av 

kontanter, aktier och/eller aktierelaterade instrument i bolaget.  --- 

Villkor för rörlig lön bör utformas så att styrelsen, om 

exceptionella ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att 

begränsa eller underlåta utbetalning av rörlig lön om en sådan 

åtgärd bedöms som rimlig." 

 

Citatet ovan generar enligt vår bedömningsmodell ett poäng. Bolaget beskriver informativt sin 

ersättningspolicy och riktlinjerna kring denna (1 poäng) men motiverar inte vad de avser 

uppnå med vald policy kopplat till bolagets verksamhetsstrategi. 

Tabell 4.6. Fördelning bedömning ”riktlinjer och policy" 

Process Antal Fördelning 

Antal 0 1 4% 

Antal 1 8 35% 

Antal 2 14 61% 

Totalt 23 100% 
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"Syftet med bolagets riktlinjer för ersättning är att erbjuda 

konkurrensmässiga ersättningspaket för att attrahera, motivera och 

behålla nyckelpersoner. Ändamålet är att skapa incitament för 

Ledningen att verkställa strategiska planer och leverera 

framstående resultat samt att likrikta bolagsledningens incitament 

med aktieägarnas intresse. Intentionen är att alla personer i 

Ledningen ska ha ett betydande långsiktigt aktieägande i bolaget. 

Ersättning till Ledningen ska utgöras av en årlig grundlön, 

kortsiktig kontant rörlig ersättning (STI, Short Term Incentive), 

möjlighet att delta i långsiktiga aktie- eller aktiekursrelaterade 

incitamentsprogram (LTI, Long Term Incentive), pension samt 

sedvanliga ersättningar och förmåner."  

 

Citatet ovan generar enligt vår bedömningsmodell två poäng. Bolaget beskriver informativt 

sin ersättningspolicy, riktlinjerna kring denna (1 poäng) samt motiverar vad de avser uppnå 

med framtagen policy kopplat till bolagets verksamhetsstrategi (2 poäng). 

4.1.4 Lätt att hitta 

 

I detta avsnitt tas hänsyn till de studerade bolagens årsredovisningars strukturella uppbyggnad 

och huruvida denna gör det lätt för läsaren av årsredovisningen att hitta relevant information. 

Vad som kan utläsas utifrån tabell 4.7 är att det är en nästan helt jämn fördelning mellan de 

bolag som utifrån vår modell presenterar en tydlig respektive otydlig innehållsförteckning i 

relevanta avsnitt. Av de 23 studerade bolagen är det 52 procent som inte presenterar en 

tillräckligt specificera innehållsförteckning och 48 procent som på ett tydligt sätt visar var i 

årsredovisningen relevant information kring kortsiktig redovisning till verkställande 

direktören återfinns. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 4.6. Fördelning bedömning ”lätt att hitta” 

 

Figur 4.7 och figur 4.8 nedan är hämtade från två olika bolags årsredovisningar och syftar till 

att belysa hur vår bedömningsmodell motiverar de olika poängen avseende hur lätt det är för 

läsaren att hitta relevant information i årsredovisningarna. För bedömningskriteriet ”lätt att 

hitta” är de möjliga poängen noll och ett poäng och efter varje exemplifierande figur följer en 

förklarande kommentar till bedömningen. 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4.7. Fördelning bedömning "lätt att hitta" 

Process Antal Fördelning 

Antal 0 12 52% 

Antal 1 11 48% 

Totalt 23 100% 
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Figur 4.7. Exemplifierande figur ”lätt att hitta” 

 

Ovanstående figur genererar utifrån vår bedömningsmodell 0 poäng. Bolaget ovan (se figur 

4.7) redogör i sin innehållsförteckning inte utifrån våra bedömningskriterier på ett 

tillfredsställande sätt för var läsaren bör leta för att kunna tillgodogöra sig all relevant 

information om kortsiktig rörlig ersättning till den verkställande direktören. Bolaget hänvisar 

inte till något mer konkret än bolagsstyrningsrapporten och har ingen innehållförteckning för 

noter vare sig i inledningen av årsredovisningen eller vid noternas början.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 4.8. Exemplifierande figur ”lätt att hitta” 

 

Ovanstående figur genererar utifrån vår bedömningsmodell 1 poäng. Bolaget ovan (se figur 

4.8) beskriver på ett tillfredställande sätt i innehållsförteckningen var läsaren bör titta för att 

hitta information om ersättningar till verkställande direktören. Bolaget har dessutom i 
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anslutning till innehållsförteckningen en tydlig förteckning över tillhörande noter vilket 

underlättar att på ett smidigt sätt hitta all relevant information för läsaren. 

4.1.5 Tabeller och diagram 

 

Tabell 4.8 och figur 4.9 visar fördelningen av bedömningen av ”förtydligande tabeller och 

diagram” i bolagens årsredovisningar. Utifrån tabellen går det att utläsa att 74 procent av 

bolagen använder sig av någon form av tabeller för att redogöra för ersättningen till 

verkställande direktören. Resterande 26 procent använder inte några tabeller eller diagram i 

denna redovisning. Utifrån tabellen kan det även konstateras att inget bolag använder sig av 

några diagram för att förtydliga utfall eller fördelning avseende ersättningarna vilket krävs för 

att få två poäng utifrån vår bedömningsmodell. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 4.9. Fördelning bedömning ”tabeller och diagram” 

 

Figur 4.10 och figur 4.11 nedan visar utdrag ur två bolags årsredovisning där de med hjälp av 

tabeller åskådliggör ersättning av olika slag vilket gör det lättare för läsaren att sätta de olika 

ersättningarna i relation till helheten. För bedömningskriteriet ”tabeller och diagram” är de 

möjliga poängen noll och ett poäng och efter varje exemplifierande figur följer en förklarande 

kommentar till bedömningen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Figur 4.10. Exemplifierande figur ”tabeller och diagram” 

 

Ovanstående figur genererar utifrån vår bedömningsmodell 0 poäng. Bolaget ovan (se figur 

4.10) redogör i två olika tabeller på olika sidor i årsredovisningen för den totala ersättningen 

till verkställande direktören. Att bolaget redogör för ersättningen på två olika ställen i 

årsredovisningen gör det svårt för läsaren att förhålla sig till den kortsiktiga rörliga 

ersättningen i relation till helheten.  

 

Tabell 4.8. Fördelning bedömning ”tabeller och diagram" 

Process Antal Fördelning 

Antal 0 6 26% 

Antal 1 17 74% 

Antal 2 0 0% 

Totalt 23 100% 
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Figur 4.11. Exemplifierande figur ”tabeller och diagram” 

 

Ovanstående figur genererar utifrån vår bedömningsmodell 1 poäng. Figur 4.11 illustrerar en 

utifrån vår modell fullständig tabell över totala ersättningen, där den kortsiktig rörlig 

ersättning tydligt kan ställas i relation till helheten. 

4.2 Resultat av korrelationstester 

 

Nedan presenteras resultatet av de korrelationstester som vi genomfört i SPSS. Som vi 

beskrev i avsnitt 2.2.4 har vi använt vår bedömning av transparens som den beroende 

variabeln och styrelsens oberoende, kvalitetsäkring på annan frivillig rapportering, storleken 

på kortsiktig rörlig ersättning samt lönsamhet som de oberoende variablerna. Vi har bland 

annat inspirerats av Ben-Amar och Zeghal (2011) som i sin studie av 181 kanadensiska bolag 

kunde konstatera ett positivt samband mellan styrelsens oberoende från ledningen och 

transparensen vid rapportering om ersättning till ledande befattningshavare. Vid en jämförelse 

med vårt resultat är det viktigt att poängtera att vi inte hade för avsikt att replikera Ben-Amar 

och Zeghals studie. Resultaten från de båda studierna bör därför tolkas var för sig. 

4.2.1 Styrelsens oberoende 

 

Tabell 4.9 samt tabell 4.10 illustrerar resultatet av korrelationstestet mellan transparens och 

styrelsens oberoende. Tabell 4.9 visar fördelningen mellan antalet giltiga observationer och 

antalet bortfall. Som tabellen visar är det sex av totalt 29 observationer som faller bort. Med 

andra ord är det samma antal giltiga observationer som vid transparensbedömningen. Tabell 

4.10 visar en korstabell över resultatet. Som tabellen visar är det enbart två av de tretton 

bolagen (15,4%) med en icke-oberoende styrelse som hamnar i det övre intervallet av 

transparensbedömningen, medan fyra av de tio bolagen (40%) med en oberoende styrelse 

placerar sig i detta intervall. I relation till detta kan vi konstera att nio av de tretton bolagen 

(69%) med en icke-oberoende styrelse hamnar i det mittersta intervallet och att fyra av de tio 

bolagen (40%) med en oberoende styrelse hamnar i samma intervall. Slutligen kan vi 

konstatera att två av de tretton bolagen (15,4%) med en icke-oberoende styrelse placerar sig i 

det lägsta intervallet av transparensbedömningen, medan två av de tio bolagen (20%) med en 

oberoende styrelse hamnar i detta intervall.  Utifrån detta resultat går det att konstatera en 

tendens till ett positivt samband mellan styrelsens oberoende och transparensen.  
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Tabell 4.9 Fördelning av observationer – transparens och styrelsens oberoende  

  

Observationer 

Giltiga Bortfall Totalt 

N Procent N Procent N Procent 

Transparens * 
Oberoende 

23 79,30% 6 20,70% 29 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 Kvalitetssäkring på annan frivillig rapportering  

 

Tabell 4.11 samt tabell 4.12 illustrerar resultatet av korrelationstestet mellan transparens och 

kvalitet på annan frivillig rapportering. Tabell 4.11 visar fördelningen mellan antalet giltiga 

observationer och antalet bortfall. Som tabellen visar är det sex av totalt 29 observationer som 

faller bort. Med andra ord är det även här samma antal giltiga observationer som vid 

transparensbedömningen. Tabell 4.12 visar en korstabell över resultatet. Som tabellen visar är 

det två av de elva bolagen (18,2%) med en hållbarhetsrapport som inte följer GRI och/eller 

inte är granskad av en extern part (hädanefter bristande kvalitetsäkring på annan frivillig 

rapportering) som hamnar i det övre intervallet av transparensbedömningen medan fyra av de 

tolv bolagen (33,3%) med en hållbarhetsrapport som följer GRI och är granskad av en extern 

part (hädanefter god kvalitetsäkring på annan frivillig rapportering), placerar sig i detta 

intervall. I relation till detta kan vi konstera att åtta av de elva bolagen (72,7%) med en 

bristande kvalitetsäkring på annan frivillig rapportering hamnar i det mittersta intervallet och 

att fem av de tolv bolagen (41,7%) med en god kvalitetsäkring på annan frivillig rapportering 

hamnar i samma intervall. Slutligen kan vi konstatera att ett av de elva bolagen (9,1%) med en 

bristande kvalitetsäkring på annan frivillig rapportering placerar sig i det lägsta intervallet av 

transparensbedömningen, medan tre av de tolv bolagen (25%) med en god kvalitetsäkring på 

annan frivillig rapportering hamnar i detta intervall. Utifrån detta resultat är det väldigt svårt 

att se tendenser till något samband mellan variablerna.  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4. 10 Korstabell – transparens och styrelsens 

oberoende 

 Oberoende Totalt 

0 1 

Transp. 

1 2 2 4 

2 9 4 13 

3 2 4 6 

Total 13 10 23 
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Tabell 4.11 Fördelning av observationer – transparens och kvalitetsäkring på annan 

frivillig rapportering   

 Observationer 

Giltiga Bortfall Totalt 

N Procent N Procent N Procent 

Transparens * 

Kvalitetsäkr. 

23 79,3% 6 20,7% 29 100,0% 

 

Tabell 4. 12 Korstabell – transparens och 

kvalitetsäkring på annan frivillig rapportering 

 Kvalitetsäkring. Totalt 

0 1 

Transp. 

1 1 3 4 

2 8 5 13 

3 2 4 6 

Totalt 11 12 23 

 

 

4.2.3 Ersättningens storlek  

 

Tabell 4.13 samt tabell 4.14 illustrerar resultatet av korrelationstestet mellan transparens och 

ersättningens storlek. Tabell 4.13 visar fördelningen mellan antalet giltiga observationer och 

antalet bortfall. Som tabellen visar är det sex av totalt 29 observationer som faller bort. Precis 

som vid föregående tester är därmed antalet giltiga observationer detsamma som vid 

transparensbedömningen. Tabell 4.14 visar en korstabell över resultatet. Som tabellen visar är 

det enbart två av de tolv bolagen (16,7%) med en storlek på kortsiktig rörlig ersättning under 

medianen som hamnar i det övre intervallet av transparensbedömningen medan fyra av de 

elva bolagen (36,4%) med en storlek på kortsiktig rörlig ersättning över medianen, placerar 

sig i detta intervall. I relation till detta kan vi konstera att åtta av de tolv bolagen (66,7%) med 

en storlek på kortsiktig rörlig ersättning under medianen hamnar i det mittersta intervallen och 

att fem av de elva bolagen (45,5%) med en storlek på kortsiktig rörlig ersättning över 

medianen hamnar i samma intervall. Slutligen kan vi konstatera att två av de tolv bolagen 

(36,4%) med en storlek på kortsiktig rörlig ersättning under medianen placerar sig i det lägsta 

intervallet av transparensbedömningen, medan två av de elva bolagen (18,2%) med en storlek 

på kortsiktig rörlig ersättning över medianen hamnar i detta intervall. Utifrån detta resultat går 

det att se en svag tendens till ett positivt samband mellan ersättningens storlek och 

transparensen.  
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Tabell 4.13 Fördelning av observationer – transparens och storlek på kortsiktig 

rörlig ersättning 

  

Observationer 

Giltiga Bortfall Totalt 

N Procent N Procent N Procent 

Transparens* 
Rörlig 
ersättning 

23 79,30% 6 20,70% 29 100,00% 

 

Tabell 4.14 Korstabell – transparens och storlek på 

kortsiktig rörlig ersättning 

 Rörlig ersättning Totalt 

0 1 

Transp. 

1 2 2 4 

2 8 5 13 

3 2 4 6 

Totalt 12 11 23 

 

 

4.2.4 Lönsamhet 

 

Tabell 4.15 samt tabell 4.16 illustrerar resultatet av korrelationstestet mellan transparens och 

lönsamhet. Tabell 4.15 visar fördelningen mellan antalet giltiga observationer och antalet 

bortfall. Som tabellen visar är det sex av totalt 29 observationer som faller bort. Även vid 

detta test är det alltså samma antal giltiga observationer som vid transparensbedömningen. 

