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Sammanfattning 
 
Under inledningen av 2000-talet hamnade det svenska näringslivet i ordentligt stormväder 
efter ett antal uppmärksammade bolagsskandaler. I takt med minskande förtroende för 
näringslivet från allmänheten påbörjades arbetet med ytterliggare regleringar av bolagen. 
Resultatet av det arbetet var den svenska koden för bolagsstyrning, vilken togs i bruk 1 juli, 
2005.  
 
I en undersökning av Gallup från de åren kan man utläsa att ersättningarna till ledningen var 
den enskilda faktor som påverkade förtroendet för bolagsledningen mest. Med det som 
bakgrund riktade vi in denna studie på huruvida de nya reglerna för bolagsstyrning har 
inneburit en förändring av ersättningarna till ledningen.  
 
Den, enligt författarna, enskilt största förändringen som koden inneburit inom det aktuella 
området är att man flyttat besluten om ersättningar från styrelsen till bolagsstämman. Vilket 
innebär att de ägare som tidigare inte medverkade i styrelsearbetet nu kan ta ställning till den 
individuella frågan om ersättningar. I fokus för undersökningen står de institutionella ägarna 
då de är en väldigt stor, homogen grupp som tidigare inte deltagit i styrelsearbetet och således 
är en viktig källa till en eventuell förändring av ersättningarna.    
 
Grundtanken i uppsatsen är således att bolagskoden försett ägarna med utökad makt och att 
de institutionella ägarna har tillräcklig storlek för att driva igenom en förändring vid 
bolagsstämmorna.  
 
För att undersöka om koden inneburit någon förändring användes intervjuer, vilka kretsade 
kring tre preferenser. Preferenserna var uppbyggda på det viset att om en förändring av 
ersättningarna skulle inträffa var de tvungna att uppfyllas. De preferenser som användes var 
följande: Följer bolagen koden eller förklarar de varför de inte följer den? Agerar 
institutionerna? Har institutionerna en annan syn på ersättningar än styrelsen? 
 
Undersökningen utfördes med ett kvalitativt synsätt där representanter från institutioner och 
intressenter intervjuades. Den metoden valdes för att få en djupare inblick i 
ersättningsprocessen, observationer angående attityder och tongångar kunde då även göras 
vilket hade varit omöjligt i annat fall.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
De senaste åren har ett flertal bolagsskandaler uppdagats. Företag som Enron, Parmalat och 
Skandia har tagit stor plats i den allmänna debatten. Med hänsyn till den geografiska 
spridningen, antalet skandaler samt den massmediala uppmärksamheten som numera omger 
storföretagen spred sig kritiken snabbt från de enskilda bolagen till att drabba storföretagen 
som grupp. Den massiva kritiken fick till följd att allmänhetens förtroende för gruppen 
sjönk drastiskt. Som exempel kan nämnas att i en undersökning, från Gallup som 
publicerats i Business Week 2002, var förtroendet för de amerikanska storföretagen under 
år 2002 nere på den lägsta nivån det varit sedan 1981. (SOU 2004:47)3 

 
Ur ett nationalekonomiskt perspektiv är förtroendet för näringslivet av stor betydelse och 
ses som en ekonomisk tillgång. Detta främst beroende på två funktioner. För det första på 
grund av att ett land behöver ett stort socialt kapital (definierat som ett beteende som leder 
till effektivt utnyttjande av resurserna) för att nå hög produktivitet. Socialt kapital är intimt 
förknippat med den sociala företeelse som kallas förtroende eller tillit mellan människor. 
Och för det andra på grund av att det är nödvändigt att kapitalmarknaden och därmed även 
den aktieägande allmänheten känner förtroende för företagen. Detta eftersom näringslivet är 
beroende av att kapitalmarknaden levererar riskvilligt kapital till dem. Kapitalmarknaden 
möjliggör att man använder reala tillgångar man inte äger mot att man tecknar en skuld 
(SOU 2004:47)4.  
 
Diskussioner angående förtroende är i sig inget nytt utan har pågått under en längre tid mot 
näringslivet. Diskussionerna kan summeras med att man ansett att företagen har utnyttjat 
sig av den överlägsna information de har tillgång till samt att man i allt för hög grad har 
maximerat sin egen nytta. Storbritannien har varit föregångare i arbetet med att öka 
förtroendet genom att förbättra bolagsstyrningen och stärka aktieägarnas position. I början 
av 90-talet släppte man den så kallade Cadburry- rapporten, vilken räknas som den första 
corporate governance koden, bolagskoden. Under de kommande åren växte sedan flera 
separata koder fram i Storbritannien, som alla behandlade olika delar av bolagsstyrningen. I 
juli 1998 sammanfogade man ett flertal av de koder som vuxit fram och skapade den kod 
man använder ännu idag, Combined Code (Bäcknäs och Storck, 2005)5.  USA vaknade lite 
senare men är det land som har agerat med störst eftertryck på den senaste tidens skandaler 
i och med införandet av lagarna som samlats under Sarbanes- Oxley act.  
 

                                                
3 Betänkande av förtroendekommissionen, SOU Statens offentliga utredningar 2004:47, ”Näringslivet och förtroendet.” (2004). 

Stockholm: Fritzes offentliga publikationer. 

4 Betänkande av förtroendekommissionen ”Näringslivet och förtroendet”. 
5 Bäcknäs & Storck, (2005). Bolagsstyrning, förväntade effekter för externrevisionen. Jönköping: Internationella handelshögskolan i 

Jönköping. 
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Även Sveriges regering har försökt komma tillrätta med problemen med minskat 
förtroende. Arbetet började med tillsättandet av den så kallade förtroendekommissionen 
2002 under ledning av den förre finansministern Erik Åsbrink. Näringslivet insåg snabbt 
risken för ett hämmande regelverk, om man skulle använda sig av lagstadgade regler, och 
tog därför själva initiativet till en svensk kod för bolagsstyrning. Det inledande arbetet med 
att arbeta fram koden genomfördes sedan av en kommitté som tillsattes av regeringen, 
kallad kodgruppen. Uppdraget var att lägga fram en slutlig kod för bolagsstyrning som 
skulle kunna tillämpas med början under året 2005 (SOU 2004:130)6. En vanligt använd 
definition av kod, i det här sammanhanget, är att det är en rad av icke-bindande principer, 
normer eller god sed utgiven av ett kollektivt organ som relaterar till den interna styrningen 
av ett företag (SOU 2004:47)7.  
 

1.2 Problemdiskussion 
 
I syfte att förstå vad som egentligen hade föranlett ”förtroendekrisen” och vad en kod bör 
reglera om man vill återfå det tappade förtroendet tillsatte man i Sverige en grupp, som gick 
under namnet Rådslaget. Deras uppgift var att identifiera och rangordna de 
förtroendeskadliga företeelserna. De utgick ifrån parametrarna, betydelse av företeelsen och 
hur vanligt förekommande den är. När man sammanvägt de två parametrarna kan man se att 
en företeelse som både kan anses högfrekvent och av stor betydelse är löner och 
ersättningar. Vilket också har fått stor uppmärksamhet i massmediernas rapportering. 
Liknande resultat innehöll en undersökning som TNS Gallup utförde. Där fanns ett avsnitt 
där de tillfrågade fick svara på om de hade fått ett minskat förtroende för företag i 
allmänhet. Något som 40 % av de tillfrågade ansåg sig ha. När man sedan undersökte 
orsakerna till det var den vanligaste orsaken, något som hela 86 % av populationen ansåg, 
att många företagsledare hade fått för stora löneökningar och bonusar.(SOU 2004:47)8   
 
För att få ett bredare perspektiv gällande problemen med ersättningar kan man gå tillbaka 
till början av 80-talet. Då gjorde läkemedelsbolaget Leo en uppmärksammad riktad 
nyemission till ledningen i bolaget. När aktierna ökade kraftigt i värde strax därefter 
kritiserades agerandet kraftigt och ledde fram till ny lagstiftning. Syftet med den var att 
stärka aktieägarnas inflytande vid riktade nyemissioner.  

                                                
6 Betänkande av förtroendekommissionen, SOU Statens offentliga utredningar 2004:47, ”Näringslivet och förtroendet.” (2004). 

Stockholm: Fritzes offentliga publikationer. 
7 Betänkande av förtroendekommissionen ” Näringslivet och förtroendet”. 

8 Betänkande av förtroendekommissionen ” Näringslivet och förtroendet”. 
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I början av 90-talet var debatten främst fokuserad kring de feta pensionslösningarna och 
avgångsvederlagen som ledningen i många fall hade förhandlat fram åt sig själva. Även de 
problemen försökte man att komma tillrätta med denna gång dock genom 
rekommendationer från Näringslivets börskommitté (NBK). Där behandlades frågan om att 
de ledande befattningshavarnas förmåner skulle redovisas öppet i företagens 
årsredovisningar. De senaste aktuella fallen har främst handlat om pensioner och 
bonusprogram där ersättningen har styrts av aktiekursutvecklingen. (SOU 2004:47)9   
 
Till viss del kan de skenande ersättningarna förklaras av en hel del förändringar på den 
marknad där bolagen är verksamma. Förändringar som ledde till att efterfrågan på den 
svenska aktiemarknaden ökade dramatiskt. Dels genom ökat intresse från utländska 
investerare och dels genom att en allt större del av svenska befolkningen började direkt 
investera i aktier. Den ökade efterfrågan ledde fram till en kraftig uppgång av börsvärdena 
under de två sista årtiondena av 1900-talet. Detta skapade ett visst utrymme för de 
konstanta ökningarna av ersättningar till ledningen. Och i kombination med 
aktiekursrelaterade ersättningar, som i många fall varit felkonstruerade, har det under de 
senaste åren lett till att ersättningarna i många fall inte har stått i proportion till ledningens 
faktiska prestation. I de extremaste fallen har det också saknats tak för ersättningarna vilket 
gav enorma ersättningar till cheferna i de bolagen. (SOU 2004:47)10   
 
I de flesta fallen med ”för höga” ersättningar har de inte föregåtts av några direkta 
felaktigheter eller oegentligheter, utan har fastställts i enlighet med den gällande 
beslutsordningen. Orsakerna står snarare att finna i bristande kontroll och en svag 
bolagsstyrning i de större publika bolagen. De ”för höga” ersättningarna kan ses som en 
bristande funktionalitet i de bolagsorgan som har fått ansvaret av ägarna att sköta den 
uppgiften. (SOU 2004:47)11   
 
Med hänsyn till den dignitet som ersättningar har erkänts när det gäller betydelsen för det 
kraftigt sänkta förtroendet, är det logiskt att det är ett av de områden som står inför 
förändringar i och med koden. Med hänsyn till att problemen har bedömts komma från 
bristande kontroll och svag bolagsstyrning syftar de nya reglerna om ersättningar just till att 
stärka de delarna. Om man generaliserar de regler som koden uttrycker kan det sägas att de 
dels kräver att en del beslut skall fattas av stämman och dels att man skiljer arbetet med att 
utforma ersättningarna från det övriga styrelsearbetet.  
 

                                                
9 Betänkande av förtroendekommissionen, SOU Statens offentliga utredningar 2004:47, ”Näringslivet och förtroendet.” (2004). 

Stockholm: Fritzes offentliga publikationer. 

10 Betänkande av förtroendekommissionen ” Näringslivet och förtroendet”. 

11 Betänkande av förtroendekommissionen ” Näringslivet och förtroendet”. 
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Innan införandet av koden både utformade man och fattade beslut angående ersättningarna i 
styrelsen. I normala fall brukade styrelsens olika medlemmar representera de olika 
huvudägarna. Det fanns dock en grupp ägare som i princip aldrig deltog aktivt i styrelse 
arbetet, och det var de institutionella ägarna. Vilka, för vår uppsats, mer precist kan 
definieras som de olika fondbolag, pensionsfonder etc. som har till huvuduppgift att placera 
sparade pengar. Enligt statistik från SCB representerade de en bit över 20 % av det totala 
kapitalet på Stockholms börsen vid årsskiftet 2005-2006. Det gör att författarna bedömer att 
den potentiellt största förändringen av de nya reglerna är att institutionerna som tidigare 
kallats för de ansiktslösa ägarna har en gyllene möjlighet att ta beslut i denna enskilda 
fråga. Med  
hänsyn till allmänhetens intresse för de här frågorna, en allmänhet som utgör deras kunder, 
är sannolikheten stor att kritiken inte låter vänta på sig om de inte tar ställning när 
ersättningarna röstas igenom.    

1.3 Problemformulering 
Det problem vi vill belysa i denna studie är hur de förändrade reglerna för bolagsstyrning 
har påverkat ersättningarna till ledningen för bolag som direkt berörs av koden. Koden 
innebär i grunden en strukturell förändring, en möjlighet till faktiskt förändring, när det 
gäller ersättningarna. 
 
I och med att man flyttar beslutsfattande från styrelsen till stämman, bjuder man in även 
andra ägare än de aktiva storägarna (styrelsemedlemmarna) att vara med och besluta 
angående ersättningarna. Men för att kodens regler ska innebära en faktisk förändring t. ex 
avseende ersättningsnivåer, olika mixar i kompensationspaket etc. Måste övriga ägare agera 
i enlighet med den möjligheten som koden innebär. Vår grundläggande fråga kommer att 
lyda: 
 

• Har bolagskoden inneburit någon konkret förändring för ersättningarna till aktuella 
företagsledningar? 

 

1.4 Syfte 
Vårt syfte är att identifiera effekterna av hur de nya reglerna för bolagsstyrning har 
påverkat ersättningarna till ledningen. Koden har inneburit en möjlighet till förändring. 
Förändringen är dock beroende av att vissa grupper av aktieägare, enligt författarnas 
mening institutionerna, medverkar och beslutar inom de områden som koden berör. Vårt 
syfte blir således att undersöka om så har skett och om man kan se någon faktisk förändring 
angående ersättningarna. 
 

1.5 Avgränsningar 
Bolagsstyrning och den svenska koden för bolagsstyrning är ett väldigt brett område. 
Därför har vi valt att begränsa oss till att undersöka effekterna den fått på ersättningar till 
ledningen. Av praktiska skäl kommer undersökningen vidare bara kunna undersöka i vilken 
mån de nya reglerna har påverkat de svenska institutionernas agerande.  
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2 Metod 

 

 

 

 

2.1 Undersökningens övergripande ansats 
Bolagsstyrning och förtroende är två begrepp som ligger i tiden både i Sverige och 
utomlands. Ett ökande intresse för dessa begrepp beror bland annat på de senaste årens 
skandaler inom näringslivet. Skandalerna har inneburit att förtroendet har sjunkit drastiskt 
och ett förslag till en kod för bolagsstyrning har arbetats fram. Koden syftar till att 
återupprätta allmänhetens förtroende för det svenska näringslivet och att skapa en 
förbättring och utveckling i styrningen av svenska företag. Författarna är intresserade av 
den delen av den svenska bolagskoden som rör ersättningar till ledningen. Denna punkt är 
den del av bolagskoden som fått mest uppmärksamhet. Bolagskoden syftar till att bidra med 
ett mer decentraliserat beslutsfattande. Har bolagskoden lett till ett förändrat synsett på hur 
besluten ska fattas när det gäller dessa omdiskuterade ersättningar? Vilken effekt har 
bolagskoden fått på beslutsprocessen och ersättningar? Författarna till uppsatsen anser att 
dessa faktorer gör ämnet mycket intressant att fördjupa sig i och med studien avses att 
skapa ett bidrag till ökad kunskap inom ämnesområdet.     

2.2 Författarnas egna referensramar 
När uppsatsen planerades var ingen i gruppen särdeles insatta i problemområdet. Den 
inblick som fanns var mycket påverkad av den som media försökte förmedla med tankar 
som gick åt rövarkapitalism. Den första utgångspunkten blev därför att vidga våra vyer, att 
leta upp artiklar och forskning på området. Teorier som tog upp bolagsstyrning och 
ersättningar hjälpte till för att vidga våra vyer angående ämnet.  
 
Med anledning av att vi innan den här kursen inte kände varandra medför det att vissa 
komplikationer inträffar innan man vet var personerna i gruppen står. Detta kan försvåra 
forskningsprocessen, genom att energi läggs på fel saker.  

2.3 Undersökningens forskningsansats 
Det finns två skilda strategier för datainsamling, nämligen deduktiv och induktiv ansats. 
Den deduktiva ansatsen innebär ”från teori till empiri” och denna ansats utgår från tidigare 
teorier och befintliga empiriska rön. Förväntningarna om världen byggs upp och därefter 
sker insamling av empiri för att se om dessa förväntningar stämmer överens med 
verkligheten. Denna ansats leder dock oundvikligen till att forskaren letar efter relevant 
litteratur, som tenderar till att ge stöd åt förväntningarna.  
 
Den andra strategin kallas för induktiv ansats, “från empiri till teori”, och denna innebär att 
forskaren insamlar empiri nästan helt utan förväntningar.  Utifrån denna öppna ansats 

I detta kapitel redogörs för vilka vetenskapliga ansatser och metoder som har tillämpats 
för att uppnå syftet med vår uppsats, samt tillvägagångssättet för att finna nödvändig data. 
Avslutningsvis beskrivs upplägget av uppsatsen samt vilka problem den valda metoden 
har orsakat 
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formuleras sedan teori (Jacobsen, 2002)12. Den induktiva ansatsen innebär att de befintliga 
teorierna ifrågasätts och utmanas genom bildandet av nya modeller och teorier. Det finns 
också en tredje typ av forskningsansats, nämligen den  
 
abduktiva ansatsen. Denna innebär att forskaren utgår ifrån och använder sig av både 
befintlig teori och empiriska studier för att nå fram till ett resultat (Alvesson & Sköldberg, 
2000)13. Vi anser att uppsatsen har ett deduktivt angreppssätt, eftersom vi valt att utgå från 
vår teoretiska referensram som sedan testas mot den insamlade empirin. 
 

 
 
Genom att testa om de strukturella förändringarna angående ersättningar i bolagskoden 
stämmer överrens med den empiri vi får genom institutionerna och analysera detta ämnar vi 
att undersöka om det strukturella i bolagskoden medfört faktiska förändringar. De punkter 
som bolagskoden tagit fram och som berör ersättningar är: 
 
- Styrelsen (ska lägga fram principer om ersättningar till bolagsstämman) 
 
- Bolagsstämman (möjlighet ges till aktieägarna att rösta om ersättningar) 
 
 
Utifrån dessa punkter i bolagskoden, vill vi undersöka och testa mot vår empiri om 
Institutionerna i och med bolagskodens möjligheter att påverka, lett till några faktiska 
förändringar på ersättningar. För att besvara om bolagskoden lett till faktiska förändringar 

                                                
12 Jacobsen D I, Vad, hur och varför?, Studentlitteratur, Lund 2002 

13 Alvesson, Mats, Sköldberg, Kaj,. Tolkning och reflektion, vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod 1994.  
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på ersättningar så har vi valt att ta fram tre preferenser som vi anser är grunden för om en 
faktisk förändring verkligen skett. De tre preferenserna vi vill ta reda på är: 
 
-Följ, förklara ( följer bolagen koden)? 
 
-Agerar institutionerna?  
 
-Har institutionerna en annan syn på ersättningar än styrelsen? 
 
Efter att ha undersökt bolagskoden och dess strukturella förändringar och dess teoretiska 
syfte med ett ökande ägandeinflytande, styrelse som ska lägga fram principer om 
ersättningar med syfte att öka informationen så att ägarna får en bättre insyn, möjligheten 
som ges att rösta angående ersättningar, kom vi fram till tre preferenser som vi ansåg måste 
uppfyllas för att den strukturella förändringen ska kunna leda till att en förändring verkligen 
sker i praktiken.En strukturell förändring behöver inte innebära att det automatiskt 
genomförs. Första preferensen om de noterade bolagen följer eller förklarar bolagskoden 
ansåg vi vara grunden för att kunna göra vår studie om bolagskoden fått någon effekt på 
ersättningar. Den andra preferensen valde vi p g a att om en förändring ska ske krävs det att 
institutionerna agerar genom att säga ifrån. Den tredje preferensen vi ansåg vara en viktig 
faktor var om institutionerna har en annan syn på ersättningar än bolagen.  
För att ta reda på dessa preferenser så har vi valt att ställa flera underfrågor som berör varje 
delmoment för att på så sätt försöka komma fram till hur institutionerna ställer sig till de  
olika preferenserna. I slutet av metoddelen har vi tagit fram en analysmodell som ska visa 
hur vår analys hänger ihop, för att visa analysens så kallade ”röda tråd”. 

2.4 Undersökningens metodansats 
 
Problemområdet kan angripas på flera olika sätt, och olika metodprinciper kan användas 
beroende på vilka synsätt studien utgår ifrån (Bruzelius & Skärvad 2000)14. Vi valde att 
angripa problemområdet utifrån ett analytiskt synsätt. Det analytiska synsättet gör 
antaganden om en av oss oberoende verklighet. Vi kallar den för den objektiva 
verkligheten. En grundfråga för detta synsätt är hur man ska nå kunskap om det objektiva, 
dvs. skilja mellan vad som är stabila objektiva fakta och vad som är subjektiva 
sinnesupplevelser. Under sådana förhållanden står man inför problemet att upptäcka 
element som är invarianta med hänsyn till förändringar i miljön och till skillnader i olika 
personers sinnesupplevelser15.  
 
Kvalitativa och kvantitativa ansatser är båda metoder för insamling av empiri, vilken av 
dessa båda metoder som är mest användbar beror i första hand på vilken problemställning 
som skall belysas. Båda metoderna har sina för- och nackdelar och de utesluter inte 
ömsesidigt varandra, utan både kvalitativ och kvantitativ data kan samlas in under samma 
undersökning (Jacobsen, 2002)16. Gemensamt för de bägge ansatserna är att deras syfte är 
att ge en bättre förståelse av särskilda sammanhang i samhället och olika sociala processer 

                                                
14 Bruzelius, L, Skärvad, P-H Integrerad organisationslära. (2000). 

15 www.fek.su.se/uppsats_old/1998/126/Kina. 

16 Jacobsen D I, Vad, hur och varför?, Studentlitteratur, Lund 2002. 
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samt hur olika människor, grupper, organisationer, och institutioner agerar och påverkar 
varandra. Den främsta skillnaden mellan de båda metoderna är att vid en kvalitativ ansats 
kommer forskarens egna uppfattningar och dennes personliga tolkning av information att 
avspegla sig, men vid en kvantitativ ansats kommer informationen däremot att omvandlas 
till siffror och är därför inte utsatt för bedömningar. Typen av undersökning styr vilken 
undersökningsmetod som är att föredra, och för vissa studier passar till exempel en 
kvalitativ ansats bättre än en kvantitativ (Holme & Solvang, 1997)17   
 
Efter att noga beaktat uppsatsens ämnesområde, frågeställning och syfte valdes som 
underlag för studien en kvalitativ ansats. Detta eftersom denna ansats ansågs vara bäst 
lämpad för att uppfylla uppsatsens syfte, för att öka informationsvärdet samt för att skapa 
en grund för mer fullständiga och djupa uppfattningar om det som undersöks. Syftet med 
uppsatsen är att få fram nyanserad data och att gå på djupet i undersökningen och på sa vis 
få en större förståelse för vilka effekter införandet av koden får på ersättningar till ledning 
för svenskt näringsliv. Problemställningen kräver ingående och diskussionsinriktade svar 
och därför föll valet naturligt på en kvalitativ ansats.  
 
Förhållningssättet i en kvalitativ ansats är förutsättningslöst och varje situation möts som 
om den alltid vore ny och en helhetsförståelse av särskilda förhållanden eftersträvas. Detta 
för att skapa bästa möjliga spegling av den rådande situationen (Olsson & Sörensen, 
2001)18. Genom en kvalitativ undersökning vill författarna få en närhet till respondenterna, 
och på detta sätt skapa en öppen atmosfär och flexibilitet i intervjuerna.  
 
Medvetenhet finns om att en kvalitativ metod för insamling av empiri kan skapa problem 
gällande generalisering, men eftersom det huvudsakliga syftet med uppsatsen är att se på 
skillnader och effekter bolagskoden bidragit till på löner och ersättningar genom ett urval 
av ett fåtal institutioner och dessas uppfattningar  och inte generalisera i större utsträckning 
anses detta inte vara en nackdel i detta fall.  

                                                
17 Holme, I. M. och Solvang, B. K. 1997. Forskningsmetodik: Om kvalitativa och kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur. 
18 Olsson, Henny, Sörensen, Stefan. (2001). Forskningsprocessen. Kvalitativa och kvantitativa perspektiv. 
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Enligt Jacobsen (2002)19 är avsikten med kvalitativa metoder i regel inte att generalisera 
från urvalet av enheter till en större grupp av enheter. Denna typ av studie har i ringa grad 
som syfte att fastslå ett fenomens omfång eller frekvens. Författarna till denna uppsats är 
väl medvetna om att denna typ av studie inte kan användas för att dra slutsatser om vad den 
större massan anser om frågeställningen. 
 

 

2.5 Datainsamlingsmetod 
 
Det finns två metoder för att få djupare kunskap inom ett område i det kvalitativa synsättet: 
primär- och sekundärdata. Primärdata är den information som väger tyngst i 
forskningsarbetet. Det är den informationen som är specifikt insamlad för att besvara 
forskarens frågeställning. Man kan samla in den informationen på olika sätt, till exempel 
genom intervju, observation eller analys av texter (Bryman, 2004)20. 
 
Den sekundära metoden bygger på att man tar del av information som någon annan forskare 
har tagit fram i ett annat syfte. Den informationen kan styrka, ge inblick i, eller kanske 
motsäga information som den primära forskningen ger. (Jacobsen, 2002)21 Genom att ta 
hänsyn till och väga in annan forskning ger det trovärdighet och tyngd åt forskarens 
slutsatser.  
 
Med anledning av det som beskrivs ovan användes både primär- och sekundärdata i arbetet. 
Teorier, uppsatser och artiklar som berör området, det vill säga sekundärdata, beaktades och 
låg som grund för att ge författarna en god inblick i ämnet och dess problematik.  
 
Empiri, det vill säga den primära informationen som insamlades in, låg till grund för att ge 
trovärdiga svar på forskningsfrågorna. Empirin bearbetades med hjälp av de teorier och 
idéer som knyter an till ämnet så att en rimlig och trovärdig slutsats kunde arbetas fram.   
 

                                                
19 Jacobsen D I, Vad, hur och varför?, Studentlitteratur, Lund 2002. 

20 Bryman, Alan (2004) Samhällsvetenskapliga metoder  Intergraf AB Malmö. 

21 Jacobsen D I, Vad, hur och varför?. 
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2.5.1 Insamling av sekundärdata 

Vi fann vår sekundärdata genom efterforskning på Stockholms universitetsbibliotek och på 
Internet, genom olika sökmotorer för artiklar och uppsatser till exempel: Diva och Libris. 
Sökord som användes var till exempel: Bolagsstyrning, bolagskod, ”corporate governance”, 
bolagsstyrning, ersättningar, bonus och organisationsteori. 
 
Det vi fann som berörde vårt ämne var vetenskapliga artiklar, uppsatser och litteratur. Med 
anledning av att bolagskoderna är ett nytt fenomen fanns det inte några svenska 
undersökningar angående hur koderna fungerar. Det fanns däremot mycket skrivet 
angående ersättningsproblematiken.  
 
Den litteratur som ägnades störst kraft vid den här studien var förarbetet till bolagskoden 
och slutprodukten, det vill säga den svenska bolagskoden för bolagsstyrning. Förutom det 
lästes böcker som berör ”corporate governance”, bolagsstyrning, och böcker som tog upp 
kompensationsteorier. Detta för att komma till insikt och finna lämpliga ”preferenser” att 
undersöka i vår forskning.  
 