Tabell 4.16 visar en korstabell över resultatet. Som tabellen visar är det fyra av de tolv 

bolagen (33,3%) med en Rt under medianen (hädanefter lönsamhet under medianen) som 

hamnar i det övre intervallet av transparensbedömningen, medan två av de elva bolagen 

(18,2%) med en Rt över medianen (hädanefter lönsamhet över medianen) placerar sig i detta 

intervall. I relation till detta kan vi konstera att sju av de tolv bolagen (58,3%) med en 

lönsamhet under medianen hamnar i det mittersta intervallen och att sex av de elva bolagen 

(54,5%) med en lönsamhet över medianen hamnar i samma intervall. Slutligen kan vi 

konstatera att ett av de tolv bolagen (8,3%) med lönsamhet under medianen placerar sig i det 

lägsta intervallet av transparensbedömningen, medan tre av de elva bolagen (27,3%) med en 

lönsamhet över medianen hamnar i detta intervall. Utifrån detta resultat är det svårt att se 

några tendenser till ett samband mellan variablerna.  

 

Tabell 4.15 Fördelning av observationer – transparens och lönsamhet 

 Observationer 

Giltiga Bortfall Totalt 

N Procent N Procent N Procent 

Totalt2 * Rt2 23 79,3% 6 20,7% 29 100,0% 
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Tabell 4.16 Korstabell – transparens och lönsamhet 

 Lönsamhet Total 

0 1 

Transp. 

1 1 3 4 

2 7 6 13 

3 4 2 6 

Totalt 12 11 23 

 

4.3 Tematisk analys 

 

Följande avsnitt kommer att presenteras i två delar och syftar till att besvara vår tredje 

forskningsfråga, d.v.s. vilka potentiella förklaringar det går att koppla till de svenska 

börsbolagens val av rapportering rörande kortsiktig rörlig ersättning för verkställande 

direktören utifrån ett avsändar- och mottagarperspektiv. Den ena delen av analysen kommer 

att analyseras ur ett perspektiv där vi utifrån agentteorin annamnar rollen som mottagare av 

den information som förmedlas genom bolagens årsredovisningar. Den andra delen av 

analysen kommer att analyseras ur ett avsändarperspektiv utifrån legitimitetsteorin. 

4.3.1 Ett motagarperspektiv 

 

Enligt Pablos, Carcaba och Lopez (2002) kan årsredovisningen ses som bolags kanske främsta 

kommunikationskanal där aktieägarna ofta är den intressentgrupp som lämnas störst prioritet 

(Tse, 2011; Godfrey et al. 2010). För att ägarna ska kunna tillgodogöra sig informationen på 

ett önskvärt sätt och kunna fatta rationella beslut är det en förutsättning att den information 

som ges ut i de finansiella rapporterna är transparent (Bång & Waldenström 2009). Patel, 

Balic, Bwakira (2002) menar vidare att transparens handlar om att genom finansiell 

rapportering minska den informationsasymmetri som utifrån agentteorin sägs föreligga mellan 

agenten och principalen. Vi har vid såväl utformningen av vår bedömningsmodell som i 

denna del av analysen tagit hänsyn till ovanstående resonemang och anammat 

Ersättningsakademiens förhållningssätt om att kommunikation om ersättning till ledande 

befattningshavare måste ske entydigt på mottagarens villkor.  Nedan presenterar vi analysen i 

ett mottagarperspektiv utifrån de teman vi identifierat i referensramen.  

 

Beslutsrelevans 

Ett grundantagande i agentteorin är att det föreligger en informationsassymmetri mellan 

bolagsledningen och ägarna (Godfrey et al. 2010). En transparent rapportering ses som ett sätt 

att hantera en sådan problematik (Rau 2014, se De Geer 2015). Lars Oxelheim, 

ekonomiprofessor och ledamot i Ersättningsakademien, problematiserar dock detta 

förhållande och menar att det är problematiskt att likställa mer information med ökad 

transparens (Svenska dagbladet, 2014). Detta argument bygger han på att informationen som 

ges ut måste vara relevant och att en alltför utförlig information kan försvåra beslutsprocessen 

för läsaren (Svenska dagbladet 2014). Vår modell vid bedömningen av transparensen tar 

delvis hänsyn till detta då den har med såväl kriterierna ”lätt att hitta” som ”klargörande 

tabeller och diagram” vilka syftar till att underlätta för läsaren att smidigt kunna ta till sig den 

relevanta informationen. Trots detta är vi medvetna om att vår modell inte fullt ut kan ta 
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hänsyn till dilemmat rörande mer information kontra bättre transparens. I bilaga 1 presenteras 

ett stycke där denna problematik blir väldigt tydlig. Då vi inte hade för avsikt att analysera 

denna aspekt i vår modell har vi valt att inte nämna vilket bolag som texten är hämtad ifrån. 

Exempelutdraget syftar därför enbart till att belysa hur problematiken rörande en utförlig och 

detaljerad information kan se ut i praktiken. Denna problematik blir relevant att koppla till 

resonemanget om att det är troligt att den information som ges ut i anslutning till rörlig 

ersättning i första hand är strategisk snarare än informativ (Hadley u.å., se De Geer 2015).  

Om detta antagande stämmer frångår alltså bolagen i dessa fall Ersättningsakademiens 

uppmaning om att rapporteringen ska ske entydigt på mottagarens villkor.  

 

Bång och Waldenström (2009) nämner att informationsutgivningen ofta är bristfällig när det 

kommer till detaljer om rörliga ersättningar och betonar att detta skapar en problematik när 

det kommer till beslutsprocessen rörande incitamentsprogrammen för aktieägarna. Denna 

problematik blir relevant att koppla till resultatet av vår studie. Resultatet visar att de flesta 

undersökta bolagen i vår studie placerar sig på en medelnivå när det kommer till 

totalbedömningen av transparensen och att enbart fyra bolag placerar sig i det övre intervallet 

av vår bedömningsmodell. Utifrån Bång och Waldenströms (2009) resonemang kan alltså 

detta innebära en problematik när det kommer till beslutsprocessen för aktieägarna. Detta 

resonemang ligger även i linje med de slutsatser som Folksam (2013) kom fram till i sin 

undersökning om redovisning av rörlig ersättning till verkställande direktören.  Resultatet av 

Folksams undersökning visade att presentationen om den rörliga ersättningen för 

verkställande direktören var bristfällig i majoriteten av de undersökta bolagen. Denna 

undersökning tog emellertid enbart hänsyn till presentationen av vilka prestationsmått som 

ligger till grund för den rörliga ersättningen (Folksam 2013). I relation till detta kan vi 

konstatera att även resultatet av vår studie visade brister när det kommer till redovisningen av 

prestationsmått då fler än hälften av de studerade bolagen fick det lägsta betyget och enbart 

fyra av de 23 undersökta bolagen nådde upp till det högsta betyget utifrån vår 

bedömningsmodell. En reflektion när det kommer till ovanstående resonemang är att tre av de 

undersökta bolagen angav finansiella mål som prestationsmått vilket enligt vår 

bedömningsmodell resulterade i noll poäng. Vår bedömning stöds av det resonemang som för 

kring den relation som föreligger mellan olika typer av finansiella mål (Kaplan 1982, se 

Subramaniam 2000). Kaplan menar att Re inte är ett lämpligt prestationsmått i en bonusplan 

då ledningen har möjlighet att påverka detta mått genom att öka bolagets skuldsättning, något 

som inte är möjligt vid exempelvis Rt som prestationsmått. Med hänsyn till detta kan därmed 

”finansiella mål” tolkas som en otillräcklig beskrivning för att aktieägarna ska kunna fatta ett 

rationellt beslut. 

 

Intressekorrespondens 

Utifrån ovanstående resonemang om beslutsrelevans kan resultatet av vår studie tolkas som 

problematiskt. Med tanke på att utgångspunkten i agentteorin är att det föreligger såväl en 

intressekonflikt som en informationsasymmetri mellan aktieägarna och bolagsledningen kan 

en bristande transparens göra det svårt för aktieägarna att kontrollera att bolagsledningen inte 

frångår deras intressen. Även om flera studier belyser vikten av en transparent rapportering 

rörande incitamentsprogrammen finns det dock studier som lyfter fram ett annat perspektiv i 

denna fråga. De Geer (2015) menar att en transparent rapportering i sig inte är ett 

självändamål, utan lyfter fram betydelsen av en balans i den information som offentliggörs i 

finansiella rapporter. Frantz, Instefjord och Walker (2013) är inne på samma spår och menar 

att det kan vara i såväl ledningens som aktieägarnas intresse att inte vara alltför transparenta 

vid denna form av rapportering. Anledningen till detta är att det av strategiska skäl kan finnas 

ett intresse av att inte offentliggöra en detaljerad information om ett effektivt 
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incitamentsprogram som får ledningen att agera i aktieägarnas intresse (Frantz, Instefjord & 

Walker 2013). Utifrån detta perspektiv går det att tolka resultatet lite annorlunda. Med tanke 

på att grundtanken med incitamentsprogrammen enligt agentteorin är att förena aktieägarnas 

och bolagsledningens intresse borde detta också vara utgångspunkten vid efterfrågan på 

information från aktieägarnas sida. Information som riskerar att gynna konkurrenterna borde 

ur detta perspektiv inte vara önskvärd att ta del av genom offentliga rapporter.  

4.3.2 Ett avsändarperspektiv 

 

Ersättningsakademien verkar för att ersättningsystemen ska vara effektiva, balanserade och 

relevanta samt uppfattas som legitima av bolagets många intressenter. Vidare menar de att 

redogörelsen för ersättning till ledande befattningshavare handlar om kommunikation snarare 

än redovisning och motiverar detta med att ersättningsfrågan är en laddad fråga kopplad till 

bolags förtroende (Ersättningsakademien 2015). I denna del av analysen utgår vi ifrån 

avsändarens perspektiv av kommunikationen och analyserar utifrån legitimitetsteorin varför 

redovisningen ser ut som den gör. Analysen presenteras utifrån de teman vi identifierat i 

referensramen. 

 

Förtroendeingivelse 

Såväl Subramaniam (2002) som Marquardt och Wiedman (2002) nämner att ett införande av 

prestationsbaserad ersättning kan vara ett sätt att minska agentkostnader och förena 

ledningens och aktieägarnas intressen. Denna tes var något vi kunde se tydliga kopplingar till 

i de studerade bolagens beskrivningar av ersättningspolicyn. Ett flertal bolag nämner att syftet 

med deras ersättningspolicy delvis är att likrikta bolagsledningens incitament med 

aktieägarnas intressen. Det finns även flera bolag som kopplar syftet till aktieägarna men 

uttrycker det som att syftet med incitamentsprogrammen är att öka aktieägarvärdet. Det 

faktum att ett flertal bolag motiverar sina ersättningar till verkställande direktören med att 

dessa verkar för en ökad intressegemenskap med aktieägarna finner vi relevant att koppla till 

ett resonemang som Epstein och Roy (2005) belyser. Forskarna menar att kortsiktiga mål kan 

uppmuntra ledningen till att agera på ett sätt som förvisso ökar värdet för aktieägarna men att 

detta främst sker på kort sikt och således på bekostnad av övriga intressenter. I relation till 

detta kopplar flera bolag syftet med ersättningspolicyn konkret till bolagets och/eller 

aktieägarnas långsiktiga värdeskapande. Detta ligger mer i linje med det Epstein och Roy 

(2005) lyfter fram kring att tydligt förankra ersättningen till ledande befattningshavare i såväl 

bolagets övergripande strategi som aktieägarnas och bolagets långsiktiga mål för att på så sätt 

undvika risken att ersättningen uppmuntrar till ett kortsiktigt perspektiv hos ledningen. 

 

Det råder delade uppfattningar på forskningsområdet om huruvida bonusprogram för 

ledningen är ett effektivt styrmedel. Såväl Hill och Stevens (2001), Akhigbe, Madura och 

Ryan (1997), Choo och Tan (2004) samt Matejka, Merchant och Van der Stede (2009) ser ett 

positivt samband mellan ersättning och prestation. I kontrast till detta är både Dolmat-Connell 

(2002) och Kuo, Wang och Lin (2015) mer skeptiska till att det föreligger ett sådant positivt 

samband. Även Nisar (2007) är kritisk till detta och menar att dagens kunskap visar att endast 

ett adderande av en bonus till den totala ersättningen inte uppnår varken mer motiverade 

anställda eller bättre resultat. Intresseorganisationen Aktiespararna går ännu längre i kritiken 

och föreskriver i sin Ägarstyrningspolicy att ersättning till personer på högsta ledande 

befattning, utöver att vara skälig och marknadsmässig, inte bör innefatta en rörlig del 

(Sveriges Aktiesparares Riksförbund 2010). Den problematik ovanstående resonemang 

rymmer blir än mer central med hänsyn till det uteblivna förtroende som i många fall lyfts 

fram från gemene man avseende många bolags hantering av ersättningsfrågan (Collet et al. 
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2014). I relation till detta kunde vi ganska tydligt se att flera bolag vill signalera motsatsen till 

ovanstående kritik genom att konkret lyfta fram att det finns ett tydligt syfte att använda sig 

av bonusprogram. Bland annat skriver ett bolag att ”Bolaget anser att årlig rörlig lön är en 

viktig del av den ledande befattningshavarens ersättningspaket där anknutna resultatmål 

reflekterar de centrala drivkrafterna för värdeskapande och ökning av aktieägarvärdet.” 

Vidare nämner ett annat bolag att ”Bolaget tror på att betala för prestation; högpresterande 

individer ska belönas väl.” Samtidigt skriver samma bolag i sin ersättningspolicy att ”Syftet är 

att skapa ett incitament för bolagsledningen att verkställa strategiska planer och leverera 

framstående resultat samt att likrikta bolagsledningens incitament med aktieägarnas intresse.” 

Utifrån legitimitetsteorin blir det naturligt att tolka ovanstående citat som att de båda bolagen 

vill skapa ett förtroende hos aktieägarna genom att lyfta fram en värdeförankrad grund som 

legitimerar användningen av bonusprogram, trots att detta är ett styrmedel som har blivit 

kritiserat från flera håll.   