Genom analys av sekundärdata samt intervju med Aktiespararna och KPMG kunde vi 
komma fram till de tre följande preferenserna:  
 

• Den första preferensen var om företagen valt att ”följa eller förklara” avseende de 
delar koden som gäller ersättningar?  

• Den andra handlade om institutionerna valt att agera i enlighet med de nya 
möjligheter som koden innebar och att de är tillräckligt starka ägare för att 
åstadkomma en förändring? 

• Den tredje preferensen var angående om institutionerna har en annan syn på 
ersättningar till ledningen än de styrelser som tidigare tagit beslut i 
ersättningsfrågor?  

 
Preferenserna anser vi är uppbyggda på det sättet att om de inträffar, kommer en förändring 
av ersättningen att inträffa. I annat fall är sannolikheten att en förändring skall komma till 
stånd mindre.   
 

2.5.2 Kritik av sekundärdata 

Forskaren bör vara kritisk mot båda insamlingsmetoderna, men extra kritisk mot 
sekundärdata i och med att det är en annan forskningsfråga som ligger bakom den 
undersökningen. Det kan medföra att informationen inte har tillräckligt god överförbarhet. 
(Bryman, 2004)22 
 

                                                
22 Bryman, Alan (2004) Samhällsvetenskapliga metoder  Intergraf AB Malmö. 
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Med anledning av hur pass känsligt ersättningar till ledningen är måste den sekundära 
informationen betraktas med oerhörd skepsis. Det är därför en fördel att ta del av många 
och olika betraktares synvinklar för att få en balanserad syn på företeelsen. Det sker många 
vinklingar från de olika lägren i samhället för att de vill ha stöd för sin ståndpunkt. Kritisk 
bedömning av källans trovärdighet är därför mycket viktig. (Jacobsen, 2002)23 
 
Uppsatser som vi har funnit, som berört vårt område, har beaktats med stor skepsis, med 
anledning av att reliabiliteten och validiteten är svårbedömd. Vi har dock tagit del av och 
beaktat litteraturhänvisningar och vissa tankegångar.  
 
Böcker angående ”corporate governance” som har lästs har i många fall varit amerikanska, 
vilket kan ha medfört att de är mer anpassade till det amerikanska synsättet. Vi tror dock att 
de fungerar tillräckligt väl för de svenska förutsättningarna och därför lämpar sig att nyttjas 
i vår uppsats.  
 

2.5.3 Val av respondenter 

Vårt val av respondenter har gjorts genom att vi har intervjuat olika institutioner som 
förvaltar andras aktier. Det blir en form av ickesannolikhetsurval i och med att vi inte valde 
respondenterna slumpmässigt. Vi nyttjade även ett så kallat bekvämlighetsurval, vilket 
säger att vi använde oss av dem som vi lättast kunde komma i kontakt med av 
institutionerna, vilket medför att det blir svårare att generalisera. (Bryman, 2004)24  
 
Vi valde respondenterna genom en stratifiering, vilket innebär att vi riktade in oss på de 
större institutionerna som förvaltar aktier i Sverige. Detta med anledning av att de 
representerar en stor del av det institutionella ägandet i Sverige. Institutionen i fråga valde 
därefter ut en kunnig representant från företaget som är insatt i den frågeställning, som 
ligger till grund för vår uppsats.  
 

2.5.4 Kort beskrivning av våra respondenter 

När man intervjuar respondenter i en kvalitativ intervju är det tämligen viktigt att känna till 
deras bak- och värdegrund (Jacobsen, 2002)25. Här nedan beskrivs en kort sammanfattning 
av dem som vi intervjuade.  
 
Aktiespararna26 bildades när den dåvarande finansminister Gunnar Sträng 
(socialdemokraterna) hade givit signaler om att en evig aktievinstskatt skulle införas. Ett 
antal remissinstanser skulle få säga sitt, men det fanns ingen som kunde föra aktieägarnas 
talan. Därför togs initiativet att i december 1965 bilda en intresseorganisation för landets 
aktieägare. De skulle bevaka de små aktieägarnas intressen och de namngav organisationen 
Sveriges Aktiesparares Riksförbund.  
 

                                                
23 Jacobsen D I, Vad, hur och varför? samhällsvetenskapliga ämnen. Studentlitteratur, Lund 2002. 

24 Bryman, Alan (2004) Samhällsvetenskapliga metoder  Intergraf AB Malmö 

25 Jacobsen D I, Vad, hur och varför?. 

26 http://www.aktiespararna.se 
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KPMG27 är ett av Sveriges ledande kunskapsföretag inom ekonomisk information. De 
verkar även över hela världen då de är medlem i KPMG international. Affärsområden som 
de verkar inom är ”revision för stora företag” ”ägarledning angående revision & 
rådgivning” ”skatt” ”finansierings och rådgivnings service” och ”hjälp angående 
riskbedömning”.  
 
Alecta28 bildades 2001 men är ett företag som vilar på gamla grunder. Det hette tidigare 
SPP, som stod för Sveriges Privatanställdas pensionskassa. SPP bildades 1917 och tanken 
var att tjänstepensionen skulle fungera som en uppskjuten löneförmån och inte vara en 
belöning för en långvarig tjänst. En anställd som lämnade sin tjänst innan 1917 förlorade 
hela sin pensionsrätt. Idag har Alecta 27 000 kundföretag och 1,6 miljoner försäkrade som 
har en ekonomisk grundtrygghet under och efter arbetslivet. 
 
AMF Pension29, ägs av LO och Svensk Näringsliv. Det bildades i början av 70-talet för att 
ta hand om den kollektivavtalade pensionsförsäkringen för arbetare i det privata 
näringslivet. Verksamheten sköttes tidigare via förvaltningsavtal av SPP men sedan 1991 är 
det ett eget bolag.  
 
Nordea30 är den största bankkoncernen i norra Europa. Koncernen skapades år 2000 och var 
en sammanslagning mellan svensk/finska ”MeritaNordbanken” och ”danska Unibank”. 
Under 2000 uppköptes även den norska banken ”Christiania Bank Og Kredikasse”.  
 
Handelsbanken är en av storbankerna i Sverige. Den bildades 1871 och hette då 
Stockholms Handelsbank, vilket senare döptes om till svenska Handelsbanken.  
Idag är svenska handelsbanken representerad i omkring 20 länder utanför norden.  
 

2.5.5 Insamling av primärdata  

 
Upplägget för insamling av primärdata var att först bli insatta i problematiken från olika 
intressenters synvinklar. Vi började med att genomföra en intervju med Helen Strid. Helen 
är ansvarig för bolagsstyrning på KPMG och hon kunde bidra med tankar angående 
ersättningar och bolagsstyrning.  
 

                                                
27 http://www.kpmg.se 

28 http://www.alecta.se 

29 http://www.amf.se 

30 http://www.nordea.se 



 
 

15 

Vi genomförde även en intervju med en person från aktiespararna, Gunnar Ek. 
Aktiespararna står bakom de små aktieägarna och arbetar aktivt för att få en bättre styrning 
på bolag i Sverige ur ett ägarperspektiv. Gunnar beskrev den bakomliggande historiken och 
varför en kod hade tagits fram. Vi fick på detta vis en bild på hur klimatet i samhället såg ut 
när koden växte fram. 
 
Innan vi gick ut och genomförde intervjuer med våra respondenter skapade vi frågor vars 
svar kunde fungera som indikatorer på hur de skulle agera angående de preferenser som vi 
hade arbetat fram med hjälp av sekundärdata och intervjuerna med aktiespararna och 
KPMG.  
 
Nästa steg var att komma i kontakt med våra respondenter, vilka är de ekonomiska 
institutionerna som förvaltar aktier åt privat- och företagskunder. Vår avsikt är att 
genomföra semistrukturerade kvalitativa intervjuer med dessa för att komma till insikt om 
vad de har för tankar angående de tre preferenserna som hade framarbetats i förstudien till 
det här arbetet.  
 
De ekonomiska institutionerna som ingick i studien var Handelsbanken, AMF Pension, 
Alecta och Nordea. Våra intervjuer med dem var ca 30 minuter långa. Där frågades de ut 
med frågor vars svar kunde fungera som indikatorer på vad de tyckte angående de olika 
preferenserna. Dessa samtal spelades in så att forskarna kunde fokusera sig på intervjun och 
de slapp därför anteckna vad som sades.   
 
Vi fann att genom att intervjua personer från olika läger blev vi mer insatta angående 
problematiken i ämnet. Deras olika perspektiv underlättade arbetet med att skriva en väl 
avvägd uppsats. Vi fick även information om intressanta företeelser och tankar som kunde 
användas i senare intervjuer och i slutanalysen av materialet.  

2.5.6 Intervjuteknik 

När man gör en intervju kan man välja mellan telefonintervju eller att möta personen som 
man skall intervjua. Med anledningen av att vi utförde en kvalitativ forskning, fann vi att 
det var lämpligast att möta den person som skulle intervjuas, i och med att 60-80% av den 
mänskliga kommunikationen sker genom kroppsspråk31. Ett möte med respondenten bör 
därför medföra att kommunikationsmissuppfattningar undviks så långt som det bara är 
möjligt. 
 
Vid själva intervjun kan olika intervjutekniker användas. Strukturerade intervjuformer sker 
främst inom den kvantitativa metoden. Inom den kvalitativa metoden brukar 
semistrukturerade eller ostrukturerade intervjuer vara att föredra. (Bryman, 2004)32 
 
Den ostrukturerade intervjuformen liknar ett vanligt samtal, men den har en viss struktur 
trots allt. Forskaren kan ha en PM där det står viktiga punkter som kan tas upp. 
Respondenten får detta till trots prata väldigt fritt. Om forskaren finner något extra 

                                                
31 http://www.bodylanguagetraining.com 

32 Bryman, Alan Samhällsvetenskapliga metoder Intergraf AB Malmö (2004). 
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intressant kan han/hon ställa följdfrågor angående detta. (Bryman, 2004)33 

                                                
33 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder  
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Semistrukturerade intervjuer är lite mer strukturerade, respondenten får naturligtvis 
fortfarande associera och svara fritt på frågan. Forskaren har en intervjuguide där viktiga 
punkter står som skall tas upp. Om respondenten kommer in på ett intressant område kan 
man ställa följdfrågor trots att de inte är med i intervjuguiden. Lämpar det sig bättre, får 
man även ändra ordning på frågorna. Man bör trots det försöka hålla sig till den 
ursprungliga ordningen. (Bryman, 2004)34 
  
Både semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer användes i den här forskningen. Den 
semistrukturerade intervjuformen ansåg vi vara bäst när vi skulle ta reda på vad 
institutionerna ansåg om frågor rörande de preferenser som vi hade ringat in. Vi ville ha en 
viss struktur på intervjuerna vilket underlättar för forskarna att få en bild av hur 
institutionerna ser på de tre preferenserna.  
 
När Gunnar Ek som företrädde aktiefrämjandet och Helen Strid på KPMG intervjuades 
användes den ostrukturerade intervjuformen, vilket medförde att de fick associera helt fritt 
och prata om det som de fann intressant angående ämnet. Vi satte naturligtvis upp 
referensramar och ställde följdfrågor så att vi kunde få reda på så intressanta saker som 
möjligt, men vi försökte trots det inverka så lite som möjligt.   
 

2.5.7 Trovärdighet och äkthet 

Det finns riskmoment när man gör en undersökning som man behöver komma till rätta med 
för att få en trovärdig undersökning. Inom den kvantitativa forskningen används validitet 
och reliabilitet som utvärdering av trovärdigheten i undersökningen. Dessa begrepp är 
skapade till det kvantitativa förhållningssättet. Det råder därför delade mening om vilka 
begrepp man bör använda i en kvalitativ forskning, med tanke på att termerna ovan 
ursprungligen tillhörde den kvantitativa forskningen.  
Vi valde trots det att använda oss av de modifierade kvantitativa begreppen för de är en väl 
utarbetat standard som forskningsvärlden känner till.  
 
Som stöd för den argumentationen säger (Jacobsen, 2002)35 att när man använder dessa 
begrepp i kvalitativa undersökningar, innebär det inte att man underkastar sig den 
kvantitativa logiken. Det betyder bara att vi försöker förhålla oss kritiskt till kvaliteten på 
de data som vi samlat in.  

                                                
34 Bryman, Alan Samhällsvetenskapliga metoder.  

35 Jacobsen D I, Vad, hur och varför?, 2002 samhällsvetenskapliga ämnen, Studentlitteratur, Lund. 
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Vi kommer, i den här undersökningen, att använda oss av LeComtes och Goetzs definition 
på de kvantitativa begreppen (LeComte & Goetz)36, vilka är: 
 
Intern validitet: Visar på hur pass giltiga slutsatserna är från de observationer som 
forskaren gjort. 
 
Extern validitet: rör den utsträckningen i vilken resultaten kan generaliseras till andra 
sociala miljöer och situationer.  
 
Intern reliabilitet: avser hur pass väl ett forskningslag är överens med tolkningen av det 
forskningsmaterial som de samlar in. 
 
Extern reliabilitet: handlar om hur pass väl en forskning som är identisk med en tidigare 
ger ett liknande utfall. Om forskningen har god extern reliabilitet bör den ge ett liknande 
utifall. Det kan tyckas verka orimligt med tanke på att sociala företeelser förändras ständigt. 
Människor har olika social bakgrund vilket gör det hela problematiskt. För att kunna få god 
reliabilitet bör forskarens referensramar dokumenteras, vilket ger bättre extern reliabilitet. 
 
Intern validitet 
Med anledning av att vi gör kvalitativa intervjuer och att de är mer tidskrävande än 
kvantitativa ansåg vi det som rimligt att genomföra sex stycken. Vi valde att intervjua 
personer med olika ståndpunkter, vilket medför att vi tror att vi har fått tillräckligt god 
intern validitet. Svaren som vi erhöll var så pass omfångsrika och djupa vilket också bidrog 
till den slutsatsen. 
 
Urvalet av respondenter som vi gjorde, finner vi vara ett gott val. Vi gjorde en form av 
bekvämlighetsurval med tanke på att vi valde ut respondenter från de stora institutionerna 
som hade tid att hjälpa oss. Med anledning av att bolagsstämmorna var i sina slutfaser var 
det lite problematiskt då respondenterna inte var på sina kontor utan på stämmorna. Vi fick 
trots det möjlighet att göra intervjuer med insatta personer som intervjuas i media angående 
dessa frågor, till exempel Gunnar Ek och Ramsey Brufer. 
 
Sanningshalten av vad institutionerna svarade kan kanske ifrågasättas med anledning av att 
de som vi intervjuade ingår i samma sfär av människor som ingår i 
företagsledningen/företagsstyrelsen. Bolagen och institutionerna har en tydlig relation då 
institutionerna är så pass stora ägare i bolagen. De deltar därför på många möten 
tillsammans. Detta kan medföra att det är svårare att ifrågasätta och kritisera förslag som 
läggs, då det kan visa på brist på förtroende. Det är inte heller så troligt att respondenten 
kommer att kritisera sin arbetsgivare, vilket kan medföra att man inte riktigt får höra hela 
sanningen. 
 

                                                
36 LeCompte, M. D. och Goetz, J. R (1982), Problems of Reliability and Validity in Ethnographic Research, Review of Educational 

Research, 52: 31-60. 



 
 

19 

För att få en välbalanserad syn på problematiken valde vi därför att intervjua Aktiespararna 
som går i bräschen för små aktieägare. Vi utförde även en intervju med Helen Strid på 
KPMG, som är ansvarig för bolagsstyrning och som är väl insatt i situationen. Med tanke 
på revisorernas värdegrund enligt Far37 bör hennes information vara tämligen opartisk. 
Detta torde medföra att på det stora hela har den här undersökningen tämligen god intern 
validitet.  

 
Informationen som man besitter genom en kvalitativ undersökning är till viss del subjektiv, 
både från respondentens och från forskarens perspektiv, vilket kan medföra att resultatet 
inte är helt objektivt. Med tanke på att vi är tre personer i forskningsgruppen har vi kunnat 
utföra en viss triangulering. Triangulering (Jacobsen, 2002)38 innebär att man stärker både 
validitet och reliabilitet genom att olika personer intervjuar och analyserar vilket slutligen 
utmynnar i slutsatsen.  
 
Extern validitet 
Den externa validiteten i våran undersökning känns medelgod. Vi har både anledningar som 
stärker och anledningar som försvagar dess giltighet. Kritiken som kan riktas mot vår 
undersökning är att det var ett fåtal respondenter som intervjuades. Det kan få till följd att 
resultatet inte är representativ för populationen, vilket är ett vanligt problem för kvalitativa 
undersökningar. (Jacobsen, 2002)39 
 
Vi har således intervjuat personer som är väl insatta i problematiken. De institutionella 
ägarna kanske var få i antalet men de förvaltar således inte en alltför liten andel av aktierna 
på Stockholmsbörsen, vilket medför att de är tämligen viktiga aktörer. Med anledning av att 
vi har fått samstämmiga svar från respondenter visar det på att vår information som vi har 
fått av dem är valid (Jacobsen, 2002)40. 
 
Intern reliabilitet 
Våra intervjuer med våra respondenter togs upp på en bandinspelning, vilket hjälper till att 
höja upp reliabiliteten. Materialet, det vill säga banden, som blev slutprodukten av 
intervjuerna, har bearbetats av samtliga författare till den här studien. Vi har inte haft några 
motstridiga åsikter angående tolkning eller slutsatser till forskningen, vilket medför att vi 
finner att undersökningen har god intern reliabilitet. 
 
Extern reliabilitet 
Vi har som uppfattning att den här undersökningen har god extern reliabilitet. Detta med 
anledning av att vi fick likvärdiga svar från de olika organisationerna. Deras resonemang 
bygger på logik. Författarna torde inte heller ha påverkat respondenterna särdeles mycket 
då vi ställde öppna frågor där de fick förklara hur de anser att det hela fungerar.  
 

                                                
37 Far Fixa referensen 
38 Jacobsen D I, Vad, hur och varför?, Studentlitteratur, Lund 2002samhällsvetenskapliga ämnen,

 
Studentlitteratur, Lund. 

39 Jacobsen D I, Vad, hur och varför?. Studentlitteratur, Lund samhällsvetenskapliga ämnen, 2002. 

40 Jacobsen D I, Vad, hur och varför?. 
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Intervjuerna som hölls utfördes även i deras arbetsmiljöer. Detta medför både positiva och 
negativa faktorer. Att de känner sig trygga i sin alldagliga omgivning är positivt medan det 
som är negativt är att det kan vara svårare att gå mot vad företaget står för. Man får då 
kanske inte reda på hur det faktiskt fungerar utan vad företaget vill ge sken av. Vår 
uppfattning är trots det att dessa två faktorer är samstämmiga.  
 
När uppsatsen planerades var ingen i gruppen särdeles insatta i problemområdet. Den 
inblick som fanns var mycket påverkad av den som media försökte förmedla med tankar 
som gick åt ”rövarkapitalism”. Vi tror dock att vi gick in med tämligen öppna sinnen vid 
intervjutillfället för att få höra vad intervjuobjekten hade att förmedla.  
 
De personer som har arbetat med den här kvalitativa studien är studenter vid den 
ekonomiska fakulteten vid Stockholms universitet. Vår tro är att vi kommer från vanliga 
medelklasshem. Vi gick därför in i studien med sinnen som troligtvis inte skiljde sig 
avsevärt från dem som allmänheten har. Att vi studerar vid Stockholms universitet kan 
möjligen inverka något med anledning av att vi troligen kommer att få en inkomst över 
riksgenomsnittet. Vår nuvarande ekonomiska situation är trots det ganska likvärdig andra 
studenter.   
 

2.6 Metod för dataanalys 
Informationen som blir insamlad i intervjuer kommer att analyseras så att forskningen 
slutligen resulterar i en slutsats. Det finns två metoder som är vanligast vid dataanalys; 
analytisk induktion och grounded theory.  
 
Den analytiska induktionen bygger på att man gör en hypotes som man testar sin 
information mot. Om man finner något i informationen som motsäger hypotesen får man 
antingen omformulera eller omdefiniera hypotesen. Alla exempel man finner måste fungera 
tillsammans med hypotesen, inga undantag får finnas. Detta medför att man bara kan 
använda den metoden när man kan få konkreta svar.  
 
Med tanke på att vi använde generella diskussionsfrågor, vilket leder till att det är omöjligt 
att få konkreta svar, det visar på orimligheten till att använda den induktiva induktionen. 
Grounded theory lämpade sig istället betydligt bättre för vår forskning, då vi utförde en 
forskningsprocess genom att vi samlade in information från institutioner och andra berörda 
parter. Under den processen analyserade vi vad de olika parterna sa för att kunna agera på 
ett lämpligt sätt och ställa meningsfulla följdfrågor, vi arbetade på det sättet fram en 
trovärdig slutsats (Bryman, 2004)41. 
 

                                                
41 Bryman, Alan Samhällsvetenskapliga metoder  Intergraf AB Malmö (2004) 
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2.7 Metodkritik 
 
Det går alltid att finna information för att stödja de teoretiska uppfattningarna, frågan är 
bara om dessa teorier är sanna. Denna viktiga tanke av vetenskapsteoretisk karaktär 
framhålls i Murphys forskningslag och kan tolkas utifrån att de fenomen som studeras ofta 
är mångtydiga och mycket komplexa samt att det finns en risk för manipulation av 
materialet. Forskaren kan på detta sätt få information att visa det han eller hon vill och det 
är då viktigt att ifrågasätta det vetenskapliga arbetet, förutsättningarna och de val som 
gjorts. Viktigt för forskningsarbetet är de val som görs i samband med tolkningen av 
informationen, hur texterna bearbetas och hur det som händer värderas.  
 
Vad som är vetenskapligt blir en tolkningsfråga och det är följaktligen beroende av om det 
finns mer eller mindre tydliga kriterier som grund för värderingarna. Vetenskapen är inte 
värderingsfri, utan ställer forskaren inför en rad etiska val, situationer och de olika 
alternativen får olika följder när det gäller förverkligandet av moraliska värden. Det är 
viktigt att det finns en medvetenhet hos forskaren om det val som denne ställs inför och om 
att de etiska valen får konsekvenser både för det vetenskapliga arbetet och för samhället 
(Holme & Solvang, 1997)42.  
 
Vi valde ett kvalitativt angreppssätt därför att vi ansåg att, för att kunna besvara vårt syfte 
med uppsatsen, vilket vi ansåg vara så komplext, behövde mer diskussionsinriktade svar 
där respondenten kunde associera fritt, med intervjuer får vi en hög kvalitet på svaren d.v.s. 
Respondenten har verkligen svarat på den frågan som ställts och man fångar upp det 
spontana svaret. Vid eventuella problem att förstå frågan kan den alltid förtydligas. Om 
respondenterna som valts ut är en del av problemområdet och om diskussionen mellan 
forskare och respondent ger den senare möjlighet att prata fritt i förhållande till sin egen 
kunskap, är förståelsen för fenomenet hållbart (Stenbacka, 20001)43.  
 
Det kvalitativa angreppssättet har också sina nackdelar, urvalet blir inte lika brett som en 
kvantitativ studie. Vi är medvetna om att vi inte kan dra generella slutsatser som 
representerar hela populationen, vi kan däremot ur vårt urval ge antydningar och belysa vår 
forskningsfråga. Empirin fick vi genom våra intervjuer och risken finns alltid att 
respondenterna ger en viss subjektiv beskrivning och kanske inte ger all information inom 
området. Att ljudinspelning användes under intervjuerna kan ha påverkat intervjueffekten, 
genom att det kan ha hämmat respondenternas svar och gjort dom otrygga. Vi anser dock 
att de respondenter vi pratat med är väldigt kompetenta och aktiva inom vårt 
undersökningsområde och ska kunna ge en korrekt beskrivning, möjlighet till anonymitet 
gavs också, dessa faktorer gör att vi anser att vår information är trovärdig.       
 

                                                
42 Holme, I. M. och Solvang, B. K.. Forskningsmetodik: Om kvalitativa och kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur 1997. 
43 Stenbacka, Sussane (2001)

 
 Landsbygdsboende i inflyttarnas perspektiv.
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2.8 Analysmodell 

 
Analysmodellen se figur, visar hur vår uppsats hänger ihop och utifrån denna modell 
förklarar vi hur vi ska analysera den insamlade referensramen, bestående av bolagskoden 
med det insamlade empiriska materialet, detta för att sedan dra slutsatser och besvara vår 
forskningsfråga - har koden fått någon effekt på ersättningar? 

 
 
Figur 2.3. Vår analysmodell 
 
Modellen är uppbyggd i fyra olika avsnitt; referensram, empiri, analys och slutsatser. 
En jämförande analys dras mellan resultaten i referensramen och resultaten i empirin. De 
två boxarna på vänster sida är den strukturella förändringen som bolagskoden lett till. De 
två boxarna på höger sida består av vår empiri. I empirin förklaras de olika respondenternas 
svar på våra frågor, med de nya reglerna i bolagskoden som grund. Bolagskodens teorier 
om hur styrelsen ska agera enligt koden jämförs med den empiri vi får av våra respondenter 
i form av institutionernas uppfattning. De nya strukturerna om hur styrelsen ska agera i 
fråga om ersättningar jämförs med den empiri vi får av respondenterna i form av deras syn 
på om det nya ramverket följs. Vidare konstateras den teoretiska och den praktiska 
uppfattningen rörande bolagsstämman. Dessa jämförelser dras med bakgrund av våra 
preferenser. När dessa processer var färdigställda, drog vi våra slutsatser om hur 
bolagskoden lett till en effekt på ersättningar. 
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3 Referensram 
 

 
 

3.1 Separation av ägande och kontroll 
 
I takt med att den moderna bolagsstrukturen har växt fram har många författare undersökt 
och studerat de problem som den medfört. Grundläggande för problemen är att den 
ekonomiska makten har koncentrerats samtidigt som det har blivit en större spridning av 
aktieägandet. Framförallt i de bolag med ett stort antal ägare kunde man skönja en 
separation mellan ägandet och kontrollen. 
 
Berle och Means, som studerade fenomenet redan 1932, menar att äganderätt utan väsentlig 
kontroll och kontroll utan väsentlig äganderätt får anses vara ett logiskt resultat av 
bolagsutvecklingen. Ett bolags aktiviteter styrs i mångt och mycket av dess styrelse vilket 
innebär att makten ligger hos dem eller hos dem som kan välja dem. (Berle och Means)44 
 
Det förekommer olika typer av kontroll över ett bolag. Om en enskild person eller mindre 
grupp av personer äger i princip alla befintliga aktier kan de välja att dominera företagets 
ledning, vilket brukar kallas för majoritetskontroll. Där kan man tala om en separation 
mellan ägande och kontroll för de övriga aktieägarna som inte har någon kontroll över 
bolaget. Vilket i sig inte behöver innebära några problem så länge majoritets- och 
minoritetsägarna har samma intresse. (Bylund, Haggren)45.  
 
Med minoritetsintresse menar man att en person eller en mindre grupp av personer äger ett 
tillräckligt aktieintresse för att få en position där de dominerar bolaget. Kontrollen vilar 
dock på deras förmåga att attrahera fullmakter från spridda ägare som tillsammans med 
deras egna minoritetsintresse ger dem en majoritet av rösterna vid de olika val. Eftersom de 
övriga aktieägarna ger bort sin rätt att rösta förlorar de indirekt kontrollen över bolaget som 
de är med och äger. (Bylund, Haggren)46.  
 

                                                
44 Berle, A. A. & Means, G.C. (1932). The modern corporation and private property. New York: Macmillian. 

45 Bylund & Haggren, Svensk kod för bolagsstyrning – En förtroendeskapande åtgärd? Stockholm: Södertörns högskola. (2005). 