 

Strategiska överväganden 

Som tidigare framgår visar resultatet av vår studie att en stor del av de studerade bolagen 

återfinns i det mittersta intervallet utifrån vår bedömningsmodell. Ett kriterium där över 

hälften av bolagen är tydligt bristfälliga och tilldelas noll poäng är avseende dess redogörelse 

över vilka prestationsmått som ligger till grund för den rörliga ersättningen. När det kommer 

till frågan om vilka prestationsmått som bör ligga till grund för den rörliga ersättningen och 

hur bolag ska förhålla sig till dessa kunde vi utläsa en del tydliga uppfattningar ur vår 

litteraturgenomgång. Två aspekter som lyfts fram som problematiska i detta sammanhang är 

att finansiella mått i vissa fall kan leda till att kortsiktiga mål överordnas mer långsiktiga mål 

(Rajagoplan 1997; Matejka, Merchant & Van der Stede 2009) samt att valet av 

prestationsmått kan bottna i ett opportunistiskt syfte. Med hänsyn till denna problematik kan 

vårt resultat tolkas som anmärkningsvärt. Å andra sidan tar resonemanget ovan inte hänsyn 

till att transparent rapportering i sig kan inrymma en viss problematik. Exempelvis lyfter 

Frantz, Instefjord och Walker (2013) fram tanken om att det av konkurrensskäl kan vara i 

såväl bolagens som aktieägarnas intresse att inte vara alltför transparenta vid rapportering om 

incitamentsprogrammet till verkställande direktören.  Denna syn på värdet av en mer restriktiv 

informationsgivning är något som ett av de undersökta bolagen på ett väldigt tydligt sätt avser 

att legitimera genom att skriva att ”De precisa målen eller målintervallen som anges i början 

på bedömningsperioden är noga anpassade till bolagets strategiska prioriteringar, och 

styrelsen anser att ett offentliggörande av dessa skulle påverka bolagets konkurrenssituation 

negativt jämfört med dess konkurrenter och således äventyra bolagets och dess aktieägares 

intressen. Eftersom årsbonusen och PSP-resultatmåtten indikerar bolagets långsiktiga 

strategiska prioriteringar anser vi att målen/målintervallen är och kommer att förbli 

kommersiellt känsliga.” Detta citat fångar tydligt den balansgång som De Geer (2015) berör 

mellan transparens och strategiska övervägande.  
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5 Slutsatser och avslutande diskussion 
 

I detta kapitel kommer vi att presentera de slutsatser som vi kommit fram till för att besvara 

studiens syfte. Som vi tidigare nämnt är syftet med vår studie att kartlägga och förklara hur 

transparenta svenska börsbolag är vid redovisningen av utfallet samt bakgrunden till kortsiktig 

rörlig ersättning för den verkställande direktören, samt att identifiera potentiella förklaringar 

och bakomliggande orsaker till transparensen.  

5.1 Slutsatser 

 

När det kommer till transparensen vid rapportering av kortsiktig rörlig ersättning till 

verkställande direktören är detta ett område som det riktats en del kritik gentemot från såväl 

forskare som representanter från näringslivet. Resultatet av vår studie ger stöd till denna 

kritik.  Bland annat kan vi konstatera att endast cirka 25 procent av de studerade bolagen 

placerar sig i det övre intervallet av vår bedömningsmodell och att inget av bolagen redovisar 

information kring den kortsiktiga rörliga ersättningen som genererar maximal poäng enligt vår 

bedömningsmodell. Genom att bryta ned modellen i dess olika beståndsdelar kan vi 

konstarera att det för vissa kriterier är mer återkommande att bolag brister i redovisningen. De 

kriterier där bolagens redovisning genererar svagast resultat är ”specificering av 

prestationsmått” samt ”lätt att hitta” där 52 procent av bolagen får noll poäng för respektive 

kriterium enligt vår bedömningsmodell. Även kriteriet ”klargörande tabeller och diagram” 

sticker ut i en negativ bemärkelse där inget av de studerade bolagen når upp till maximala två 

poäng. Även om resultatet av den totala transparensbedömnigen visar en relativ 

normalfördelning måste ändå resultat tolkas som bristfälligt då vår modell baseras på riktlinjer 

som bolagen kan förväntas förhålla sig till. Utifrån detta resonemang kan alltså ett resultat 

som hamnar i något av de lägre intervallen tolkas som bristfälligt. Utifrån agentteorin kan vi 

konstatera att detta kan leda till problem vid beslutsprocessen för aktieägarna.   

 

Vad gäller bakomliggande orsaker till transparensen vid rapportering om rörlig ersättning till 

verkställande direktören har styrelsens oberoende i förhållande till ledningen lyfts fram som 

en orsaksfaktor i tidigare studier. Även om vi inte hade för avsikt att replikera tidigare studier 

som undersökt detta förhållande kan vi utifrån resultatet av vår studie konstatera att det går att 

se tendenser till att detta förhållande kan gälla även bland svenska börsbolag. Av de bolag 

som inte har en oberoende styrelse var det enbart två av tretton som placerade sig i det översta 

intervallet enligt vår bedömningsmodell, vilket motsvarar 15,4 procent. I kontrast till detta 

kan vi konstatera att fyra av de tio bolagen som har en oberoende styrelse placerar sig i det 

övre intervallet, vilket motsvarar 40 procent. Även om vi inte kan dra några statistiskt 

signifikanta slutsatser av vårt resultat är detta givetvis intressant med tanke på att förhållandet 

mellan styrelsens oberoende och transparensen har bekräftats av tidigare studier. Givet att 

resultatet skulle stämma kan det ses som anmärkningsvärt i relation till det Ben-Amar och 

Zeghal (2011) beskriver som ett opportunistiskt beteende från verkställande ledningens sida 

som får större genomslag i bolag med en icke oberoende styrelse. När det kommer till övriga 

korrelationstester kunde vi se en svag tendens till ett positivt samband mellan transparensen 

och ersättningens storlek. Resultatet visar att två av tolv bolag med en storlek på kortsiktig 

rörlig ersättning under medianen hamnar i det övre intervallet, vilket motsvaras av 16,7 

procent. I kontrast till detta kan vi konstatera att fyra av de elva bolagen med en kortsiktig 

rörlig ersättning över medianen placerar sig i det övre intervallet. Även om detta samband 

givetvis har en väldigt svag signifikansnivå är det ändå intressant att koppla detta resonemang 

till legitimitetsteorin då ett positivt samband mellan transparensen och storleken på den 
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kortsiktiga rörliga ersättningen kan tolkas som att bolagen vill legitimera det faktum att de har 

höga ersättningsnivåer.  

 

I relation till den kritik som riktats mot en bristande transparens i tidigare studier kan vi som 

sagt utifrån vårt resultat att konstatera att en bristande transparens är ett fortsatt problem för 

svenska börsbolag och att det utifrån ett mottagarperspektiv finns mer att önska. Ur ett 

legitimitetsperspektiv finner resultatet av transparensbedömningen anmärkningsvärt då 

ersättningen till den verkställande direktören är ett område som lyfts fram som ett av de 

områden där förtroende är som lägst bland externa intressenter. Vid en närmare analys kan vi 

dock se ett antal potentiella förklaringar till det som utifrån vår modell beskrivs som 

bristfällig transparens. Den förklaring som främst lyfts fram till försvar för en mer restriktiv 

informationsgivning rör strategiska aspekter. Det faktum att en framgångsrik 

ersättningsstruktur som lyckas knyta an till ett bolags långsiktiga mål såväl som att öka 

intressegemenskapen mellan ägarna och ledningen kan innebära att ett rent affärsstrategiskt 

värde bör beaktas. Paradoxalt nog kan härigenom det som ur ett mottagarperspektiv betraktas 

som bristfällig transparens i vissa avseenden ändå vara förenligt med andra intressen för 

samma mottagare varför en restriktiv informationsgivning kan försvaras. Av tidigare studier 

har det även diskuterats att ledningen i vissa fall lyfter fram viss strategiskt vald information 

för att genom denna försöka legitimera befintlig ersättningsstuktur snarare än att redogöra för 

den på ett för mottagaren relevant sätt. Huruvida detta stämmer är svårt att utifrån vår studie 

svara på. Det faktum att majoritet av bolagen underpresterar utifrån vår modell samtidigt som 

endast ett bolag direkt försvarar begränsningarna med hänsyn till konkurrenssituationen skulle 

dock kunna tolkas som att de försöker framstå som transparenta utan att egentligen ha för 

avsikt att vara det. Det kan givetvis ses som lika tänkbart att många bolag trots allt försöker 

redogöra för ersättningen på ett transparent sätt men inte lyckas i den utsträckning de önskar.   

5.2 Diskussion och förslag till vidare forskning 

 

Det faktum att urvalet som ligger till grund för denna studie är begränsat till 29 observationer 

väcker frågan kring studiens statistiska signifikans. För att statistiskt säkerställa 

tillförlitligheten av våra resultat hade en replikering av denna studie med ett större urval 

kunnat vara av intresse. För forskare och andra intressenter som finner vårt resultat intressant 

kan en replikering där förslagsvis alla svenska publika bolag inkluderas bidra till ökad 

kunskap kring i vilken utsträckning våra resultat stämmer för en bredare mängd bolag. Visar 

sig vidare forskning stödja denna studies slutsatser kan resultaten möjligen vara av intresse för 

intressenter som i olika utsträckning påverkar utformningen av och förutsättningarna för 

rapportering kring kortsiktig rörlig ersättning för verkställande direktörer.  

 

För att säkerställa att bedömningskriterierna för transparensen i större utsträckning 

korresponderar med mottagarens önskemål kring informationsutgivningen skulle 

enkätundersökningar eller annan insamling av empiri kring detta kunna vara av intresse. 

Vidare skulle förståelsen kring avsändarperspektivet kunna bli bättre genom exempelvis 

intervjuer med styrelse, verkställande direktör och övriga ansvariga för finansiell 

rapportering. Bägge dessa åtgärden kan tänkas bidra till en ökad förståelse kring den kontext 

ur vilken rapporteringen skapas och tas emot, vilket i förlängningen kan bidra med 

förklaringar till varför resultaten ser ut som de gör. Även att utvidga studien från att röra 

endast finansiella rapporter till att mer generellt studera informationsutbytet genom 

förslagsvis bolagsstämmor, pressmeddelanden och andra kommunikationskanaler kan tänkas 

bidra till ytterligare perspektiv kring de båda parternas uppfattning gällande transparens. 
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Avslutningsvis skulle en kategorisering utifrån bolagets mognadssituation kunna visa hur 

incitamenten kring bolag i exempelvis kraftig tillväxt skiljer sig från mer etablerade bolag. I 

linje med detta kan en longitudinell studie som undersöker samma bolags 

informationsutgivning över tid tänkas ses som intressant för ökad kunskap kring om ett och 

samma bolags incitament avseende informationsutgivning förändras över tid.   

5.3 Studiens bidrag 

 

Ersättningsfrågan är en kontroversiell fråga som lämnas mycket utrymme såväl i media som i 

diskussioner kring bolagsstyrning. Det är även en fråga som väcker känslor och där 

allmänhetens förtroende generellt sett är låg. Genom vår studie hoppas vi kunna bidra med 

kunskap kring hur rapporteringen inom detta område ser ut i dag i relation till de 

förväntningar som olika intressenter kan tänkas ha. Vidare hoppas vi att vår studie bidrar till 

en förståelse ur såväl ett mottagar- som avsändarperspektiv kring varför rapporteringen kan se 

ut som den gör.  

 

Vi ser bolagsstyrning som en viktig fråga inom företagsekonomin. Härav hoppas vi att de 

delar av studiens resultat som, i linje med tidigare forskning, visar på tendenser till ett 

asymmetriskt förhållande mellan verkställande direktören och styrelsen kan ligga till grund 

för ytterligare forskning som antingen kan neutralisera dessa resultat alternativt lyfta frågan 

på en högre nivå.  

 

Avslutningsvis ser vi att den modell vi tagit fram för bedömning av transparens kan ligga till 

grund för vidare forskning inom området. Modellen kan vara aktuell i sin nuvarande 

utformning men även modifieringar som på olika sätt bidrar till resultatens relevans skulle vi 

se som önskvärda.  

 



 

 

46 

 

Referenser  
 

Aczel, A.D. (2006). Complete Business Statistics. 6 upp. New York:  The McGraw-Hill/Irwin. 

 

Adams, M.B. (1994). Agency theory and the internal audit. Managerial Auditing Journal, 

9(8), ss. 8-12.  

 

Akhigbe, A., Madura, J., & Ryan, H. (1997). CEO compensation and performance of 

commercial banks. Managerial Finance, 23(11), ss. 40-55.  

 

Aktiespararna (2015). Om oss. http://www.aktiespararna.se/om [2015-02-16] 

 

Arya, A. & Huey-Lian, S. (2004). Impact of Deregulation on CEO Compensation: The Case 

of Electric Utilities. American Business Review, 22(1) ss. 27-33. 

 

Barth, M.E. & Schipper, K. (2008). Financial reporting transparency. Journal of accounting, 

auditing & finance, 23(2), ss. 173-190. 

 

Ben-Amar, W. & Zeghal, D. (2011). Board of directors' independence and executive 

compensation disclosure transparency: Canadian evidence. Journal of Applied Accounting 

Research, 12 (1), ss. 43-60. 

 

Bender, R. & Moir, L. (2006). Does 'Best Practice' in Setting Executive Pay in the UK 

Encourage 'Good' Behaviour?. Journal of Business Ethics, 67(1), ss. 75-91. 

 

Ben Shlomo, J., Eggert, W. & Nguyen, T. (2013). Regulation of remuneration policy in the 

financial sector, Qualitative Research in Financial Markets, 5(3) ss. 256-269. 

 

Bryman, A & Bell, E (2011). Bolagsekonomiska forskningsmetoder. 2 upp. Stockholm: Liber.  

 

Buhr, N. (1998). Environmental performance, legislation and annual report disclosure: the 

case of acid rain and Falconbridge. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 11(2), ss. 

163-190. 

 

Burgstahler, D. C., & Eames, M. J. (2003). Earnings management to avoid losses and 

earnings decreases: Are analysts fooled?*.Contemporary Accounting Research, 20(2), ss. 253.  

 

Bång, J. Waldenström, D. (2009). Rörlig ersättning till vd - vad säger forskningen?, 

Ekonomisk Debatt, 5, ss. 41. 

 

Choo, F. & Tan, K.B. (2004). A Structural Equation Modeling of CEO Pay-Performance 

Relationships. Journal of American Academy of Business, Cambridge, 5(1/2), ss. 116. 

 

Carpenter, V.L. & Feroz, E.H. (1992) GAAP as a symbol of legitimacy: New York State's 

decision to adopt generally accepted accounting principles. Accounting, Organizations and 

Society, 17(7), ss. 613-643. 

 

Collet, J. Höök, L. Thörnblom, T. Sovré, A. och Strid, M. (2014). Svenska bank-och 

försäkringskunders syn på ansvarstagande. Stockholm: Skandia.  



 

 

47 

 

 

Crumley, C.R. (2008). A Study of the Relationship Between Firm Performance and CEO 

Compensation in the U.S. Commercial Banking Industry. Journal of Applied Management 

and Entrepreneurship, 13(2), ss. 26-45. 

 

Core, J.E., Guay, W.R. & Larcker, D.F. (2003). Executive equity compensation and 

incentives: A survey. Economic Policy Review - Federal Reserve Bank of New York, 9(1), ss. 

27-50. 

 

Deegan, C. & Rankin, M. (1996). Do Australian companies report environmental news 

objectively? An analysis of environmental disclosures by firms prosecuted successfully by the 

Environmental Protection Authority. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 9(2), ss. 

50. 

 

De Geer, H. (2015). Ersättningsfrågan i forskningen, Ersättningsakademien. 

http://www.ersattningsakademien.se/wp-

content/uploads/2015/01/Ers%C3%A4ttningsfr%C3%A5gan-i-forskningen-2014.pdf 

 

di.se. (2014). Bonusprogram i Volvo får Bakläxa. Dagens Industri, 23 december. 

http://www.di.se/artiklar/2010/12/23/bonusprogram-i-volvo--far-baklaxa/  

 

di.se. (2011). Debatt: Styrelser begriper inte sina egna bonusprogram. Dagens Industri, 6 

april. 

http://www.di.se/artiklar/2011/4/6/debatt-styrelser-begriper-inte-sina-egna-bonusprogram/ 

 

Dolmat-Connell, J.(2002). On My Mind: Carrots and Sticks, Forbes, 16 september. 

  

Elo, S. & Kyngäs, H. (2008). The qualitative content analysis process. Journal of advanced 

nursing, 62(1), ss. 107-115. 

 

Epstein, M.J. & Roy, M. (2005). Evaluating and monitoring CEO performance: evidence 

from US compensation committee reports. Corporate Governance, 5(4), ss. 75-87. 

 

Ersättningsakademien (2015). Råd kring redovisning av ersättning till VD och ledande 

befattningshavare i årsredovisningen för 2014.  

http://www.ersattningsakademien.se/wp-content/uploads/2014/12/R%C3%A5d-kring-

redovisning-av-ers%C3%A4ttningar-%C3%85R-2014.pdf [2015-03-20] 

 

Ersättningsakademien (2015). Kort om. http://www.ersattningsakademien.se/kort-om/ [2015-

03-20] 

 

FAR akademi (2013) IFRS-volymen 2013. 10. uppl., Stockholm: FAR akademi 

 

FAR Online. (2015). Transparens och bolagsstyrning.  

http://www.faronline.se/Dokument/I/INTERNSTYRNING/?query=transparens [2015.04.13] 

 

Folksam (2013). Folksams bonusrapport. En studie av rörlig lön till vd:ar i svenska 

börsbolag (2013:03).  

 

http://www.di.se/artiklar/2010/12/23/bonusprogram-i-volvo--far-baklaxa/


 

 

48 

 

Frantz, P., Instefjord, N. & Walker, M. (2013). Executive Compensation: A Model of 

Disclosure Choice. Journal of Business Finance & Accounting, 40(9-10), ss. 1184-1220. 

 

Godfrey, J. Hodgson, A. Tarca, A. Hamilton, J & Holmes, S. (2010). Accounting Theory. 

John Wiley & Sons Australia, Ltd 

 

Gong, J.J. (2011). Examining Shareholder Value Creation over CEO Tenure: A New 

Approach to Testing Effectiveness of Executive Compensation. Journal of Management 

Accounting Research, 23(1), ss. 1-28. 

 

Graneheim, U.H., Lundman, B. (2004), Qualitative content analysis in nursing research: 

concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness, Nurse education today, 24(2), 

ss. 105-112. 

 

Hallvarsson & Halvarsson (2010). Kodbarometern för allmänheten 2010 (2010:11). 

 

Hill, N.T. & Stevens, K.T. (2001). Structuring Compensation to achieve better financial 

results. Institute of Management Accountants, Montvale. 82(9), ss. 48. 

 

Holmstrom, B. (2005). Pay without Performance and the Managerial Power Hypothesis: A 

Comment. Journal of Corporation Law, 30(4) ss. 703-715. 

 

Jensen, M. & Meckling, W. (1976). Theory of the firm: managerial behavior, agency costs 

and ownership structure. Journal of financial economics, 3(4), ss. 305–360. 

 

Johanssen, A & Tufte, P.A. (2003). Introduktion till Samhällsvetenskaplig metod. Malmö: 

Liber. 

 

Johnson, M.F. & Natarajan, R. (2005). Executive Compensation Contracts and Voluntary 

Disclosure to Security Analysts. Managerial Finance, 31(7), ss. 3-26. 

 

Kollegiet för svensk bolagsstyrning (2010). Svensk kod för bolagsstyrning. (2010:01) 

 

Krippendorf, K (2013). Content analysis: An Introduction to Its Methododlogy. 3 uppl. USA: 

Sage Publication Inc.  

 

Kuo, H., Wang, L. & Lin, D. (2015). CEO Traits, Corporate Performance, and Financial 

Leverage. International Journal of Economics and Finance, 7(1), ss. 68. 

 

Lightstone, K. & Driscoll, C. (2008). Disclosing Elements of Disclosure: A Test of 

Legitimacy Theory and Company Ethics. Canadian Journal of Administrative Sciences, 

25(1), ss. 7-21. 

 

Marquardt, C.A. & Wiedman, C.I. (2007). Disclosure, Incentives, and Contingently 

Convertible Securities. Accounting Horizons, 21(3), ss. 281-294. 

 

Matejka, M., Merchant, K.A. & Van der Stede, W.,A. (2009). Employment Horizon and the 

Choice of Performance Measures: Empirical Evidence from Annual Bonus Plans of Loss-

Making Entities. Management Science, 55(6), ss. 890-905. 

 



 

 

49 

 

Bauhr, M. & Grimes, M. (2012). What is government transparency: New Measures and 

Relevance for Quality of Government. Göteborg: Göteborgs Universitet 

 

Morgan, D.L. (1993). Qualitative Content Analysis: A Guide to Paths not Taken. Qualitative 

health research, 3(1), ss. 112-121. 

 

Nisar, T.M. (2007). Evaluation of Subjectivity in Incentive Pay. Journal of Financial Services 

Research, 31(1), ss. 53-73. 

 

Nyhetsbyrån Direkt. (2014). EU vill stärka långsiktigt aktieägande. Dagens Industri, 9 april. 

http://www.di.se/artiklar/2014/4/9/eu-vill-starka-langsiktigt-aktieagande/ 

 

O'connell, V., & O'sullivan, D. (2011). The impact of customer satisfaction on CEO bonuses. 

Journal of the Academy of Marketing Science, 39(6), ss. 828-845.  

 

Pablos, J.L., Carcaba, A. & Lopez, A. (2002). The annual report as a tool for financial 

disclosure in local governments. International Journal of Management, 19(4), ss. 651-663. 

 

Patel, S.A., Balic, A. & Bwakira, L. (2002). Measuring transparency and disclosure at firm-

level in emerging markets. Emerging Markets Review, 3(4), ss. 325-337. 

 

Rajagopalan, N. (1997). Strategic Orientations, Incentive Plan Adoptions, and Firm 

Performance: Evidence from Electric Utility Firms. Strategic Management Journal, 18(10), 

ss. 761-785. 

 

Rezaee, Z. & Porter, G.L. (1993). Can the annual report be improved?. Review of Business, 

15(1), ss. 38. 

 

Rienecker, L & Jorgensen, P.S. (2002). Att skriva en bra uppsats. Malmö: Liber. 

 

Riksgälden (2015). Garantiprogrammet. [2015-05-20]  

https://www.riksgalden.se/sv/omriksgalden/Bankstod/Stodatgarder-under-

krisen/Garantiprogrammet/ 

 

Rodríguez, L.,C. & LeMaster, J. (2007). Voluntary Corporate Social Responsibility 

Disclosure: SEC "CSR Seal of Approval". Business and Society, 46(3), ss. 370-385. 

 

Rådet för finansiell rapportering (2015). http://www.radetforfinansiellrapportering.se/ [2015-

02-24]   

 

Steenkamp, N. & Northcott, D. (2007). "Content analysis in accounting research: The 

practical challenges. Australian Accounting Review, 17(3), ss. 12-25. 

 

Subramaniam, C. (2000). Choice of performance measure in a bonus plan: managerial 

opportunism or efficient contracting? Academy of Accounting and Financial Studies Journal, 

4(1), ss. 19-37 

 

Spector, B. & Spital, F.C. (2011). The ideology of executive bonuses: an historical 

perspective. Journal of Management History, 17(3), ss. 315-331. 

 



 

 

50 

 

Svd.se. (2014). Öppenhet om chefslöner inte enbart av godo. Svenska Dagbladet, 5 oktober. 

http://www.svd.se/naringsliv/karriar/oppenhet-om-chefsloner-inte-enbart-av-

godo_3964196.svd 

 

Sveriges Aktiesparares Riksförbund (2010). Ägarstyrningspolicy. 

http://www.aktiespararna.se/pagedir/3535/Aktiespararna_Agarstyrningspolicy_2010_A4.pdf 

 

Tandan, E. och Knutsson, P. (2008). Bra att stabilitetsplanen godkänns. 

http://www.aktiespararna.se/Artikelarkiv/Opinion/2008/oktober/Bra-att-stabilitetsplanen-

godkanns/ [2015-05-19] 

 

Tse, T. (2011). Shareholder and stakeholder theory: after the financial crisis. Qualitative 

Research in Financial Markets, 3(1), ss. 51-63. 

 

Herriott, A.K.V. (2004). Toward an understanding of the dialectical tensions inherent in CEO 

and key employee retention plans during bankruptcy. Northwestern University Law Review, 

98(2), ss. 579-622. 

 

ÅRL (Årsredovisningslagen) 1995:1554. Stockholm: Justitiedepartementet.  

 

Östlund, A. (2014). Hård kritik mot Lundins Miljonregn över finanschef. Dagens Industri, 16 

maj.  

http://www.di.se/artiklar/2014/5/16/hard-kritik-mot-lundins-miljonregn-over-finanschef/ 

 

 

 



 

 

51 

 

Bilagor  

Bilaga 1 

 

 

 



 

 

52 

 

 

 



 

 

53 

 

 

 



 

 

54 

 

Bilaga 2 
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Bilaga 3 

 

Data för bedömning av transparens 

 

För nedanstående bilagor hänvisas till respektive bolags årsredovisning avseende 2013 med 

sidnummer för hämtad information inom parantes efter varje utdrag. För information rörande 

”Lätt att hitta” sam ”Klargörande tabeller och diagram” finns i bilagans avslutning en tabell 

med hänvisning till respektive bolags årsredovisning avseende 2013 och vilka sidnummer 

informationen är hämtad från.  

 

Specificering av prestationsmått 
 

ABB 

Betalning av kortsiktig rörlig ersättning till medlemmar i koncernledningen är villkorad av 

uppfyllandet av fördefinierade årliga mål som är specifika, mätbara och utmanande. 

Kortsiktig rörlig ersättning till medlemmar i koncernledningen och de flesta andra höga chefer 

i bolaget är baserade på resultatmålen för ABB (s. 52). --- Målen för 2013, som framgår av 

tabellen nedan (se bilaga, tabell 8.1), var lika med ABB:s strategiska mål för 2015, vilka har 

kommunicerats till aktieägarna (s. 52).  

Poäng: 2 Kommentar: Väldigt väl beskrivning samt viktning.  

 

Alfa Laval 

Storleken på den utfallande rörliga lönedelen beror på utfallet av ett antal finansiella mätetal 

samt resultatet av speciella projekt, allt jämfört med de mål som ställts upp för året (s. 108). 

Poäng: 0 Kommentar: Mer att önska kring vilka finansiella tal, dock någorlunda klart vad 

som ligger till grund för ersättning.  

 

Assa Abloy 

Koncernledningen ska kunna erhålla rörlig kontant ersättning baserat på utfallet i förhållande 

till finansiella mål och, i förekommande fall, personliga mål (s. 77).  

Poäng: 0 Kommentar: Framgår ej tydligt vad resultat grundas på, ej viktning.  

 

Astra Zeneca 

Årlig bonus betalas ut kontant och bonusen återspeglar både verksamhetsrelaterade mått och 

individuella prestationer. Ersättningskommittén har handlingsfrihet att minska eller 

undanhålla bonus om verksamhetens resultat under ett givet år inte uppfyller förväntningarna, 

om detta skulle göra bonusutbetalning olämplig (s. 173). --- De huvudsakliga drivkrafterna för 

årsbonusen 2013 utgjordes av måtten för att bli ledande inom forskning (30%), tillbaka till 

tillväxt (30%) och uppnå koncernens ekonomiska mål (40%) samt individens prestation, vilka 

beskrivs nedan (s. 106). 

Poäng: 2 Kommentar: Bra beskrivning av mått, har viktning.  

 

Atlas Copco 

Rörlig ersättning beror på hur vissa i förväg fastställda kvantitativa och kvalitativa mål uppnås 

(s. 84). 

Poäng: 0 Kommentar: Ej specificerade prestationsmått, ej viktning.  
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Boliden 

För verkställande direktören baserades rörlig ersättning för 2013 på koncernens avkastning på 

eget kapital samt kostnadsutvecklingen i koncernen (s. 81). 

Poäng: 1 Kommentar: Tydligt prestationsmått, ej viktning.  

 

Electrolux 

Rörlig lön är baserad på finansiella mål men kan inkludera icke-finansiella mål för vissa 

befattningar (s. 136).  