46 Bylund & Haggren. Svensk kod för bolagsstyrning – En förtroendeskapande åtgärd? 

Under denna rubrik har författarna för avsikt att redogöra för två teorier. Resterande 
teorier är nära kopplade till våra preferenser och redovisas därför i direkt samband med 
dem. Teorierna här är dock mer allmängiltiga. Avsikten är att de ska beskriva hur 
kontrollen kan separeras från ägandet och vilka kostnader det kan få. Det anses viktigt då 
just den separationen är grundläggande för att bolagsstyrning överhuvudtaget är ett 
aktuellt ämne och man behöver förstå den problematiken för att förstå bakgrunden till 
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Sista typen av kontroll som man brukar nämna är managementkontrollen. Vilken uppstår 
när ägandet är så pass spritt att inte ens en minoritets intressen är tillräckligt starka för att 
dominera bolagets verksamhet. Ingen ägare har ensam möjlighet att pressa ledningen eller 
använda sitt innehav som kärna för att samla ihop majoriteten. Det resulterar i att 
bolagsledningens kontroll ökar och separationen mellan ägande och kontroll är total. 
(Bylund, Haggren Svensk kod för bolagsstyrning – En förtroende skapande åtgärd)47.  
   

3.2 Agentprincipal teorin 
Agentrelationen kan definieras som ett kontrakt under vilket en eller flera personer, 
principalerna, engagerar en annan person, agenten, att utföra någon tjänst på hans 
bekostnad och som involverar viss delegering av beslutsfattandet till agenten. Om båda 
parterna då är nyttomaximerare finns det goda skäl att anta att agenten inte alltid kommer 
att agera i principalens bästa intresse. I teorin borde den situationen uppstå varje gång 
principalen och agenten har olika intressen. Principalerna kan minska avvikelserna från 
deras intressen genom att etablera lämpliga incitament för agenten i kontrakten de skapar 
samt att ta en del övervakningskostnader designade för att begränsa agentens avvikande 
aktiviteter (Jensen & Meckling 1976)48.  
 
Vidare menar Jensen och Meckling att relationen mellan aktieägarna och ledningen för  
företaget är en ren agent relation. I och med separeringen mellan ägande och kontroll har 
ägarna idag indirekt anställt VD (agenten) i syfte att sköta den löpande förvaltningen av 
deras bolag. I och med det har de också delegerat en del av bolagets affärsmässiga beslut 
till VD. Jämfört med om ägare och ledning är samma personer innebär det givetvis att 
ledningens incitament att ägna sitt fulla intresse åt att maximera företagets värde har 
minskat. Delvis för att det är någon annans pengar man arbetar med och delvis för att man 
har sina egna mål att jaga. (Jensen & Meckling 1976)49.  
 
De övervakningsfunktioner Jensen och Meckling nämner kan också hämtas ur den svenska 
bolagsstrukturen (redogörs för i den kommande delen preferens 1, under stycket corporate 
governance). Om det inte funnits några övervakningsfunktioner skulle ägarna egentligen 
bara ha årsredovisningar, kvartalsrapporter och eventuell annan information som företaget 
väljer att offentliggöra som underlag för att kunna värdera och övervaka ledningens 
effektivitet. Och problemet med dem är att det är ledningen själva som producerar det 
materialet och att de därmed skulle kunna manipulera siffrorna för att gynna deras 
intressen.  

                                                
47 Bylund & Haggren,. Svensk kod för bolagsstyrning – En förtroendeskapande åtgärd? Stockholm: Södertörns högskola. (2005) 

48 Jensen, M. C. & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm, agency costs and ownership structure. ”Vol 3, nr 4”. 

49 Jensen, M. C. & Meckling, W. H ”Vol 3, nr 4”.  
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Där kommer emellertid revisorerna in vilka ju har som uppgift att bland annat granska 
VD:s förvaltning av bolaget och de har sin främsta rapporteringsskyldighet till ägarna. Det 
andra sättet att minska intressekonflikten var att skapa incitament för ledningen att agera 
utifrån ägarnas bästa. Vilket vi bland annat kan se resultaten av i alla olika former av bonus 
och incitamentsprogram som ledningarna i dagens bolag innehar. I teorin är syftet med alla 
de formerna av betalning att få ledningen att maximera företagets värde. De olika formerna 
är uttryck för hur man bäst gör det.  
 

4 Teori, empiri och analys utifrån preferenser 
 

 
 

4.1 Preferens 1: 
Har företagen valt att ”följa eller förklara” avseende de delar av koden som 
gäller ersättningar? 

 
 
 

4.1.1 Corporate governance teori 

 
I grunden handlar begreppet om hur bolag ska styras. Vid en sökning på en av de stora 
finansportalerna shareanalysis50 av begreppet Corporate governance eller bolagsstyrning 
definieras där som ett sätt att styra bolag för att främja rättvisa, transparens och korrekt 
redovisning om hur beviljade medel har använts i företagen. Corporate governance 
strukturen specificerar fördelningen av rättigheter och skyldigheter för styrelsen, ledningen, 
aktieägarna och andra intressenter samt ger reglerna och procedurerna för beslutsfattande i 
företagets affärer.  
 

                                                
50 https://www.shareanalysis.com/asp/glossary.asp 

I detta stycke har författarna för avsikt att, med utgångspunkt i våra tre definierade 
preferenser redogöra för den teori och empiri som vi direkt kan koppla till dem. Det 
huvudsakliga syftet med teorin är att klargöra de grundläggande fakta och teorier som 
läsaren behöver ha förståelse för inom respektive område. Sedan följer de frågor vi 
ställt i syfte att fastställa preferensen samt summeringar av svaren på dem. Varje 
stycke avlutas sedan med den analys av varje preferens. 

Syftet med teoridelarna i detta stycke är att skapa förståelse för hur bolag generellt 
styrs och beslutar i olika frågor. Samt att ge en förklaring till begreppet ”följa eller 
förklara”. Corporate governance teorin skapar också en förståelse för hur bolag 
kommer att ta beslut i ersättningsfrågor om de väljer att förklara snarare än att följa.  
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Som komplement till den definitionen vill vi även nämna en annan definition som lyfter 
fram lite andra delar av begreppet: Bolagsstyrning är i grunden en struktur, vars primära 
syfte är att se till att de rätta frågorna ställs samt att kontrollerna och räkenskaperna är i 
ordning så att man kan säkerställa att svaren reflekterar det som är bäst för skapandet av 
långsiktigt och hållbart värde. (Monks & Minow 2004)51.  
 
Då blir det tydligare att bolagsstyrningen förutom att ange en struktur är en process, ett 
informationsflöde och ett arbetssätt som syftar till att maximera ägarnas värde. Monks & 
Minows definition är bra då den visar att strukturen inte är ett självändamål, utan är till för 
att säkerställa ett visst beteende.  
 
Den tydliggör att det givetvis inte räcker att man ser till att strukturen följer de riktlinjer 
som finns utan att de inblandade också måste utföra sitt jobb på ett korrekt sätt och att det 
måste finnas en transparens som möjliggör för ägarna att följa vad som händer i företaget.  
 
Som vi nämnde redan i problemdiskussionen har de absolut flesta av de ”för höga” 
ersättningarna fastställts i enlighet med den gällande beslutsordningen. Och problemet har 
snarare handlat om svag bolagsstyrning, alltså hur själva arbetet utförts.   
 
Strukturen som nämns i definitionen kan man enkelt uttryckt sägas behandla den struktur 
som fördelar makten i ett bolag. Den svenska modellen för bolagsstyrning definieras av 
lagar, självreglering och praxis på området. Lagarna är främst aktiebolagslagen, 
bokföringslagen och årsredovisningslagen. Utöver dessa finns ett antal regelverk av 
självreglerande karaktär, däribland numera koden för svensk bolagsstyrning. Det svenska 
systemet52 bygger på strikt makt- och ansvarsdelning mellan ägarna (genom 
bolagsstämman), styrelsen, den verkställande ledningen och revisorerna.  
 
 

 
 

Fig. 3.1 Den svenska bolagsstyrningsmodellen, Kollegiet för svensk bolagsstyrning. 

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och det forum där ägarna direkt kan 
utöva sin ägarmakt. Bolagsstämman samlas minst en gång per år för att bl.a. fastställa 
                                                
51 Monks, R. & Minow N. (2004). Corporate governance. Padstow Cornwall: Blackwell Publishing. 

52 http://www.bolagsstyrning.se/sv/0000003.asp 
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årsredovisning, bevilja ansvarsfrihet för styrelse och VD samt besluta om disposition av 
resultatet för det gångna räkenskapsåret. Stämman väljer också styrelse och, när så 
erfordras, revisorer för den kommande mandatperioden (Kollegiet för svensk 
bolagsstyrning)53. 

Styrelsens uppdrag är att för ägarnas räkning förvalta bolagets angelägenheter. Styrelsen 
har vittgående befogenheter att under sin mandattid sköta bolaget självständigt i 
förhållande till ägarna. Ägarna har dock alltid den yttersta makten genom att när som helst 
kunna kalla till extra bolagsstämma och byta ut styrelsen. (Kollegiet för svensk 
bolagsstyrning)54. 

Verkställande direktör (VD) ska finnas i alla publika bolag. VD tillsätts av styrelsen för 
uppgiften att svara för den löpande förvaltningen av bolaget enligt styrelsens anvisningar.  

Avgränsningen mellan styrelsens och VD:s uppgifter ska klargöras i en skriftlig 
instruktion som fastställs av styrelsen. VD kan, men behöver inte, vara ledamot av 
styrelsen (Kollegiet för svensk bolagsstyrning)55. 

Revisorerna – en eller flera – utses av ägarna på bolagsstämman. Revisorerna ska granska 
bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och VD:s förvaltning. 
Revisorernas främsta rapporteringsskyldighet är till ägarna, men de har i praktiken också 
en viktig roll som stöd till styrelsen i dess uppgift att kontrollera VD:s förvaltning. 

Om företagsledningen och aktieägare helt sammanfaller dvs. om alla aktier i företaget ägs 
av företagsledaren och hans familj, finns i princip ingen intressekonflikt mellan 
företagsledningen och aktieägarna. Det bör då inte uppstå några egentliga 
ägarstyrningsproblem (SOU 2004:47)56. Vad förtroendegruppen säger innebär alltså att 
grunden till att bolagsstyrningsfrågor överhuvudtaget ska bli aktuella är att det föreligger 
en ägarspridning eller att ledningen har separerats från ägarna. I båda de ovanstående 
fallen har man lämnat över kontrollen över de dagliga besluten till en anställd 
bolagsledning. Vid en sådan separering uppstår möjligheten att ägarna och ledningen inte 
har samma intressen. Därför handlar bolagsstyrning57 i grunden om hur bolag som inte 
leds av sina ägare, skall drivas med ägarnas intresse för ögonen.  

4.1.2 Grundläggande fakta angående den svenska koden för 
bolagsstyrning 

Regeringen beslutade den 5 september 2002 att bemyndiga statsministern att tillkalla en 
kommission för att analysera behovet av åtgärder som säkerställer förtroendet för det 

                                                
53 http://www.bolagsstyrning.se/sv/0000003.asp 

54 http://www.bolagsstyrning.se/sv/0000003.asp 

55 http://www.bolagsstyrning.se/sv/0000003.asp 

56 Betänkande av förtroendekommissionen, SOU Statens offentliga utredningar 2004:47, ”Näringslivet och förtroendet.” (2004). 

Stockholm: Fritzes offentliga publikationer. 

57 http://www.bolagsstyrning.se/sv/0000003.asp 
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svenska näringslivet. Kommissionen antog namnet Förtroendekommissionen (SOU 
2004:47)58.  

Som en följd av de resultat de arbetade fram inleddes arbetet med att utveckla en svensk 
kod för bolagsstyrning. Ett arbete som utfördes i två etapper. I den första etappen bedrevs 
arbetet i en arbetsgrupp med nio personer, varav tre utsetts av förtroendekommissionen 
(vilka utsetts av regeringen) och de övriga sex av organisationer inom näringslivet. 
Förslagen som arbetats fram blev sedan föremål för en bred remissbehandling. I andra 
etappen bedrevs sedan inom kodgruppen. En av regeringen tillsatt kommitté, med i 
huvudsak samma sammansättning som den tidigare arbetsgruppen (Kollegiet för svensk 
bolagsstyrning)59.  

Från den 1 juli 2005 ska koden, enligt överenskommelse mellan Stockholmsbörsen och 
Aktiemarknadsbolagens Förening, tillämpas av bolag på börsens A-lista och bolag på O- 

listan med marknadsvärde över tre miljarder kronor. Regeln gäller bolag med hemvist i 
Sverige. Bolag med hemvist i annat land ska tillämpa den kod som gäller där. Finns ingen 
bolagsstyrningskod i detta land ska den svenska koden tillämpas (Kollegiet för svensk 
bolagsstyrning)60.  

Generellt utgörs grunden till svensk bolagsstyrning av aktiebolagslagen. 1993 var sedan 
Aktiespararna förste man ut med att publicera en ägarpolicy vilket sedan flertalet andra 
ägarinstitutioner också anammat. Därtill kommer den omfattande självreglering som finns 
inom området t. ex genom kraven i Stockholmsbörsens noteringsavtal, näringslivets 
börskommittés regler och i uttalanden från Aktiemarknadsnämnden. Således fanns det 
redan innan koden relativt utvecklade regler och kutymer inom området. Men det fanns ett 
behov av att dels göra en mer heltäckande sammanställning av vad som utgör god svensk 
sed för bolagsstyrning samt inom vissa områden även höja ambitionsnivån över gällande 
praxis (Svensk kod för bolagsstyrning, slutgiltiga versionen)61.  