Poäng: 0 Kommentar: Ej specificerat prestationsmått, ej viktning.  

 

Ericsson 

… konkreta verksamhetsmål med utgångspunkt från den långsiktiga affärsplanen som 

godkänts av styrelsen. Målen kan inkludera finansiella mål, antingen på koncern- eller 

enhetsnivå, operativa mål samt mål för medarbetarmotivation och kundnöjdhet” (s.98) --- 

Ericsson strävar efter att växa snabbare än marknaden med branschledande rörelsemarginaler 

och god kassagenerering, och därför utgår bolaget ifrån tre primära mål: > Tillväxt för 

nettoomsättning > Rörelseresultat > Kassaflöde (s. 163). Se bilaga, tabell 8.12. 

Poäng: 2 Kommentar: Tydligt specificerade prestationsmått, viktning i tabell.   

 

Getinge  

Den rörliga ersättningen ska baseras på de individuella mål som uppställs av styrelsen. 

Exempel på sådana mål är resultat, volymtillväxt, arbetande kapital och kassaflöde. (s. 56). --- 

Bonus: För verkställande direktören baserades bonus för 2013 på individuella mål uppställda 

av styrelsen (s. 84). 

Poäng: 1 Kommentar: Framgår vilka mål som vanligen ligger till grund, ej viktning.   

 

Hennes & Mauritz 

Bonusens storlek per person grundar sig på måluppfyllelsen inom respektive ansvarsområde. 

Utfallet kopplas till de i förväg tydligt uppsatta mätbara resultatmålen (kvalitativa, 

kvantitativa, allmänna, individuella) inom respektive ansvarsområde. I dessa mål ingår även 

mätbara mål inom hållbarhet. Målen inom respektive ansvarsområde syftar till att främja 

H&M:s utveckling på både kort och lång sikt (s. 54). 

Poäng: 0 Kommentar: Framgår ej vilka prestationsmått som ligger till grund även om 

beröringsområden nämns, ej viktning.  

 

Investor 

För att en rörlig lön ska utbetalas ska fastställda mål uppfyllas.  

Poäng: 0 Kommentar: Ej specificerade prestationsmått, ej viktning.  

 

Kinnevik 

STI ska baseras på prestation i relation till fastställda mål. Målen ska vara individuella och 

mätbara samt kopplas till specifika prestationer, processer och transaktioner (s. 34). 

Poäng: 0 Kommentar: Ej specificerade prestationsmått, ej viktning.  

 

Lundin Petroleum 

Ersättningskommittén kan dock rekommendera till styrelsen för godkännande en årlig rörlig 

lön som ligger utanför detta intervall under förhållanden, eller i förhållande till prestationer, 

som ersättningskommittén betraktar som exceptionella (s. 61).  

Poäng: 0 Kommentar: Irrelevant och ospecificerat, ej viktning.  
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MTG 

Den rörliga ersättningen skall baseras på Befattningshavarnas prestation i förhållande till 

fastställda mål (s. 36).  

Poäng: 0 Kommentar: Ej specificerat prestationsmått, ej viktning.  

 

Sandvik 

Rörlig kontant lön ska förutsätta uppfyllelse av definierade och mätbara mål och ska vara 

maximerad i förhållande till den fasta lönen (s. 95). 

Poäng: 0 Kommentar: Ej specificerat prestationsmått, ej viktning. 

 

SCA 

Den rörliga ersättningen ska baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och, så långt 

möjligt, vara kopplad till den värdeutveckling för SCA-aktien som kommer aktieägarna till 

del (s. 26). --- För koncernchefen och övriga till honom direktrapporterande chefer gäller mål 

om koncernens resultat före skatt och operativt kassaflöde. Vidare förekommer ett icke 

finansiellt mål vars andel utgör 20 procent av den rörliga ersättningen (s. 85).  

Poäng: 1 Kommentar: Specificerat prestationsmått, ej tillräcklig viktning.  

 

Securitas 

Utöver fast årslön ska koncernledningen även kunna erhålla en rörlig ersättning, vilken ska 

baseras på utfallet i förhållande till resultatmål och tillväxtmål inom det individuella 

ansvarsområdet (koncern eller division) och sådana ersättningar ska sammanfalla med 

aktieägarnas intressen (s. 30). 

Poäng: 0 Kommentar: Ej specificerat prestationsmått, ej viktning.  

 

Skanska 

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

så att ökad intressegemenskap uppnås mellan befattningshavaren och bolagets aktieägare (s. 

101). --- För verkställande direktören har de finansiella målen varit desamma som 

koncernmålen enligt tabellen nedan (se bilaga, tabell 8.25) (s. 166). 

Poäng: 1 Kommentar: Tydligt specificerade prestationsmått i tabell, ej viktning.  

 

SKF 

Det prestationsrelaterade programmet är huvudsakligen baserat på SKF-koncernens 

kortsiktiga resultat, fastställt enligt SKFs finansiella styrmodell, Total Value Added (TVA). 

TVA är en förenklad så kallad economic value-added model. --- TVA är rörelseresultatet 

minskat med kapitalkostnaden före skatt i det land där verksamheten bedrivs (s. 113). 

Poäng: 1 Kommentar: Prestationsmått framgår, ej viktning.  

 

SSAB 

För VD och övriga koncernledningsmedlemmar relateras den kortfristiga rörliga lönedelen för 

2013 till: 

– dels koncernens EBITDA-marginal i förhållande till ett antal jämförbara stålbolag 

– dels ett av styrelsen fastställt mål avseende lageromsättning 

– dels ett eller flera individuella mål (s. 42). 

Poäng: 1 Kommentar: Okej prestationsmått, ej viktning.  

 

Swedish Match 
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Det främsta prestationskriteriet för VD och stabschefer i det kortsiktiga 

incitamentsprogrammet för 2013 var koncernens rörelseresultat (exklusive resultatandel i 

STG och investeringar i svenskt snus utanför Skandinavien). VD och två stabschefer hade 

dessutom ytterligare ett kriterium, avseende maximalt 35 procent av det kortsiktiga 

incitamentsprogrammet, och som baserades på mål som styrelsen och 

kompensationskommittén beslutade om (s. 65).  

Poäng: 2 Kommentar: Okej prestationsmått, okej viktning.  

 

Tele2 

STI-målen skall baseras på prestation i relation till fastställda mål. Målen skall relateras till 

bolagets överordnade resultat och på den enskilde ledande befattningshavarens prestationer (s. 

25).  

Poäng: 0 Kommentar: Ej specificerat prestationsmått, ej viktning.   

 

Volvo 

Den rörliga lönedelen baseras på koncernens rörelsemarginal och sex månaders rullande 

kassaflöde (s. 151). 

Poäng: 1 Kommentar: Specificerade prestationsmått, ej viktning.  

 

 

Specificering hur processen gått till 
 

ABB 

… Kommittén för ägarstyrnings-, nominerings- och ersättningsfrågor (GNCC) (s. 39). --- 

Ledamöter i GNCC var per den 31 december 2013: Hans Ulrich Märki (Ordförande), Michel 

de Rosen, Michael Treschow, Ying Yeh (s. 40). --- GNCC agerar för styrelsens räkning och 

utvärderar regelbundet filosofin och strukturen för ersättningar samt utvärderar och godkänner 

specifika förslag till ersättningar till ledande befattningshavare för att säkerställa att dessa 

överensstämmer med ABB:s ersättningsprinciper (s. 50). --- Hela styrelsen fattar de slutgiltiga 

besluten om ersättning till samtliga medlemmar i koncernledningen, varav ingen deltar i 

överläggningen om sin egen ersättning (s. 50). 

 

Poäng: 1 Kommentar: Framgår hur processen ser ut, vilka som medverkar och vem som är 

ansvarig. Agenda för möten framgår ej.  

 

Alfa Laval 

Under 2013 bestod utskottet (ersättnings-, vår anm.) av Anders Narvinger (ordförande), Jörn 

Rausing samt Björn Hägglund. Utskottet höll tre möten, där samtliga ledamöter var 

närvarande. Därutöver ägde det rum ett antal telefonmöten angående löpande frågor (s. 51). --

- Ersättningsutskottets möten omfattade genomgång och uppföljning av riktlinjerna för 

ersättning till ledande befattningshavare, övriga koncernriktlinjer och internationella 

frågeställningar inom området samt personalfrågor avseende integration av förvärvade bolag. 

Uppföljning av chefsutvecklingen skedde och villkoren för koncernledningen samt villkoren 

för koncernens incitamentsprogram hanterades (s. 51). --- Ersättningarna till 

koncernchefen/verkställande direktören bestäms av styrelsen baserat på förslag från 

ersättningsutskottet enligt riktlinjerna som fastställts av årsstämman (s. 108). 

Poäng: 2 Kommentar: Framgår hur processen ser ut, vilka som medverkar och vem som är 

ansvariga. Vidare framgår agenda för årets möten. 

 

Assa Abloy 
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Under 2013 har ersättningsutskottet utgjorts av Lars Renström (ordförande), Jan Svensson 

och Sven-Christer Nilsson. Ersättningsutskottet har till uppgift att utarbeta de riktlinjer för 

ersättning till ledande befattningshavare som styrelsen föreslår årsstämman att besluta om (s. 

70). --- Ersättningsutskottet bereder, förhandlar och utvärderar även frågor rörande lön, bonus, 

pension, avgångsvederlag och incitamentsprogram för VD och övriga ledande 

befattningshavare. Utskottet (ersättnings-, vår anm.) har under 2013 haft två möten, varav ett 

per telefon. Vid ett av mötena var en ledamot frånvarande. I övrigt har samtliga ledamöter 

varit närvarande. Ersättningsutskottet har bland annat berett förslag till ersättning till 

koncernledningen, utvärderat befintliga incitamentsprogram och berett förslaget till 

långsiktigt aktiesparprogram för 2014 (s. 70). 

 

Poäng: 2 Kommentar: Beskrivning av process, medverkande, ansvariga samt agenda för 

möten framgår.   

 

Astra Zeneca 

Ersättningskommittén sammanträdde 13 gånger under 2013. Närvaron för respektive ledamot 

i ersättningskommittén framgår på sidan 91 (s. 104). --- Ersättningskommitténs centrala 

ansvarsområde är att utveckla och följa en ersättningsstrategi som stöder en framgångsrik 

implementering av bolagets affärsstrategi (s. 104). --- Ersättningskommittén fastställer 

årsbonusen för varje enskild Executive Director och tar då hänsyn till koncernens och den 

enskildes prestation gentemot målen (s. 106). --- Ersättningskommitténs beslut beaktar den 

nya ledningsgruppens inverkan på bolagets verkliga och framtida resultat, inklusive resultatet 

för koncernens styrkort för 2013 (s. 106). 

Poäng: 2 Kommentar: Beskrivning av process, medverkande, ansvarig samt agenda för 

möten framgår. 

 

Atlas Copco 

Ersättningskommitténs huvudsakliga uppgift är att lämna förslag till styrelsen om ersättning 

till VD och koncernchefen samt till ett långsiktigt incitamentsprogram för nyckelmedarbetare 

(s. 105). --- Ersättningskommittén sammanträdde en gång under 2013 och var då fulltalig. 

Ersättningskommittén har också under året stöttat VD och koncernchef vid besluten om 

ersättning till övriga medlemmar i koncernledningen (s. 105). --- Under 2013 var styrelsens 

ordförande Sune Carlsson samt styrelseledamöterna Peter Wallenberg Jr och Anders Ullberg 

medlemmar i ersättningskommittén. Kommittén lade fram förslag på ersättning till VD och 

koncernchef för godkännande av styrelsen (s. 105). 

Poäng: 2 Kommentar: Beskrivning av process, medverkande, ansvariga samt agenda för 

årets möte framgår.   

 

Boliden 

Ersättningsutskottet arbetar fram förslag till lön och övriga anställningsvillkor för 

verkställande direktören för beslut i styrelsen och följer och utvärderar program för rörliga 

ersättningar för ledningen (s. 105). --- Ersättningsutskottet tar vidare fram förslag om 

ersättningsprinciper för verkställande direktören och koncernledningen som styrelsen sedan 

föreslår årsstämman som beslutar i frågan. Tillämpningen av riktlinjerna samt gällande 

ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget följs också upp av utskottet och resultatet 

av denna utvärdering publiceras på bolagets webbplats. Ersättningsutskottet arbetar i enlighet 

med en av styrelsen årligen antagen ”Instruktion för Ersättningsutskottet” och rapporterar sitt 

arbete till styrelsen. Utskottet har under året haft två möten och där utöver ett antal 

telefonkontakter. Ersättningsutskottet utgörs av Anders Ullberg, även utskottets ordförande, 

och Staff an Bohman (s. 105). 
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Poäng: 1 Kommentar: Beskrivning av process, medverkande samt ansvariga individer 

framgår. Agenda för åtets presenteras ej.   

 

Electrolux 
Utskottet består av tre styrelseledamöter: Barbara Milian Thoralfsson (ordförande), Lorna 

Davis och Marcus Wallenberg. Minst två möten hålls varje år och ytterligare möten kan hållas 

vid behov. Under 2013 höll ersättningsutskottet tre möten. Respektive styrelseledamots 

deltagande visas i tabellen på sidorna 158– 159. Viktiga frågor som togs upp var granskning 

av ersättning till verkställande direktör och koncernchef, granskning och beslut om förändring 

av ersättning till medlemmar i koncernledningen, uppföljning och utvärdering av tidigare 

godkända långsiktiga incitamentsprogram och riktlinjer för ersättning till koncernledningen 

samt en allmän översyn och beredning av ett långsiktigt incitamentsprogram samt riktlinjer 

för ersättningen till koncernledningen 2014. Electrolux personaldirektör har deltagit i och 

varit ansvarig för förberedelserna inför utskottets möten (s. 153). --- I ersättningsutskottets 

uppgifter ingår: • Att förbereda och utvärdera riktlinjer för ersättning till koncernledningen. • 

Att förbereda och utvärdera mål och principer för rörlig ersättning. • Att förbereda villkor för 

pensioner, uppsägningar, avgångsvederlag och övriga förmåner för koncernledningen. • Att 

förbereda och utvärdera Electrolux långsiktiga incitamentsprogram (s. 153). 

Poäng: 2 Kommentar: Beskrivning av process, medverkande, ansvariga samt agenda för 

åtets möten.  