                                                
58 Betänkande av förtroendekommissionen, ”Näringslivet och förtroendet.”. 
 

59 http://www.bolagsstyrning.se/sv/0000003.asp 

60 http://www.bolagsstyrning.se/sv/0000004.asp 

61 http://www.regeringen.se/content/1/c6/03/55/92/1f8085a7.pdf 
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I en magisteruppsats av (Aronsson, Larsson och Nilsson 2005)62 har man intervjuat 
flertalet intressenter till koden. De intervjuade uppvisade en bred spridning kring hur 
koden skulle komma att påverka dem. I intervjuerna framkommer det att alla 
respondenterna anser att grundtanken med koden är att öka förtroendet för näringslivet 
hos marknaden, hos alla intressenter och inte minst hos allmänheten. Enligt kodgruppen 
själva är syftet lite bredare då man menar att den är ämnad att stärka näringslivets 
effektivitet och konkurrenskraft samt att främja förtroendet på den svenska 
kapitalmarknaden och i det svenska samhället i stort. De nämner även som syfte att höja 
kunskapen om och förtroendet för svensk bolagsstyrning på den internationella 
kapitalmarknaden (Svensk kod för bolagsstyrning, slutgiltiga versionen)63.  

Den bärande tanken med koden är självreglering och principen ”följ eller förklara”. Med 
det menas att koden ska följas men att det är tillåtet att bryta mot reglerna förutsatt att 
företaget kan ge en acceptabel förklaring på varför. Eftersom den inte är lagstadgad finns 
det inga juridiska straff mot företag som inte förklarar sina avvikande, utan tanken är att 
marknaden ska straffa de bolag som inte följer koden. De stora fördelarna med att 
använda ett självreglerande system gentemot att lagstadga är dels att man med lagar måste 
lägga ribban ganska lågt. Då anger man en miniminivå som alla måste kunna komma upp 
till. Med hänsyn till hur olika företagen är skulle det antagligen innebära relativt låga 
krav. Samt att man slipper de tidskrävande processerna med att skapa lagar och de höga 
beviskrav domstolarna sedan skulle kräva (Svensk kod för bolagsstyrning, slutgiltiga 
versionen)64. 

  

4.1.3 Har företagen ”följt eller förklarat” avseende ersättningen till 
ledningen? 

 
De respondenter som vi har varit i kontakt med påstår att bolagen verkar uppskatta koden 
för nu finns det en gemensam plattform som de ska agera utifrån. Tidigare fanns ingen 
gemensam plattform vilket medförde att de kunde lösa liknande problem på olika sätt. 
Frågetecken som tidigare fanns har därför rätats ut och de kan nu koncentrera sig på sin 
affärsverksamhet. Det finns inte någon punkt som alla har valt att förklara istället för att 
följa.  
 
Angående punkten om ersättningsprinciper fick vi samstämmiga svar. Respondenterna hade 
inte varit med om att något företag inte hade följt utan förklarat ersättningsprinciper på 
bolagsstämman. Det är dock endast principer som behandlas på stämmorna, så som att 
ledningen ska ha marknadsmässig lön, hur många procent de olika delarna i den totala 
ersättningen skall bestå av. Storleken på lönen eller andra detaljer diskuteras inte. 
 

                                                
62 Aronsson .J, Larsson .S & Nilsson S. (2205). Svensk kod för bolagsstyrning – Omdiskuterade regler granskas ur revisorers, kritikers 

och medlemmar ur kodgruppens synvinklar. Lund: Ekonomihögskolan, Lunds Universitet. 

63 http://www.regeringen.se/content/1/c6/03/55/92/1f8085a7.pdf 

64 http://www.regeringen.se/content/1/c6/03/55/92/1f8085a7.pdf 
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Innan stämmorna blir storägarna informerade om vad för ersättningsprinciper som kommer 
att föreslås på stämman, genom kallelsen. Därutöver får man tillgång till årsredovisningen. 
I vissa företag får man också tillgång till en mer detaljerad information primärt när det 
gäller incitamentsprogrammen, enligt Magnus Wärn. Då ofta vilka prestationer det är som 
ska styra ersättningarna och vilken statistik som ska användas. Den informationen kan även 
mindre aktieägare ta del av men de måste fråga om den, annars får de bara se den 
sammanfattande versionen. Med anledning av att det är så pass komplicerat finner troligtvis 
inte många någon glädje i den.  
 
Om de stora ägarna anser att ersättningen är rimlig klubbas det hela igenom senare på 
stämman. Om de däremot finner ersättningen som oskälig. De kan till exempel tycka att 
ersättningen utgår från en för låg nivå. Detta hände för Investor våren 2006, institutionerna 
sa då ifrån redan innan stämman och löste det. När väl stämman hölls är allt redan 
informellt bestämt av storägarna. Ersättningsprinciperna måste dock klubbas igenom på 
stämman så som reglerna säger.  
 

4.1.4 Analys av preferens 1:  

Har företagen valt att ”följa eller förklara” avseende de delar av koden som 
gäller ersättningar? 
 
Motivet till vår första preferens är enkel att förstå. Vårt syfte med uppsatsen är att 
undersöka om det har inträffat en verklig förändring utifrån den möjlighet till förändring 
som koden innebär. Dock är ju den bärande tanken i koden dels självreglering och dels 
principen ”följ eller förklara”. Och med det senare menar man att koden ska följas men att 
det är tillåtet att bryta mot reglerna om företaget kan ge en acceptabel förklaring på varför. 
Om företagen då skulle välja att förklara istället för att följa koden anser författarna att en 
faktisk förändring inte kan ske då det i grunden inte existerar en strukturell förändring.  
 
Innan införandet fanns det en hel del frågetecken kring hur företagen skulle agera i 
ersättningsfrågorna. Vid remissyttrandena hade alla instanser som fått yttra sig velat stryka 
det dåvarande förslaget på att principer för ledningens ersättningar skulle röstas igenom av  
 
stämman (2004:47, (2004)65. Kollegiet drev dock igenom förslaget ändå. Men givetvis 
fanns det en stor oro att företagen på åtminstone den punkten skulle välja att förklara sig 
snarare än att följa kodens regler.  
 

                                                
65 Betänkande av förtroendekommissionen, SOU Statens offentliga utredningar 2004:47, ”Näringslivet och förtroendet.” (2004). 

Stockholm: Fritzes offentliga publikationer. 
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Hur beslutsfattandet då skulle gå tillväga är svårt att sia om och det är antagligen inte helt 
omöjligt att det skulle lösas olika inom olika företag. Sannolikt verkar dock att en majoritet 
av företagen skulle fortsätta i gamla hjulspår. Vilket vore olyckligt då beslut i de absolut 
flesta fallen av ”för höga” ersättningar fastställts i enlighet med den då gällande 
beslutsordningen. En förändring kan då anses motiverad utifrån att det gamla sättet helt 
enkelt inte har fungerat tillfredsställande. Om man skulle fortsätta som tidigare skulle 
styrelsen/ersättningsutskotten fortsatt besluta om allting gällande ersättningarna. Man 
skulle då luta sig mot att styrelsens uppdrag, enligt ABL, är att för ägarnas räkning förvalta 
bolagets angelägenheter.  
 
Den insamlade empirin gav dock samstämmiga och väldigt positiva svar. Ingen av de 
intervjuade hade medverkat på någon stämma som förklarat istället för att följa. Därutöver 
var även inställningen till frågan i grunden förändrad. Företagen ansåg numera 
förändringarna i och med koden var något positivt, då en stor del av osäkerheten hade 
försvunnit. Ett separat utskott tog nu ansvar för att utarbeta förslagen och ägarna själva 
röstade igenom förslagen. Företagen kunde då istället ägna mer av sina resurser till att göra 
affärer. Denna förändrade inställning får anses vara en god indikator på att företagen även i 
framtiden har för avsikt att följa koden gällande ersättningar.  
 
Författarna vill dock rikta viss kritik mot det sätt man har valt att följa kodens regler på. Vi 
anser att man kan dela in begreppet ”att följa koden” i 2 delar: 
 

• Dels att företagen lever upp till ordalydelsen i de regler som koden anger. Det 
innebär dock väldigt lågt ställda krav eftersom företagen valt att göra en så vid 
tolkning av vad principerna för ersättning innebär. 

• Dels att företagen lever upp till syftet med reglerna. Det får antas att syftet var att 
man på stämman skulle ha en viss beslutanderätt. 

 
I de svar vi mottagit institutionerna framgår det dock tydligt att principerna oftast är så löst 
formulerade att det kan ifrågasättas om man faktiskt har någon beslutanderätt på stämman. I 
vissa fall har stämman haft att ta ställning till principer definierade som ”ledningen ska ha 
en marknadsmässig lön”. Med hänsyn till att ambitionen med koden enligt kodgruppen 
själva var att stärka näringslivets effektivitet och konkurrenskraft samt att främja 
förtroendet på den svenska kapitalmarknaden och i det svenska samhället i stort, kan 
principer som den ovan nämnda anses missa sitt mål. Frågan blir då, om man i ett större 
perspektiv, överhuvudtaget kan ha ansetts följa koden trots att man i strikt juridik mening 
följer den som den är formulerad. 
 
För att sammanfatta författarnas åsikter gällande den första preferensen får man dela upp 
företagen i två grupper. Det verkar som i princip alla företag lyckas leva upp till att följa 
koden i juridisk mening. För att vi ska anse att vår preferens är uppfylld krävs det dock att 
företagen även lever upp till kodens syfte. Om man inte gör det, utan använder sig av de 
vaga definitioner vi tidigare angett innebär det i praktiken att kontrollen fortsatt finns hos 
styrelse/ersättningsutskott, då spelrummet för dem blir orimligt stort när de sätter 
ersättningsnivåerna. Då bedömer vi inte att preferensen kan anses uppfylld. Trots att de 
inrättat ersättningsutskott och att de i en strikt juridisk mening faktiskt följer koden.   
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Enligt vår empiri finns det dock även ett antal företag som förser sina större ägare och även 
de övriga intresserade ägarna med dels tillräcklig information och dels en tillräckligt 
preciserad definition av ersättningarna för att man ska kunna tala om att man faktiskt följer 
koden. Och därmed även uppfyller vår första preferens  
 

4.2 Preferens 2: 
Har institutionerna valt att agera i enlighet med de nya möjligheter som 
koden innebär och är de tillräckligt starka ägare för att åstadkomma en 
förändring? 

 
 
 
 
 
 

 

4.2.1 Inledning till regler gällande ersättningar i koden 

 
Styrelsen ansvarar för att bolaget har en formaliserad och för samtliga ledamöter 
transparent process för att fastställa principer för ersättning och andra anställningsvillkor 
för bolagsledningen samt besluta om verkställande direktörens ersättning och övriga 
anställningsvillkor. (Svensk kod för bolagsstyrning, slutgiltiga versionen )66 
 
Som nämnts har ersättningsfrågor varit en oerhört laddad fråga och en av de absolut 
starkast bidragande orsakerna till det minskade förtroendet. Och när koden väl träder i kraft 
kommer den att innebära en del strukturella förändringar inom området. Författarnas åsikt 
är att de regler som finns i koden i mångt och mycket är en kritik mot hur de delarna 
tidigare har behandlats av styrelsen. 
 
Det grundar vi på att om man generaliserar lite kan man säga att koden för ersättningar är 
en förflyttning av själva beslutet från styrelsen upp till bolagsstämman. Genom en sådan 
förflyttning av makt demokratiserar man ersättningsbesluten. I och med att det är ägarna 
själva som beslutar i förhållande till sin ägarandel borde mycket av kritiken kunna 
undvikas.  
 

                                                
66 http://www.regeringen.se/content/1/c6/03/55/92/1f8085a7.pdf 

Strukturen under denna preferens skiljer sig lite från strukturen i de två andra 
preferenskapitlen. Anledningen till det är för att vi här har en mer direkt koppling 
mellan teori och de frågor vi ställt. Teoridelen i detta kapitel består först av en 
inledning till ersättningsreglerna i koden. Den följs sedan av en redogörelse med 
kommentarer till var och en av de tre regler som koden utgör inom 
ersättningsområdet, varvat med empiri angående uppfyllandet av reglerna. Stycket 
avslutas med en analys av preferensen.  
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För att ytterliggare motivera vår åsikt om att koden till stora delar är en kritik mot styrelsen 
kan man nämna den andra stora delen i kodens regler för ersättningar. Den innebär att man 
inte heller tycker att styrelsen ska få arbeta fram de förslag som stämman senare ska ta 
ställning till. Det ska istället ske genom ett ersättningsutskott, som till stora delar ska vara 
oberoende av företaget. Kvar för styrelsen blir då ett ansvar för att det nya sättet ska 
fungera ute i bolagen. 

4.2.2 Ersättningsutskottet 

 
Styrelsen skall inrätta ett ersättningsutskott med uppgift att bereda frågor om ersättning 
och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Styrelsens ordförande kan vara 
ordförande i utskottet. Övriga ledamöter i ersättningsutskottet skall vara oberoende i 
förhållande till bolaget och bolagsledningen. I bolag med mindre styrelser kan hela 
styrelsen fullgöra ersättningsutskottets uppgifter, förutsatt att styrelseledamot som 
samtidigt ingår i bolagsledningen inte deltar i arbetet (Punkt 4.2.1, svensk kod för 
bolagsstyrning). 
 
Utskottet som nämns ovan är något som det framgår av ABL att styrelsen hade rätt att 
tillsätta även innan koden. Den stora skillnaden blir alltså att man nu skall göra det. I koden 
anger man att de ska bereda frågor om ersättning vilket man med hjälp av EU-
rekommendationen kan tolka som att de bland annat ska: 
 

• Föreslå styrelsen principer för ersättningen till ledningen (åtminstone motsvarande 
den information som sedan ska lämnas till bolagsstämman).  

• Föreslå styrelsen individuell ersättning till ledningen, som är förenliga med 
ersättningsprinciperna. 

 
Vilket innebär att de kommer att ha en viktig roll då de arbetar fram förslagen vilket 
beroende på hur engagerade styrelse och stämma är kan innebära lite olika mycket makt. 
Klart är dock att deras förslag kommer att väga tungt även om det inte går igenom utan 
förändringar. (Svernlöv, 2005)67. 
 

4.2.3 Medverkar ni eller kommer ni att medverka i ersättningsutskottet? 

 
Som nämns redan i författarnas kommentarer till ersättningsutskotten innebär en plats här 
med stor sannolikhet att man kommer ha en hel del inflytande över hur ersättningarna 
kommer att förändras över tiden. Svaren och attityderna hos intervjuade institutioner 
angående att medverka i utskotten var dock minst sagt svala. Respondenterna ansåg att 
ekonomiska institutioner borde göra det som de är bäst på och det är att placera pengar, 
genom att räkna på nyckeltal så att deras kunder får maximal avkastning.  
 

                                                
67 Svernlöv, C. (2005). Bolagskoden – Svensk kod för bolagsstyrning med kommentarer för praktisk tillämpning. Stockholm: Norstedts 

Juridik 
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Ramsey menar att det skulle vara att ta ansvar från styrelsen. Bolagen måste själva ta 
ansvar för sin verksamhet och sedan är det upp till institutionerna att välja om de ska satsa 
och tro på bolaget. Vidare menar Ramsey att institutionerna inte har den nödvändiga 
kompetens angående marknadsmässiga nivåer för ersättningar till ledningen som får anses 
nödvändig för att medverka i utskotten. Däremot anser man sig fortfarande kunna vara med 
och hjälpa till med att skapa en vettig struktur för ersättningarna.  
 
Det generella intrycket av institutionernas inställning är att det fortsatt bör utföras av 
styrelsen och att det i många fall görs på det viset. Exakt vad man hade tänkt sig med 
definitionen att de övriga medlemmarna av utskottet, när man exkluderar styrelsens 
ordförande, ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen är lite svårt 
att tyda. Vilket även bolagen tycks anse och det har lett till en relativt vid tolkning av 
oberoendet. Och i många ersättningsutskott ingår det personer som t. ex även ingår i 
nomineringskommittéer.  
 
Det upplevs dock som om det finns en del fördelar med att ha ersättningsutskotten, klart 
avgränsade från övrig bolagsstyrning. En fördel som Gunnar Ek från Aktiespararna lyfter 
fram med utskottet gäller främst för de stora bolagen med många dotterbolag. Där har man 
nu lyckats få ett mer samlat grepp gällande ersättningarna mellan ledningarna för de olika 
dotterbolagen i olika delar av världen. Och det är klart att om man lyfter ut en fråga och ger 
en grupp människor det som sin enda arbetsuppgift så minskar ju sannolikheten för att det 
ska bli nedprioriterat. 
 

4.2.4 Principer för ersättning till bolagsledningen 

 
Styrelsen skall på ordinarie bolagsstämma presentera förslag till principer för ersättning 
och andra anställningsvillkor för bolagsledningen för godkännande av stämman. Förslaget 
skall återfinnas på bolagets hemsida i anslutning till att kallelsen till stämman utfärdas. 
Principerna skall omfatta:  
 
• Förhållandet mellan fast och rörlig ersättning samt sambandet mellan prestation och 
ersättning. 
• Huvudsakliga villkor för bonus- och incitamentsprogram. 
• Huvudsakliga villkor för icke-monetära förmåner, pension, uppsägning och 
avgångsvederlag. 
• Vilken krets av befattningshavare som omfattas. 
 
I förslaget skall anges om de föreslagna principerna avviker väsentligt från tidigare av 
stämman godkända principer samt hur frågor om ersättning till bolagsledningen bereds 
och beslutas av styrelsen (Punkt 4.2.2, svensk kod för bolagsstyrning). 
 
Arbetssättet för de här frågorna har inte explicit reglerats i lag tidigare. Istället har det 
utarbetats en praxis som innebar att beslut gällande ersättningar till VD togs av styrelsen. 
Vilket antagligen grundar sig på ABL (2 005:551, 8:4) där styrelsen ges ansvaret för 
bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. 
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Som nämnts tidigare innebär ju den svenska traditionen att styrelsen kan arbeta relativt 
självständigt under sin mandatperiod. Däremot har ägarna även utan koden möjlighet att 
med stöd av ABL besluta på bolagsstämman om direktiv eller riktlinjer till styrelsen 
beträffande ersättningar till bolagsledningen (Svernlöv, 2005)68. Svernlöv nämner i övrigt 
också att det för närvarande pågår lagstiftningsarbete inom detta område vilket det kommer 
att ankomma på kodförvaltaren att anpassa koden till.  
 
Av alla de frågor som rörde bolagsledningen har regeln om att bolagsstämman ska 
godkänna principerna för ersättning till ledningen stött på mest kritik i remissarbetet. 
Samtliga de remissinstanser som yttrade sig förordade att regeln skulle slopas. Kodgruppen 
kunde dock konstatera att förslaget ligger i linje med EU-rekommendationerna inom 
området nämligen att frågan ska tas upp explicit på bolagsstämman och vara föremål för 
omröstning. (SOU 2004:130)69. 

4.2.5 Hur har ni röstat angående ersättningarna? 

När vi intervjuade våra respondenter hur de hade röstat angående ersättningar valde de att 
svara så som följer: 
 
Handelsbanken: 
Robert Wikström gjorde klart för oss att de hade röstat och godkänt principerna för 
ersättningar på bolagsstämmorna. Har man haft invändningar har man tagit upp det på 
möten som hålls med majoriteten av aktieägarna innan själva bolagsstämman. Styrelsen för 
det relevanta bolaget lägger fram sina förslag och man pratar ihop sig med de stora ägarna, 
så vid bolagsstämmorna är alla överens. Det ser inte bra ut om man inte är överens på 
stämman.  
 
AMF Pension: 
Magnus Wärn  berättade att de hade deltagit vid omröstningarna och godkänt principerna, 
men skulle vi ha några synpunkter så skulle vi först och främst ha tagit kontakt med 
styrelsen, detta eftersom ett nej vid stämman skulle göra saker mer komplicerat, samt att det 
är pinsamt för bolaget och styrelsen att inte kunna lägga fram principer för ersättningar som 
kan accepteras av ägarna. 
 
Alecta: 
Även Ramsey Brufer har röstat ja på de principer för ersättningar som har lagts fram på 
stämmorna. Vi har däremot haft synpunkter på olika förslag på ersättningar som vi tyckt 
varit orimliga, men detta har vi gjort på förankrings möten innan bolagsstämman.  

                                                
68 Svernlöv, C. (2005). Bolagskoden – Svensk kod för bolagsstyrning med kommentarer för praktisk tillämpning. Stockholm: Norstedts 

Juridik 

69 ”Svensk kod för bolagsstyrning” SOU, Statens offentliga utredningar 2004:130, (2004).. Stockholm: Nordstedts AB
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Ett exempel Ramsey tar upp är Investor. Där Alecta pension tillsammans med med ett antal 
andra aktieägare kritiserade Investors ersättningsprinciper som gick ut på att vd och ett 20-
tal andra inom ledningen skulle få en ersättning som var baserad på väldigt låga 
intjänandekritetier som skulle leda till att dessa i och med de principer de la ut lyfta väldigt 
höga löner. Detta kritiserades på ett möte innan stämman vilket gjorde att Investor gjorde 
om principerna som sedan godtogs av majoriteten av aktieägarna. 
 

4.2.6 Finns det en samsyn och etablerade samarbeten mellan de 
svenska institutionella ägarna? 

 
Den samsyn som vi märkte fanns mellan de svenska institutionella ägarna var att de tyckte 
att de inte skulle blanda sig in i bolagen för mycket. De ansåg att styrelsen var 
kompetentare än de i bolagsfrågor.  
 
Institutionerna tyckte alla att en marknadsanpassad ersättning skulle utgå till de personer 
med ledningsansvar. När de har funnit att så inte är fallet har de agerat, till exempel 
Investor våren 2006. 
 
Några djupare etablerade samarbeten har vi inte funnit mellan institutionerna. De 
samarbetar vid mer specifika frågor som till exempel angående ersättningar innan 
bolagsstämmor om de finner någon som oskälig.  
 

4.2.7 Aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram 

 
Bolagsstämman skall besluta om samtliga aktie- och aktiekursrelaterade 
incitamentsprogram till bolagsledningen. Beslutet skall omfatta det högsta antal instrument 
som skall kunna utfärdas, de huvudsakliga villkoren för tilldelning, de huvudsakliga 
villkoren för och principerna för värdering av instrumenten samt inom vilken tid 
instrumenten senast skall ha utfärdats eller överlåtits till bolagsledningen (Punkt 4.2.2, 
svensk kod för bolagsstyrning). 
 
Många aktier och aktiekursrelaterade incitamentsprogram faller under ABL: s eller Leo- 
lagens krav på att beslut ska fattas av bolagsstämman. Gäller program som är baserade på 
aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, men däremot inte syntetiska optioner. 
Skärpningen som lagen innebär kommer alltså från att man inkluderar även program som 
inte späder ut aktieägandet bland de beslut som tas av stämman. Samt att den märker ut de 
områden som stämman ska vara med och besluta om. (Svernlöv, 2005)70.  
 

                                                
70 Svernlöv, C. (2005). Bolagskoden – Svensk kod för bolagsstyrning med kommentarer för praktisk tillämpning. Stockholm: Norstedts 
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Med hänsyn till hur små strukturella förändringar den här regeln faktiskt innebär har vi 
valt att inte ägna den här delen särskilt mycket tid och kraft. Avsikten med vår uppsats är 
ju att med utgångspunkt i den strukturella förändring som koden innebär undersök om 
det har lett till någon faktiskt förändring. När det då som inom det här området visar sig 
att det i princip inte har skett någon strukturell förändring bedömer inte vi det som 
omöjligt att det heller ska ske någon faktiskt förändring.     
 

4.2.8 Analys av preferens 2:  

Har institutionerna valt att agera i enlighet med de nya möjligheter som 
koden innebär och är de tillräckligt starka ägare för att åstadkomma en 
förändring? 
 
Anledning till vår andra preferens är att se om institutionerna har ändrat sitt sätt att agera i 
och med den nya koden och om de i sådant fall är tillräckligt starka ägare för att 
åstadkomma en förändring. De frågeställningar där vi kan tänka oss att de har en möjlighet 
att ändra sitt agerande, är om de nu medverkar i högre grad mot tidigare i 
ersättningsutskottet eller om de oftare röstar mot det förslaget om principer för ersättningar 
som styrelsen presenterar på bolagsstämman. Om institutionerna inte agerar annorlunda i 
någon av dessa frågor mot tidigare anser författarna att en faktisk förändring inte kan ske då 
det inte har skett någon strukturell förändring.  
 
Svaren som vi fick vad gällande om institutionerna har medverkat eller kommer att 
medverka i ersättningsutskott var nekande. Detta med anledning av att de ansåg att 
ekonomiska institutioner borde göra det som de är bäst på och det är att placera pengar. De 
ansåg att bolagen själva måste ta ansvar för sin verksamhet och sedan är det upp till 
institutionerna att välja om de ska satsa och tro på bolaget i fråga.  
 
Detta får till följd att även om institutionerna skulle få möjlighet att ingå i 
ersättningsutskottet kommer de inte att ta den då de anser att styrelsen är mest insatt och 
kunnig angående ersättningsnivåer till bolagets ledning. Med anledning av att 
institutionerna inte tänker medverka i ersättningsutskottet blir följden att en förändring inte 
kommer att träda i kraft.  
 
På frågan om institutionerna röstar med eller mot behövs först lite bakgrundsinformation 
presenteras. För några år sedan, redan innan den svenska bolagskoden begynte användas 
började institutionerna att ta en mer aktiv äganderoll. Det har till exempel tillkommit en 
helt ny tjänst för institutionerna där en person har ansvar för aktieägarfrågor. En ny 
kompetens har på det här sättet vuxit fram då den personen agerar och kommunicerar med 
styrelsen i bolagen som de är delägare i.   
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Innan bolagsstämmorna äger rum kan till exempel bolag kontakta de största ägarna. När en 
institution är en av de största ägarna, kontaktas den ansvariga personen på institutionen. 
Han eller hon får då en presentation av vad för incitamentsprogram som bolaget har tänkt 
presentera på stämman. Institutionerna får på detta sätt en möjlighet att agera så att 
incitamentsprogrammen, som bolagen presenterar på stämman, läggs på en, enligt 
institutionerna, rimlig nivå, så att de kan acceptera dem. En sådan procedur inträffade till 
exempel för Investor våren 2006, då flera institutioner i förankringsprocessen fann att 
ersättningen betalades ut från en alltför låg nivå, vilket medförde att de fick korrigera nivån 
innan bolagsstämman.  
 
Med anledning av att ersättningarna förankras innan bolagsstämmorna röstar institutionerna 
alltid jakande. Det behöver trots det inte betyda att de är helt overksamma då de kan ha 
påverkat ersättningsnivån i förankringsprocessen innan bolagsstämman så som det skedde 
för Investor.  
 
Man får heller inte glömma bort det så kallade mediedrevet. Media bevakar 
bolagsstämmorna och hur institutionerna röstar. Det kan få till följd att institutionerna blir 
tuffare i förhandlingarna angående ersättningarna som sker innan bolagsstämman. De vill 
inte förknippas med att de röstar igenom vad media anser ”orimliga ersättningar”. Detta kan 
få till följd att ersättningarna som institutionerna hjälpt till att arbeta fram, i framtiden är 
lägre än de som annars hade lagts fram på bolagsstämman.  
 
Författarna anser att en direkt förändring inte kommer att inträffa. Institutionerna kommer 
att fortsätta att agera som de tidigare har gjort angående frågorna om ersättningsutskottet 
eller  
röstningen angående ersättnings principerna på bolagsstämman. Detta till trots kan det 
tänkas ske en förändring då ägarna har fått mer makt efter koden angående 
ersättningsfrågan och att media bevakar hur de använder sig av den makten. Därför 
förefaller det inte som orimligt att en viss förändring kan komma att inträffa.   
 

4.3 Preferens 3: 
Har institutionerna en annan syn på ersättningar till ledningen än de styrelser 
som tidigare tagit beslut i ersättningsfrågor? 