 

Ericsson 

Kompensationskommittén består av fyra styrelseledamöter som utses av styrelsen. Följande 

styrelseledamöter utsågs av styrelsen till ledamöter av Kompensationskommittén i samband 

med årsstämman 2013: Leif Johansson (kommitténs ordförande), Börje Ekholm, Roxanne S. 

Austin och Karin Åberg. Den oberoende externa experten Piia Pilv har anlitats för att ge 

Kompensationskommittén stöd och rådgivning (s. 144). --- Kompensationskommittén hade 

sex möten under 2013. Ledamöternas närvaro vid mötena framgår av tabellen på sida 145. 

Kommittén granskade och förberedde ett förslag till program för långsiktig rörlig ersättning 

2013 för beslut i styrelsen. Dessutom lade kommittén fram förslag om ersättning till den 

verkställande direktören och koncernchefen för beslut i styrelsen. Kommittén avslutade också 

sin analys av den nuvarande strukturen för långsiktig rörlig ersättning och ersättningar till 

chefer (s. 144). 

Poäng: 2 Kommentar: Beskrivning av process, medverkande, ansvariga samt agenda för 

årets möten.  

 

Getinge  

Getinges ersättningsutskott utses årligen av styrelsen. Utskottet är ett organ inom bolagets 

styrelse med huvudsaklig uppgift att bereda och utvärdera frågor om ersättning och andra 

anställningsvillkor för bolagsledningen samt utarbeta de riktlinjer för ersättning till ledande 

befattningshavare som styrelsen skall föreslå årsstämman att besluta om (s. 53). --- Getinges 

ersättningsutskott bestod under 2013 av styrelsemedlemmarna Carl Bennet (ordförande), 

Johan Stern och Maths Wahlström. Under 2013 har utskottet haft 3 protokollförda möten samt 

däremellan haft underhandskontakter vid behov. Samtliga medlemmar har närvarit vid alla 

sammanträden under året (s. 55). 

Poäng: 2 Kommentar: Process, medverkande samt ansvariga, samt agenda för årets möten 

framgår.  

 

Hennes & Mauritz 
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H&M har inget ersättningsutskott då styrelsen anser att det är mer ändamålsenligt att hela 

styrelsen fullgör ett ersättningsutskotts uppgifter. Det är styrelsen som tar fram förslag till de 

riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som presenteras vid årsstämmorna. 

Styrelsen beslutar vd:s lön enligt de riktlinjer som antogs vid årsstämman 2013 (s. 87). --- 

Ersättning till ledande befattningshavare baserar sig på beslut för riktlinjer som årligen tas av 

årsstämman, se förvaltningsberättelsen sidorna 54–55 (s. 72). 

Poäng: 0 Kommentar: Process för beslutsfattande framgår ej i tillfredställande utsträckning, 

att styrelsen ska presentera frågan för stämman bedömer vi inte utgöra en presentation av 

arbetsprocessen. Merverkande samt ansvariga personer framgår. Agenda för årets möten 

redogörs ej för.  

 

Investor 

Ersättningsutskottet har bland annat till uppgift att utvärdera och bereda riktlinjer för lön och 

annan ersättning samt att besluta om ersättning till ledningsgruppen med undantag av 

verkställande direktören för vilken styrelsen i sin helhet fastställer ersättningen. (s. 32) --- För 

den verkställande direktören fastställs inriktningen för årets mål i dialog mellan honom och 

styrelsens ordförande. De faktiska målen föreslås av Ersättningsutskottet och beslutas sedan 

av styrelsen (s. 59). 

Poäng: 2 Kommentar: Beskrivning av process, medverkande, ansvariga samt agenda för 

årens möte framgår.  

 

Kinnevik 

Inom styrelsen har ett ersättningsutskott och ett revisionsutskott utsetts. Dessa utskott är för 

styrelsen beredande organ och inskränker inte styrelsens ansvar för bolagets skötsel och för de 

beslut som fattas. Styrelsen följer ett fastställt förfarande för att utvärdera resultatet av 

styrelsens och utskottens arbete, hur väl arbetssättet fungerar och hur det kan förbättras. Även 

de enskilda styrelseledamöternas, inklusive ordförandens, resultat och insatser granskas (s. 

36-37). Ersättningsutskottets uppgifter framgår av avsnitt 9.1 i Koden, och omfattar frågor om 

löner, pensionsvillkor, incitamentsprogram och övriga anställningsvillkor för 

koncernledningen. Cristina Stenbeck, Dame Amelia Fawcett, Wilhelm Klingspor och Erik 

Mitteregger var ledamöter av ersättningsutskottet under 2013. Ordförande i utskottet var 

Wilhelm Klingspor. Ersättningsutskottet ska sammanträda minst en gång per år och därutöver 

vid behov, varvid protokoll ska föras. Ersättningsutskottet sammanträdde sju gånger under 

2013, varav sex möten avhölls per telefon. Alla ledamöter var närvarande vid samtliga möten 

(s. 37). 

Poäng: 1 Kommentar: Processen för beslutsfattande framgår, medverkande samt ansvariga 

personer anges. Agenda för årets möten presenteras ej.  

 

Lundin Petroleum 

Ersättningskommittén bistår styrelsen i ärenden som rör bolagsledningens ersättning och 

håller sig informerad om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för 

bolagsledningen, samt förbereder styrelsens och årsstämmans beslut i dessa ärenden (s. 56). --

- I kommitténs uppgifter ingår även att följa upp och utvärdera bolagets program för rörlig 

ersättning, tillämpningen av ersättningspolicyn samt aktuella ersättningsstrukturer och -nivåer 

i bolaget. För mer information om dessa frågor, se avsnittet om ersättning i denna rapport på 

sidorna 58–61 (s. 56). 

Poäng: 2 Kommentar: Beskrivning av processen framgår, medverkande samt ansvariga 

presenteras. Även agenda framgår.  

 

MTG 
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För att kunna utföra sitt arbete på ett effektivt sätt har styrelsen tillsatt ett ersättningsutskott 

och ett revisionsutskott. Utskotten behandlar ärenden som faller inom respektive område och 

lägger fram rekommendationer och rapporter som underlag till styrelsens beslut och åtgärder. 

Alla styrelseledamöter har dock samma ansvar för samtliga beslut, oavsett om den aktuella 

frågan granskats i ett utskott eller inte (s. 46). Ersättningsutskottet består av Lorenzo Grabau, 

ordförande, och David Chance och Mia Brunell Livfors. Ersättningsutskottet får sitt uppdrag 

av styrelsen. Ersättningsutskottets ansvar inkluderar frågor som  löner, pensionsersättningar, 

bonusprogram  andra anställningsförmåner för verkställande direktören och den 

verkställande ledningen i MTG  råd gällande långsiktiga incitamentsprogram (s. 47). --- 

Ersättning till koncernchef beslutas av styrelsen (s. 110). 

Poäng: 1 Kommentar: Arbetsprocessen, medverkande samt ansvariga framgår. Agenda för 

årens möten framgår ej.  

 

Sandvik 

Ersättningsutskottets ledamöter var under 2013 styrelsens ordförande Anders Nyrén 

(ordförande i utskottet), Johan Karlström och Lars Westerberg. Enligt instruktionerna för 

ersättningsutskottet ska utskottet ha de uppgifter som framgår av Koden inklusive beredande 

av förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare samt förslag till 

långsiktiga incitamentsprogram för ledande befattningshavare. Ersättningar till och 

anställningsvillkor för Sandvik ABs verkställande direktör beslutas av styrelsen baserat på 

ersättningsutskottets rekommendation (s. 66). --- För ytterligare information se not 3.5. 

Ersättningsutskottet sammanträdde under 2013 vid fem tillfällen. Bland annat bereddes ett 

förslag till reviderat incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner 

avseende 2014 (s. 66).  

Poäng: 2 Kommentar: Beskrivning av processen, medverkande, ansvariga samt agenda för 

årets möten framgår. 

 

SCA 

Ersättningsutskottet bereder styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar 

och andra anställningsvillkor för verkställande direktören samt har beslutanderätt i dessa 

frågor för bolagets andra ledande befattningshavare. Utskottet följer och utvärderar program 

för rörliga ersättningar, tillämpningen av bolagsstämmans beslut om riktlinjer för ersättningar 

till ledande befattningshavare samt den gällande ersättningsstrukturen och ersättningsnivåerna 

i koncernen (s. 50). --- Ersättningsutskottet består av Sverker Martin-Löf, ordförande, Leif 

Johansson och Rolf Börjesson. Ersättningsutskottet har under året haft tre sammanträden. 

Därutöver har ett antal ärenden hanterats per capsulam. Arbetet under 2013 har främst rört 

ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare samt gällande 

ersättningsstruktur och ersättningsnivåer i koncernen (s. 53). 

Poäng: 2 Kommentar: Beslutsprocess framgår, medverkande samt ansvar framgår. Även 

agenda framgår.  

 

Securitas 

Styrelsen har även bildat ett ersättningsutskott som ska behandla frågor som rör löner, 

bonusersättningar, aktierelaterade incitamentsprogram och andra former av ersättningar till 

koncernledningen och även till andra ledningsnivåer om styrelsen så beslutar. Utskottet 

presenterar sina förslag till styrelsen för styrelsens beslutsfattande. Utskottet höll två möten 

under 2013. Uppgifter om ledamöter och närvaro finns i tabellen på sidorna 32–33 (s. 30) (ss. 

32-33). 

Poäng: 2 Kommentar: Beslutsprocess, medverkande, ansvariga samt agenda framgår.  
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Skanska 

Ersättningskommittén har som huvuduppgift att bereda styrelsens beslut rörande anställning 

av verkställande direktör och övrig koncernledning samt verkställande direktörens lön och 

övrig ersättning. Kommittén förbereder styrelsens beslut om generella incitamentsprogram 

och granskar utfall av rörliga lönedelar. Under året har kommittén utvärderat programmen för 

rörliga ersättningar för bolagsledningen samt även följt och utvärderat tillämpningen av 

riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare jämte gällande ersättningsstruktur och 

ersättningsnivåer (s. 95). --- Kommittén har under året även fattat beslut avseende 

pensionsplaner, samt utvärderat principer för reduktion av rörliga ersättningar vid 

överträdelser av Code of Conduct. Kommittén består Stuart Graham (ordförande), Sverker 

Martin-Löf, Lars Pettersson och Josephine Rydberg-Dumont. Kommittén har under året haft 

sex sammanträden (s. 95). 

Poäng: 2 Kommentar: Beslutsprocess, medverkande, ansvariga samt agenda framgår. 

 

SKF 

Ersättningskommitté AB SKFs styrelse har i enlighet med principerna i Koden tillsatt en 

ersättningskommitté som består av styrelseordföranden Leif Östling samt styrelseledamöterna 

Peter Grafoner, Lars Wedenborn och Jouko Karvinen. Ersättningskommittén bereder ärenden 

gällande riktlinjer för ersättning till koncernledningen och anställningsvillkor för 

verkställande direktören. Riktlinjer för ersättning till koncernledningen ska tillställas styrelsen 

som ska lämna förslag på sådana ersättningsriktlinjer till årsstämman för godkännande. 

Anställningsvillkoren för verkställande direktören ska godkännas av styrelsen. 

Ersättningskommittén följer och utvärderar löpande SKF-koncernens ersättningssystem för 

koncernledningen. Ersättningskommittén har under 2013 sammanträtt två gånger. 

Kommittéledamöterna har varit närvarande vid mötena enligt följande: Ledamotens namn 

Närvaro/ totala antalet möten Leif Östling 2/2 Peter Grafoner 2/2 Lars Wedenborn 2/2 Jouko 

Karvinen 2/2 (s. 188).  

Poäng: 2 Kommentar: Beslutsprocess, merverkande samt ansvariga framgår. Agenda 

framgår ej. 

 

SSAB 

Ersättningsutskottets arbetsuppgifter anges i styrelsens arbetsordning. Ersättningsutskottet 

lämnar förslag till styrelsen om verkställande direktörens lön och övriga anställningsvillkor, 

fastställer löner och anställningsvillkor för övriga koncernledningen samt ger ramar för löner 

och anställningsvillkor för övriga ledande befattningshavare. Bland ersättningsutskottets 

uppgifter ingår i övrigt att bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, att bereda 

styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till VD och 

övriga bolagsledningen samt att följa och utvärdera tillämpningen av dessa. 

Ersättningsutskottet ska också följa och utvärdera program för rörliga ersättningar till 

bolagsledningen (s. 50). --- Under 2013 hade ersättningsutskottet fyra protokollförda 

sammanträden. Ersättningsutskottet utgjordes av Sverker Martin-Löf (ordförande), John Tull 

och Lars Westerberg. Verkställande direktören är adjungerad till utskottet men deltar inte vid 

behandlingen av egen lön och anställningsvillkor (s. 50). 

Poäng: 1 Kommentar: Beslutsprocess, merverkande samt ansvariga framgår. Agenda anges 

ej.  

 

Swedish Match 

Kompensationskommitté Ledamöter under 2013 har varit: Conny Karlsson (ordförande), 

Karen Guerra samt Robert F. Sharpe. Bolagets verkställande direktör har varit föredragande i 

vissa frågor, men är inte ledamot av kommittén och är inte närvarande när kommittén bereder 
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beslut om ersättning till den verkställande direktören. Kommitténs ordförande har löpande 

hållit styrelsen informerad om kommitténs arbete och beslut under året. Kommittén 

sammanträder så ofta som det är nödvändigt, dock minst två gånger per år. Antalet 

sammanträden under 2013 uppgick till tre. Kommittén har under 2013 ägnat särskild 

uppmärksamhet åt fastställande av 2012 års rörliga ersättningar för utbetalning under 2013, 

förslag till styrelsen på löneförändring och rörlig ersättning för verkställande direktören 

avseende 2014 samt fastställande av löner och rörliga ersättningar för 2014 för övriga 

medlemmar av koncernledningen. (100) 

Poäng: 2 Kommentar: Beslutsprocess, medverkande, ansvariga samt agenda framgår. 

 

Tele2 

Ersättningsutskottets huvudsakliga arbete inkluderar att ge rekommendationer till styrelsen 

rörande ersättning till och anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Dessa 

rekommendationer och riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare ges även till 

koncernchef och VD. Förslagen, inklusive rekommendationer för långsiktiga 

incitamentsprogram, överlämnas av styrelsen till årsstämman för godkännande. Koncernchef 

och VD tillämpar riktlinjerna efter årsstämmans godkännande. I sitt arbete styrs 

ersättningsutskottet av en skriftlig stadga och instruktioner som styrelsen har fastställt. 

Styrelsen utser medlemmar och ordförande i ersättningsutskottet. På det konstituerande 

styrelsemötet efter årsstämman utsågs John Hepburn till ordförande för ersättningsutskottet 

och Mia Brunell Livfors, Carla Smits-Nusteling och Mike Parton utsågs till ledamöter 

i utskottet. Under 2013 höll ersättningsutskottet fyra möten. Alla vid tillfällena aktiva 

ledamöter närvarade vid samtliga möten. Se not 34 i årsredovisningen för information om 

ersättningen till de ledande befattningshavarna under 2013 (Bolagsstyrningsrapport s. 6).  

Poäng: 1 Kommentar: Beslutsprocess, medverkande samt ansvariga framgår. Agenda 

framgår ej.  

 

Volvo 

Kommittén skall lämna rekommendationer till styrelsen avseende styrelsens beslut om 

anställnings och ersättningsvillkor för verkställande direktören i AB Volvo, principerna för 

ersättningar, inklusive pensioner och avgångsvederlag, till övriga medlemmar i 

koncernledningen, samt principerna för system beträffande rörlig lön, aktiebaserade 

incitamentsprogram, pensioner och avgångsvederlag för andra högre chefer i koncernen. 

Ersättningskommittén skall följa och utvärdera pågående och under året avslutade program 

för rörliga ersättningar till ledningen, tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till ledande 

befattningshavare som årsstämman skall fatta beslut om och gällande ersättningsstrukturer 

och ersättningsnivåer i koncernen (s. 97). 

Poäng: 1 Kommentar: Process, medverkande samt ansvariga personer framgår. Agenda 

presenteras ej.  

 

Specificering av riktlinjerna/policyn 

(Fetmarkerad text nedan illustrerar central inforation för en poäng. Blåmarkerad text nedan 

illustrerar central information för två poäng).  

ABB 

Styrelsen och GNCC deltar aktivt i den fortlöpande utvecklingen av ersättningssystemet för 

ledande befattningshavare för att spegla en skälig ersättningsfilosofi baserad på: 

Marknadsmässig ersättning – ABB gör regelbundet jämförande studier för att säkerställa att 

bolagets ersättningsnivåer är på rätt nivå för att attrahera och behålla de mest kvalificerade 
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medarbetarna. Värde för aktieägarna – ABB:s ersättningssystem fokuserar på att belöna 

enastående och hållbara resultat som uppnås utan otillbörligt risktagande (s. 49). 

Poäng: 2 Kommentar: Beskriver ersättningspolicyn och riktlinjerna för denna, motiverar 

även syftet och sätter policyn i ett sammanhang.  

Alfa Laval 

Den princip som tillämpas vid fastställande av ersättningen till ledande 

befattningshavare är att erbjuda en marknadsmässig ersättning där ersättningspaketet i 

huvudsak baseras på en fast månadslön, med möjlighet till tjänstebil och därutöver en rörlig 

ersättning på upp till 40 procent av lönen (verkställande direktören upp till 60 procent av 

lönen) (s. 108). 

Poäng: 1 Kommentar: Beskriver ersättningspolicyn och riktlinjer för denna. Nämner inte 

syfte/motiv till vald policy.  

 

Assa Abloy 

Grundprincipen är att ersättning och andra anställningsvillkor ska vara marknadsmässiga 

och konkurrenskraftiga. ASSA ABLOY beaktar såväl global ersättningspraxis som praxis i 

hemlandet för varje medlem av Koncernledningen. Den totala ersättningen till 

Koncernledningen ska bestå av grundlön, rörliga komponenter i form av årlig respektive 

långsiktig rörlig ersättning, övriga förmåner och pension (s. 77). 

Poäng: 1 Kommentar: Beskriver ersättningspolicyn och riktlinjer för denna. Nämner inte 

syfte/motiv till vald policy. 

 

Astra Zeneca 

Vi strävar efter att skapa en hållbar värdetillväxt för aktieägarna genom att utveckla och 

genomföra en ersättningsstrategi som stöttar den framgångsrika implementeringen av vår 

affärsstrategi (s. 27). --- Resultatmåtten bildar ett styrkort för koncernen som är nära knutet 

till vår strategi och som belönar kommersiell, vetenskaplig och ekonomisk framgång (s. 27). 

Poäng: 2 Kommentar: Beskriver ersättningspolicy och riktlinjer för denna samt motiverar 

valet genom att sätta det i ett sammanhang av vad man vill uppnå.  

 

Atlas Copco 

Ersättningspolicyn för koncernledningen syftar till att säkerställa principer för rättvisa och 

konsekvens avseende ersättningar, förmåner och avgångar. Grundlönen bestäms av befattning 

och prestation medan den rörliga ersättningen bestäms av hur de individuella målen uppfylls 

(s. 59). 

Poäng: 1 Kommentar: Beskriver ersättningspolicyn och riktlinjer för denna. Motiverar ej 

hur ersättningspolicyn ska bidra i ett sammanhang.   

 

Boliden 

Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av 

grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. Med ledande befattningshavare 

avses de personer som under året utgjort koncernledning. Koncernledningen utgörs vid årets 

utgång av fem personer inklusive VD. Samtliga i koncernledningen är anställda i Sverige (s. 

81). 

 

Poäng: 0 Kommentar: Boliden saknar helt beskrivning av ersättningspolicy/riktlinjer för 

ersättning.  

 

Electrolux 
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Electrolux övergripande principer för ersättning lägger stor vikt vid befattning, individuell 

prestation, gruppens prestation och att ersättningen ska vara konkurrenskraftig i medlemmens 

anställningsland eller region. Det sammanlagda ersättningspaketet till högre chefer består av 

fast lön, rörlig lön baserat på årliga prestationsmål, långsiktiga aktierelaterade program samt 

pensions- och försäkringsförmåner. Electrolux strävar efter att erbjuda en skälig och 

konkurrenskraftig sammanlagd ersättningsnivå med tyngdpunkt på ”belöning efter 

prestation”. Den rörliga ersättningen utgör därmed en betydande andel av den sammanlagda 

ersättningen till ledande befattningshavare (s. 136). 

Poäng: 1 Kommentar: Electrolux beskriver sin ersättningspolicy och riktlinjer kring denna 

men motiverar inte vad de vill uppnå med framtagen policy.  

 

Ericsson 

Den totala ersättningen till verkställande direktören och koncernchefen samt andra 

medlemmar i koncernens ledningsgrupp (nedan kallat ”ELT”) innefattar fasta löner, kortsiktig 

och långsiktig rörlig ersättning, pensioner och andra förmåner. Dessa ersättningskomponenter 

bygger på de riktlinjer för ersättningar och andra villkor för ledande befattningshavare som 

godkändes vid årsstämman 2013 (s. 97). --- Syftet med detta är främst att se till att 

medarbetarna är inriktade på tydliga och relevanta mål, men också att möjliggöra flexibla 

lönekostnader och understryka sambandet mellan prestation och lön (s. 163). 

Poäng: 1 Kommentar: Electrolux beskriver sin ersättningspolicy och riktlinjer kring denna 

men motiverar inte vad de vill uppnå med framtagen policy. 

 

Getinge  

Ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare ska vara 

marknadsmässiga och konkurrenskraftiga på varje marknad där Getinge verkar så att 

kompetenta och skickliga medarbetare kan attraheras, motiveras och behållas. Den totala 

ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av grundlön, rörlig lön, pension samt 

övriga förmåner. Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning ska stå i proportion till 

befattningshavarens ansvar och befogenhet (s. 56). --- Den rörliga ersättningen ska alltid vara 

i förväg begränsad till ett maximalt belopp och vara kopplad till förutbestämda och mätbara 

kriterier, utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande (s. 56).  

Poäng: 2 Kommentar: Getinge beskriver sin ersättningspolicy, riktlinjer kring denna samt 

motiverar vad man avser uppnå med utarbetad policy.  

 

Hennes & Mauritz 

Kompensationen till ledande befattningshavare baseras på faktorer som arbetsuppgifter, 

kompetens, befattning, erfarenhet och prestation. Ledande befattningshavare erhåller en 

kompensation som bolaget anser vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Ledande 

befattningshavare är även berättigade till de förmåner som följer av H&M Incentive 

Program (s. 50). --- Den största delen av ersättningen utgörs av den fasta lönen (s. 50). Vd, 

landschefer, vissa i koncernledningen och vissa nyckelpersoner omfattas av ett bonussystem. 

(s. 54). --- Målen inom respektive ansvarsområde syftar till att främja H&M:s utveckling på 

både kort och lång sikt (s. 54). --- De utbetalade bonusbeloppen ska i sin helhet investeras i 

aktier i bolaget, vilka ska behållas i minst fem år (s. 55). 

Poäng: 2 Kommentar: H&M beskriver sin ersättningspolicy och riktlinjer kring denna men 

motiverar inte vad de vill uppnå med framtagen policy. 

 

Investor 

I syfte att nå långsiktig god värdetillväxt för aktieägarna, strävar Investor efter att erbjuda sina 

anställda en marknadsmässig totalersättning som gör det möjligt att rekrytera och behålla rätt 
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medarbetare (s. 33). --- De olika ersättningskomponenterna består av fast kontantlön, rörlig 

kontantlön, långsiktig aktierelaterad lön, pension samt övriga ersättningar och förmåner vilka 

bestäms beroende på den anställdes tjänst. Investor har som policy att ledningsgruppen 

förväntas bygga upp ett eget innehav av aktier i Investor med motsvarande marknadsvärde på 

minst en bruttoårslön för verkställande direktören och minst en halv bruttoårslön för övriga 

medlemmar i ledningsgruppen (s. 33). 

Poäng: 2 Kommentar: Investor beskriver sin ersättningspolicy, riktlinjer kring denna samt 

motiverar vad man avser uppnå med utarbetad policy. 

 

Kinnevik 

Syftet med Kinneviks riktlinjer för ersättning är att erbjuda konkurrensmässiga 

ersättningspaket för att attrahera, motivera och behålla nyckelpersoner. Ändamålet är att 

skapa incitament för Ledningen att verkställa strategiska planer och leverera framstående 

resultat samt att likrikta bolagsledningens incitament med aktieägarnas intresse. Intentionen är 

att alla personer i Ledningen ska ha ett betydande långsiktigt aktieägande i bolaget. Ersättning 

till Ledningen ska utgöras av en årlig grundlön, kortsiktig kontant rörlig ersättning (STI, Short 

Term Incentive), möjlighet att delta i långsiktiga aktie- eller aktiekursrelaterade 

incitamentsprogram (LTI, Long Term Incentive), pension samt sedvanliga ersättningar och 

förmåner (s. 34). 

Poäng: 2 Kommentar: Kinnevik beskriver sin ersättningspolicy, riktlinjer kring denna samt 

motiverar vad man avser uppnå med utarbetad policy. 

 

Lundin Petroleum 

Lundin Petroleums målsättning är att erbjuda alla anställda konkurrenskraftiga och 

marknadsmässiga ersättningspaket. Dessa ersättningspaket är utformade för att säkerställa att 

bolaget kan rekrytera, motivera och behålla högt kvalificerade medarbetare och belöna 

prestationer som höjer aktieägarvärdet. Principerna för ersättning inom koncernen består 

därför av fyra delar: (i) grundlön, (ii) årlig rörlig lön, (iii) långfristigt incitamentsprogram och 

(iv) övriga förmåner (s. 60). --- Bolaget anser att årlig rörlig lön är en viktig del av den 

ledande befattningshavarens ersättningspaket där anknutna resultatmål reflekterar de centrala 

drivkrafterna för värdeskapande och ökning av aktieägarvärdet (s. 61). 

Poäng: 2 Kommentar: Lundin Petroleum beskriver sin ersättningspolicy, riktlinjer kring 

denna samt motiverar vad man avser uppnå med utarbetad policy. 

 

MTG 
Syftet med riktlinjerna är att tillförsäkra att MTG kan attrahera, motivera och behålla 

ledande befattningshavare i förhållande till MTGs internationella konkurrenter som består av 

nord- och östeuropeiska mediebolag. Ersättningen skall vara utformad så att den är 

konkurrenskraftig och samtidigt ligga i linje med aktieägarnas intressen. Ersättning till 

Befattningshavare skall utgöras av en kombination av fast och rörlig kontantersättning, 

möjlighet att delta i aktiebaserade långsiktiga incitamentsprogram samt pension. Dessa 

komponenter skall skapa en välbalanserad ersättning som både kortsiktigt och långsiktigt 

reflekterar den individuella prestationen och ansvaret samt MTGs prestation i sin helhet (s. 

36).  

Poäng: 2 Kommentar: MTG beskriver sin ersättningspolicy, riktlinjer kring denna samt 

motiverar vad man avser uppnå med utarbetad policy.  

 

Sandvik 

Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och 

återspegla individens prestationer och ansvar samt koncernens resultatutveckling. Den rörliga 
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lönen kan bestå av årlig rörlig kontant lön och långsiktig rörlig lön i form av kontanter, aktier 

och/eller aktierelaterade instrument i Sandvik AB (s. 95). --- Villkor för rörlig lön bör 

utformas så att styrelsen, om exceptionella ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att 

begränsa eller underlåta utbetalning av rörlig lön om en sådan åtgärd bedöms som rimlig (s. 

95). 

Poäng: 1 Kommentar: Sandvik beskriver sin ersättningspolicy och riktlinjer kring denna 

men motiverar inte vad de vill uppnå med framtagen policy. 

 

SCA 

Ersättning till koncernchefen och andra ledande befattningshavare ska utgöras av fast lön, 

eventuell rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension (s. 26). --- Den sammanlagda 

ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad 

befattningshavaren verkar. Fast lön och rörlig ersättning ska vara relaterad till 

befattningshavarens ansvar och befogenhet. För koncernchefen, liksom för andra ledande 

befattningshavare, ska den rörliga ersättningen vara maximerad och relaterad till den fasta 

lönen (s. 26) --- Programmen för rörlig ersättning är utformade för att stödja koncernens 

strategiska mål (s. 54). 

Poäng: 2 Kommentar: SCA beskriver sin ersättningspolicy, riktlinjer kring denna samt 

motiverar vad man avser uppnå med utarbetad policy. 

 

Securitas 

Riktlinjerna för ersättning till ledningen som antogs vid årsstämman 2013 gick i princip ut 

på att ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare ska vara 

konkurrenskraftiga och i enlighet med marknadsvillkoren, för att säkerställa att Securitas kan 

attrahera och behålla kompetenta befattningshavare. Den totala ersättningen till koncernens 

ledande befattningshavare ska bestå av fast grundersättning, rörlig ersättning, pensioner och 

övriga förmåner. Utöver fast årslön ska koncernledningen även kunna erhålla en rörlig 

ersättning, vilken ska baseras på utfallet i förhållande till resultatmål och tillväxtmål inom det 

individuella ansvarsområdet (koncern eller division) och sådana ersättningar ska sammanfalla 

med aktieägarnas intressen (s. 30). 

Poäng: 2 Kommentar: Securitas beskriver sin ersättningspolicy, riktlinjer kring denna samt 

motiverar vad man avser uppnå med utarbetad policy.  

 

Skanska 

Ersättning till ledande befattningshavare i Skanska AB skall utgöras av fast lön, eventuell 

rörlig ersättning, övriga sedvanliga förmåner samt pension (s. 101). --- Den sammanlagda 

ersättningen för varje ledande befattningshavare skall vara marknadsmässig och 

konkurrenskraftig på den arbetsmarknad där befattningshavaren är placerad och framstående 

prestationer skall reflekteras i den totala ersättningen. Fast lön och rörlig ersättning skall vara 

relaterad till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Den rörliga ersättningen skall kunna 

utges i kontanter och/eller aktier och den skall vara maximerad och relaterad till den fasta 

lönen (s. 101). --- Den rörliga ersättningen skall baseras på utfallet i förhållande till uppsatta 

mål och utformas så att ökad intressegemenskap uppnås mellan befattningshavaren och 

bolagets aktieägare. Villkor för rörlig ersättning bör utformas så att styrelsen, om 

exceptionella ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att begränsa eller underlåta att ge 

ut rörlig ersättning om ett sådant utgivande bedöms som orimligt och oförenligt med bolagets 

ansvar i övrigt gentemot aktieägare, anställda och andra intressenter (s. 101). 

Poäng: 2 Kommentar: Skanska beskriver sin ersättningspolicy, riktlinjer kring denna samt 

motiverar vad man avser uppnå med utarbetad policy.  
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SKF 

Riktlinjerna avser att säkerställa att SKF-koncernen kan attrahera och behålla marknadens 

bästa arbetskraft för att därigenom stödja SKF-koncernens affärsidé och strategi. Ersättning 

till medlem i koncernledningen ska utformas efter marknadsmässiga villkor och samtidigt 

stödja aktieägarintresset. Den totala ersättningen till medlem i koncernledningen består 

huvudsakligen av följande komponenter: fast lön, rörlig lön, prestationsaktier, 

pensionsförmåner, villkor för uppsägning och avgångsvederlag samt övriga förmåner såsom 

tjänstebil. Dessa komponenter ska skapa en balanserad ersättning som återspeglar såväl 

individuell prestation och ansvar som SKFkoncernens övergripande resultat (s. 113). 

Poäng: 2 Kommentar: SKF beskriver sin ersättningspolicy, riktlinjer kring denna samt 

motiverar vad man avser uppnå med utarbetad policy. 

 

SSAB 

Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig på den 

arbetsmarknad befattningshavaren verkar. Fast lön och rörliga lönedelar ska vara relaterade 

till befattningshavarens ansvar och befogenheter. Rörliga lönedelar ska baseras på utfallet i 

förhållande till definierade och mätbara mål och vara maximerade i förhållande till den fasta 

lönen. För ledande befattningshavare utanför Sverige kan hela eller delar av den rörliga 

lönedelen vara pensionsgrundande på grund av lagstiftning eller lokal marknadspraxis (s. 54). 

Poäng: 1 Kommentar: SSAB beskriver sin ersättningspolicy och riktlinjer kring denna men 

motiverar inte vad de vill uppnå med framtagen policy. 

 

Swedish Match 

Riktlinjernas syfte är att säkerställa att bolaget kan rekrytera och behålla medarbetare med, 

för respektive arbetsuppgift, adekvat kompetens och kvalifikationer. Ersättningsformerna ska 

motivera medarbetare att göra sitt yttersta för att säkerställa aktieägarnas intressen. Swedish 

Match tar hänsyn till såväl internationell ersättningspraxis som den praxis som gäller i det 

land där den enskilda koncernledningsmedlemmen är bosatt. Riktlinjerna tillämpas med 

avseende på medlem i Koncernledningen som utses efter riktlinjernas antagande och för 

övriga medlemmar i Koncernledningen i den mån ingångna avtal så medger. Den totala 

ersättningen till Koncernledningen utgörs av fast lön, rörlig lön i form av ett ettårigt 

incitamentsprogram och ett långsiktigt incitamentsprogram, pension, övriga förmåner samt 

villkor vid uppsägning (s. 64). 

Poäng: 2 Kommentar: Swedish Match beskriver sin ersättningspolicy, riktlinjer kring denna 

samt motiverar vad man avser uppnå med utarbetad policy.  

 

Tele2 

Bolaget tror på att betala för prestation; högpresterande individer ska belönas väl (s. 25). --- 

Syftet med Tele2s riktlinjer för ersättning är att erbjuda konkurrensmässiga 

ersättningspaket, jämfört med jämförbara internationella bolag, för att attrahera, motivera och 

behålla nyckelpersoner. Syftet är att skapa ett incitament för bolagsledningen att verkställa 

strategiska planer och leverera framstående resultat samt att likrikta bolagsledningens 

incitament med aktieägarnas intresse. De föreslagna riktlinjerna behandlar ersättningar för 

ledande befattningshavare, vilka inkluderar bolagets verkställande direktör och medlemmar i 

ledningsgruppen (”ledande befattningshavare”). Ersättning till ledande befattningshavare skall 

utgöras av en årlig grundlön, kortsiktig rörlig ersättning (STI) samt långsiktiga 

incitamentsprogram (LTI) s. (25). --- Över tid är det styrelsens intention att öka proportionen 

av den rörliga prestationsbaserade ersättningen som komponent i de ledande 

befattningshavarnas totala ersättning (s. 25). 
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Poäng: 2 Kommentar: Tele2 beskriver sin ersättningspolicy, riktlinjer kring denna samt 

motiverar vad man avser uppnå med utarbetad policy.  

 

Volvo 

De riktlinjer som antogs av årsstämman 2013 anger bl.a. att grundprincipen är att 

ledningens ersättning och andra anställningsvillkor skall vara konkurrenskraftiga för att 

säkerställa att Volvokoncernen kan attrahera och behålla kompetenta ledande 

befattningshavare. Riktlinjerna anger vidare att ledningen kan erhålla rörlig ersättning 

förutom den fasta ersättningen. Syftet med programmet för rörlig lön är att det skall utgöra ett 

incitament att arbeta för att Volvokoncernen utvecklas på ett sådant sätt att de uppsatta 

prestationsmålen uppnås, varigenom det utgör en form av styrverktyg (s. 104). 

Poäng: 2 Kommentar: Swedish Match beskriver sin ersättningspolicy, riktlinjer kring denna 

samt motiverar vad man avser uppnå med utarbetad policy.  

 

Lätt att hitta 
 

ABB 

Poäng: 1 Kommentar: Bra och tydlig innehållsförteckning  

 

Alfa Laval 

Poäng: 0 Kommentar: Har bolagsstyrnings  VD i huvudförteckning och sen hänvisning 

till not under ”ersättning till ledande befattningshavare”. Dock ingen notförteckning.  

 

Assa Abloy 

Poäng: 1 Kommentar: Bra innehållförteckning samt notförteckning.  

 

Astra Zeneca 

Poäng: 1 Kommentar: Bra innehållsförteckning, dock inte notförteckning. 

 

Atlas Copco 

Poäng: 1 Kommentar: Bra notförteckning.  

 

Boliden 

Poäng: 0 Kommentar: Ej tillräckligt tydlig innehållsförteckning, ingen notföteckning. 

 

Electrolux 

Poäng: 1 Kommentar: Ej tillräckligt tydlig innehållsförteckning, dock bra notförteckning.  

 

Ericsson 

Poäng: 1 Kommentar: Bra innehållsförteckning, ej notförteckning. 

 

Getinge  

Poäng: 0 Kommentar: Ej tillräcklig innehållsförteckning, ej notförteckning. 

 

Hennes & Mauritz 

Poäng: 0 Kommentar: Ej tillräcklig innehållsförteckning, ej notförteckning. 

 

Investor 

Poäng: 0 Kommentar: Ej tillräcklig innehållsförteckning, ej notförteckning. 
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Kinnevik 

Poäng: 0 Kommentar: Ej tillräcklig innehållsförteckning, ej notförteckning.  

 

Lundin Petroleum 

Poäng: 0 Kommentar: Ej tillräcklig innehållsförteckning, ej notförteckning. 

 

MTG 

Poäng: 0 Kommentar: Ej tillräcklig innehållsförteckning, ej notförteckning. 

 

Sandvik 

Poäng: 1 Kommentar: Bra innehållsförteckning, bra notförteckning. 

 

SCA 

Poäng: 0 Kommentar: Inte tillräcklig innehållsförteckning, eventuellt okej inledning på 

bolagsstyrningsrapport?  

 

Securitas 

Poäng: 1 Kommentar: Bra innehållsföreteckning, bra notförteckning.  

 

Skanska 

Poäng: 1 Kommentar: Bra innehållförteckning, bra notförteckning. 

 

SKF 

Poäng: 1 Kommentar: Bra notförteckning. 

 

SSAB 

Poäng: 0 Kommentar: Inte tillräcklig innehållförteckning, ej notförteckning.  

 

Swedish Match 
Poäng: 0 Kommentar: Inte tillräcklig innehållsförteckning, ej notförteckning.  

 

Tele2 

Poäng: 1 Kommentar: Inte tillräcklig innehållsförteckning, bra notförteckning. 

 

Volvo 

Poäng: 0 Kommentar: Inte tillräcklig innehållsförteckning, ej notförteckning.  

 

 

Klargörande tabeller och diagram 

 

ABB 

Poäng: 1 Kommentar: Överskådlig tabell, inget förtydligande diagram.  

 

Alfa Laval 

Poäng: 0 Kommentar: Presenterar ingen tabell eller något diagram. 

 

Assa Abloy 

Poäng: 1 Kommentar: Överskådlig tabell, inget förtydligande diagram.  

 

Astra Zeneca 
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Poäng: 1 Kommentar: Överskådlig tabell, redovisat diagram är inte tillräckligt tydligt 

kopplat till verkställande direktörs kortsiktiga rörliga ersättning.  

 

Atlas Copco 

Poäng: 1 Kommentar: Överskådlig tabell, inget förtydligande diagram.  

 

Boliden 

Poäng: 1 Kommentar: Överskådlig tabell, inget förtydligande diagram.  

 

Electrolux 

Poäng: 1 Kommentar: Överskådlig tabell, inget förtydligande diagram.  

 

Ericsson 

Poäng: 1 Kommentar: Överskådlig tabell, inget förtydligande diagram.  

 

Getinge  

Poäng: 1 Kommentar: Överskådlig tabell, inget förtydligande diagram.  

 

Hennes & Mauritz 

Poäng: 0 Kommentar: Ingen överskådlig tabell, inget förtydligande diagram.  

 

Investor 

Poäng: 1 Kommentar: Överskådlig tabell, inget förtydligande diagram.  

 

Kinnevik 

Poäng: 1 Kommentar: Överskådlig tabell, inget förtydligande diagram.  

 

 

Lundin Petroleum 

Poäng: 0 Kommentar: Tabell finns men är inte fullständig, inget förtydligande diagram.  

 

MTG  
Poäng: 0 Kommentar: Tabell finns men är inte fullständig, inget förtydligande diagram.  

 

Sandvik 

Poäng: 1 Kommentar: Överskådlig tabell, inget förtydligande diagram.  

 

SCA 

Poäng: 1 Kommentar: Överskådlig tabell, redovisat diagram är inte tillräckligt tydligt 

kopplat till verkställande direktörs kortsiktiga rörliga ersättning.  

 

Securitas 

Poäng: 1 Kommentar: Överskådlig tabell, inget förtydligande diagram.  

 

Skanska 

Poäng: 1 Kommentar: Överskådlig tabell, inget förtydligande diagram.  

 

SKF 

Poäng: 1 Kommentar: Överskådlig tabell, inget förtydligande diagram.  
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SSAB 

Poäng: 1 Kommentar: Överskådlig tabell, inget förtydligande diagram.  

 

Swedish Match 

Poäng: 1 Kommentar: Överskådlig tabell, inget förtydligande diagram.  

 

Tele2 

Poäng: 1 Kommentar: Överskådlig tabell, inget förtydligande diagram.  

 

Volvo 

Poäng: 0 Kommentar: Ingen överskådlig tabell, inget förtydligande diagram.  



 

 

74 

 

 

Tabell bilaga 

 
 

 

Bolag Lätt att hitta Klargörande tabeller och diagram 

ABB s. 47 s. 56 

Alfa Laval  ss. 60, 104 s. 108 

Assa Abloy s. 62 s. 108 

Astra Zeneca  s. 141 ss. 105, 109 

Atlas Copco s. 71 s. 87 

Boliden s. 1 s. 81 

Electrolux s. 107 s. 137 

Ericsson s. 1 s. 163 

Getinge … s. 83 

Hennes & Mauritz s. 66 … 

Investor s. 49 s. 61 

Kinnevik  ss. 30, 45 s. 64 

Lundin Petrolium ss. 50,96 ss. 113, 114, 61 

MTG s. 71 s. 109 

Nokia 99 99 

Nordea 99 99 

Sandvik s. 93 s. 93 

SCA s. 86 s. 54 

SEB s. 63 s. 62 

Securitas s. 71 s. 90 

Skanska s. 114 s. 167 

SKF s. 117 s. 154 

SSAB s. 79 s. 80 

SHB  99 99 

Swedbank 99 99 

Swedish Match s. 63 s. 63 

Tele 2 s. 56 s. 56 

Telia 99 99 

Volvo … … 
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