 
 
 
 
 
 

Teoridelen i detta stycke består av en summering av grundläggande 
kompensationsteorier. Syftet är att läsaren ska erhålla de grundläggande kunskaper 
inom ämnet som författarna har ansett nödvändiga för att kunna tillgodogöra sig 
texten. Stycket fortsätter sedan med att undersöka hur institutionerna ser på de 
kompensationer som föreligger idag och om de anser att någonting bör förändras och 
avslutas med en analys. 
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4.3.1 Kompensationsteori 

 
Ersättningen till ledningen i publika företag är ett extremt känsligt ämne där många kritiker 
menar att beloppen som betalas ut är alldeles för höga. På andra planhalvan hittar vi många 
företag som menar att de behöver betala så stora summor för att attrahera, behålla och 
motivera kvalificerade människor (Balsam 2002)71. Så sent som i mars 2006 var konflikten 
mellan de två lägren uppe i media då Ericsson annonserade att man har för avsikt att höja 
ersättningen till deras styrelseledamöter, uppbackade av största ägaren Investor. 
Motiveringen var att det behövs konkurrenskraftiga ersättningar för att kunna rekrytera en 
bra styrelse samtidigt som arbetet tar mer tid på grund av mer regler och alltmer komplexa 
bolag (Privata Affärer)72.  

4.3.2 Grundläggande teori 

 
Steven Balsam (2002) menar att det är 3 grundläggande avsikter som primärt styr hur man 
komponerar kompensationspaketet om man ska värva en ny VD. Balsam nämner även en 
fjärde aviskt som påpekar det relativt självklara att man ska minimera kostnaderna för 
företaget när man försöker uppnå de tre andra avsikterna med kontraktet.  
  
1. Attrahera: I grunden måste företagets erbjudande göras så pass attraktivt att man 
konkurrerar ut nuvarande arbetsgivare och eventuellt andra konkurrenter. Med hänsyn till 
att det innebär en viss risk att byta företag och att en VD förutsätts vara riskminimerare 
måste det oftast finnas en viss premie för att attrahera.   
 
2. Motivera: Försöker designa paketet så att VD uppmuntras att agera i enlighet med 
företagets mål och för att minimera den potentiella intressekonflikten mellan ledning och  
 
ägare. I grunden kan man skilja mellan fast och rörlig ersättning, den senare är kopplad till 
prestationer. Rörlig ersättning skapar oftast större incitament för VD att maximera ägarnas 
förmögenhet men är förknippad med en stor risk för VD som han vill bli kompenserad för. 
Om hela lönen skulle vara rörlig är det högst sannolikt att den förväntade lönen kraftigt 
skulle överstiga det en VD skulle begära om hela lönen var fast.  
 
3. Behålla: I syfte att behålla nyckelpersoner, få kontinuitet i ledningen, slippa 
rekryteringskostnader etc. kan man agera på två olika sätt. Dels kan man använda sig av 
”golden handcuffs” dvs. skapa monetära incitament för VD att stanna t. ex genom optioner 
som man går miste om ifall man lämnar företaget inom en viss tid. Och dels kan man 
begränsa de alternativa anställnings möjligheterna genom t. ex kräva viss tid av karantän 
mellan jobb i samma branscher. 

                                                
71 Balsam, S. (2002). An introduction to executive compensation. San Diego, Calif. : Academic Press, cop. 2002. 

72 Privata Affärer 2006-03-04. 
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4.3.3 Uppbyggnad av kompensationspaket, teori och begrepp 

 
Från Balsam har vi också hämtat uppbyggnaden av kompensationspaket. För att uppnå de 
nämnda avsikterna finns det en mängd instrument man kan använda. I grunden kan man 
dela upp dem i lön, kort- och långsiktig bonus samt aktiebaserad ersättning i form av aktier 
eller optioner.  
 

• Lön: Ur incitaments synvinkel är lönen normalt den del som har sämst koppling till 
prestation och att skapa aktieägarvärde. Dock ej helt utan koppling då bra 
prestationer leder till högre lön samt att undersökningar (exempelvis Warner et al. 
1988) visar att omsättningen på VD i företag som presterar dåligt är högre. Risken 
att få sparken ökar alltså om man inte presterar. Om man blir avskedad försämras 
också möjligheterna att nyanställas då marknaden straffar en dålig prestation. 
Politiska kostnader som kan uppstå hos allmänhet, ägare, politiker etc. hänger ofta 
samman med att lönen inte kan kopplas till prestation och därmed ses som väldigt 
hög framförallt då aktieägarna förlorar pengar. Normalt sett finns dock alltid en 
grundlön med i ersättningen för att minska risken för VD och se till att en viss 
levnadsstandard kan säkerställas.  

 
• Kort- och långsiktig bonus: Ses normalt som en rörlig del av ersättningen och är 

därmed riskutsatt. Kan baseras på både objektiva mått som redovisat resultat eller 
aktiekurs och subjektiva mått som kundnöjdhet. Indelningen i kort- och långsiktig 
bonus styrs av hur lång tid man mäter prestationen över. Kortsikt avser ofta ett år 
medan långsikt ofta mäts på 3-5 år. Om en bonus är ”rätt” strukturerad kan de ge 
incitament att maximera aktieägarvärdet men det finns många exempel när den 
konstruerats fel och lett till dysfunktionellt beteende. Om man använder andra mått 
än aktiekurs finns risken att man når sina mål utan att skapa värde t. ex genom att 
justera redovisningen så den passar målen eller att maximera marknadsandelar utan 
lönsamhet. Politiska kostnaderna har främst uppstått då själva konstruktionen har 
varit fel 

 
• Aktier och optioner: Generellt är aktiebaserade ersättningar rörliga och innehåller 

risk. De brukar delas in i aktier och optioner. Den senare innebär att VD har 
möjlighet att köpa ett visst antal aktier vid en viss tidpunkt till ett förutbestämt pris 
(lösenpris). Ofta har man flera tidpunkter så man alltid har program rullande. 
Tillsammans med att de ibland rullar på relativt lång tid skapas incitament för den 
anställda att stanna kvar så han inte förlorar det framtida värdet. Grundläggande för 
att de ska motsvara något värde är alltså att kursen stiger över det överenskomna 
lösenpriset. Aktier skiljer sig där då det saknas ett lösenpris. Det innebär att så 
länge kursen är positiv motsvarar de ett värde. Den här gruppen av ersättningar är 
den form som naturligt ger bäst incitament att öka aktieägarnas värde då VD:s 
förmögenhet växer på samma sätt som ägarnas. Risk finns att ledningen försöker 
manipulera informationen i syfte att ha en hög aktiekurs vid inlösen av optionerna 
samt att det är en riskfylld ersättning vilket innebär att den förväntade betalningen 
blir högre än vid t. ex lön. 
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4.3.4 Vad är Er syn på de aktie- och aktiekursrelaterade 
incitamentsprogram som används idag?  

 
Handelsbanken:  
Tycker att om det är affärsmässigt motiverat så är det skäligt, förtjänar man det, gör man 
rätt för sig, marknadsmässiga vilkor, typ av bolag, situationer som man befinner sig i, vad 
man har för uppgift för stunden, det är många aspekter som spelar in på vad typ av 
ersättning man får anser Wikström på handelsbanken. Han jämför t ex Bank mer 
kontinuerligt- mer rak linje lönemässigt. Industriföretag med tillväxt och olika situationer, 
snabba affärer, som kanske kräver andra villkor, linjer, han anser också att det finns olika 
typ av ledare och företag som drivs på olika sätt, incitamenten ser annorlunda ut beroende 
på olika situationer och faser man befinner sig i.  
AMF Pension  
Tycker att det är bra med rörlig ersättning, fast + rörlig, kortsiktig bonus och långsiktiga 
incitamentsprogram. De anser att det är bra om ledarna äger aktier och optioner. “äger du 
aktier, optioner så tänker du som en aktieägare, vilket gynnar oss som aktieinnehavare”  
Alecta:  
Tycker att det är bra med aktiebaserat resultatmål, försäljningsmål, mål som är mätbara, för 
att lättare kunna motivera olika incitamentsprogram. Tar också upp att det är en fördel om 
styrelsen äger aktier på längre sikt, visar på ett förtroende för bolaget. Alecta är av åsikten 
att man inte vill ta beslut om löner, de tycker att det är att ta ansvar från ledningen, bolagen 
måste själva ta ansvar, sen kan dom ta ställning till om de tror på det eller inte. Alecta tar 
ställning till principer, detaljer och storlek får styrelsen besluta om. De nämner att insats 
och ansvar är en del av grunden till vad som är skäligt. 
 

4.3.5 Hur ser Ni på den mix företagen har i sina kompensationspaket 
idag?  

 
Handelsbanken tycker att mixen i kompensationspaketen är något som bolagen får besluta 
om. Handelsbanken använder sig inte av incitamentsprogram och bonusar men anser ändå 
inte att det är fel om andra tycker att det är lämpligast. 
AMF tror att det är bra med rörlig ersättning. De anser att en mix ska bestå av en fast lön, 
rörlig lön, kortsiktig bonus och längsiktiga aktiekurs relaterade incitamentsprogram. Deras 
inställning är att om ledningen äger aktier, optioner eller konvertibler etc. leder det till att 
de tänker mer som aktieägare. Då kan de få vara med på en resa som förhoppningsvis är 
positiv och dessutom får även de känna av om det går åt andra hållet.  
Alecta, talar om ”hur kakan är uppdelad”, hur kompensationsmixen ser ut, i den ingår fast 
lön, rörlig lön som kan bestå av olika optionsavtal eller aktierelaterade incitamentsprogram, 
pension och avgångsvederlag. Institutionerna anser att mixen i kompensationssystemen är 
bra så länge de är motiverade, sätt till prestation. 

4.3.6 Finns det någon tumregel för hur ersättningar bör byggas upp?  

 



 
 

42 

Institutionerna och näringslivet tycks ha en liknande uppfattning av hur bonusprogram bör 
byggas upp. Det hela beror på vad det är för bolag och vad för situation det hela handlar 
om. 
 
Ledningen är rörligare idag mot hur det var förr i tiden. Detta har medfört att Sverige har 
blivit tvungen att anpassa oss till omvärldens högre ersättningar för att attrahera och hålla 
kvar kompetenta ledare i Sverige enligt Robert Wickström på Handelsbanken. Bonus 
betalas främst ut för att stimulera nödvändiga och tuffa beslut som krävs för att 
industriföretaget skall vara konkurrenskraftiga på marknaden.  
 
På lugna och stabila marknader där till exempel banker och försäkringsbolag agerar krävas 
inga kortsiktiga bonusar utan deras verksamhet handlar snarare om förvaltning. Det får till 
följd att det inte finns någon anledning att använda sig av bonusprogram enligt Robert. 
Folksam73 och Handelsbanken är två exempel på företag som inte använder sig av 
bonusprogram.  
 
För att ge industriföretag ett långsiktigt ledarskap bör välutformade incitamentsprogram 
användas. Dessa bör enligt Magnus Wärn på AMF Pension vara uppbyggda på det viset att 
det först finns en fast lön och sedan en rörlig kortsiktig bonus som följs upp med ett 
långsiktigt incitamentsprogram med aktier. Den mixen bör finnas för att ge ett långsiktigt 
ledarskap. Ledningen bör gärna ha aktier i företaget för då får de incitament att agera som 
en ägare. De gynnas när de leder företaget bra och aktiekursen stiger. De drabbas även så 
som aktieägarna drabbas när det går sämre.  
 
Wärn säger att man bör se ledningens ersättning som en ”kaka”. För att få tillgång till hela 
kakan krävs det dock att man presterar. Man ska inte se det som att ledningen har en lön 
som motsvarar den totala ersättningen och att de sedan har möjlighet att ytterliggare öka på 
den.  
 
Hur stora brukar då de olika bitarna i den här ”ersättningskaka” bli? Ericssons styrelse 
säger att marknadspraxis på ersättningsnivån för högre chefer ligger på ca 60% fast lön och 
där  
 
incitament delar består av ca 40%. Incitament delen bör även ha ett fastställt tak så att 
ersättningen inte kan sticka iväg hur mycket som helst (Ericssons styrelse)74.  
 

                                                
73 http://www.folksam.se/resurser/pdf/stamma/Forslag_till_overgripande_principer_for_vd_o_koncernledning.pdf 

74 http://www.ericsson.com/ericsson/investors/shareholders/agm/doc_2006/forslag_ersattn.pdf 
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4.3.7 Hur ser Ni på gällande nivåer samt utvecklingstakten för 
ersättningar till ledningen? 

 
Som bakgrund till de nuvarande nivåerna kan det vara lämpligt att förtydliga en del av de 
orsaker som redan i problemformuleringen nämndes som delförklaringar till ökningarna i 
ledningens ersättningar. Det gäller de förändringar som skedde under de två sista 
decennierna av 1900-talet i den miljö som omger näringslivet.  
 
En av de större förändringarna var avregleringarna av kreditmarknaden och 
valutamarknaden samt slopandet av de lagreglerade prövningarna som tidigare skedde vid 
utländska förvärv. Detta innebar att bankerna kunde börja konkurrera på ett annat sätt med 
sina in- och utlåningsräntor vilket ledde till högre utlåning. Samt att utländska investerare 
nu kunde göra både direktinvesteringar och portföljinvesteringar i Svenska företag (SOU 
2004:47)75. År 2003 ägde de ca 32 % av alla aktier noterade på någon svensk 
marknadsplats (SCB: s finansmarknadsstatistik). Detta är en av de bidragande orsakerna till 
de fantastiska värdeökningarna som skett på börsen från 80-talet.  
 
Under samma period hade aktiesparandet genomgått en kraftig förvandling och även 
kommit att omfatta gemene man. Om man ser på den vuxna befolkningen i Sverige ägde 29 
% av dem aktier direkt eller via aktiefonder år 1984, motsvarande siffra 2003 var ungefär 
84 %. (Temo/aktiefrämjandet, aktieägandet i Sverige 2003).  
 
De här orsakerna kan delvis förklara de ersättningsnivåer som existerade på marknaden 
strax innan millennieskiftet. Detta på grund av två orsaker. För det första blev ägarna allt 
rikare i takt med att kursen ökade vilket gav en del extra utrymme vid förhandlingarna. Och 
för det andra kopplades lönerna i större utsträckning till aktiekursen och ökade då 
naturligtvis som en följd av indexökningen.  
 
Utvecklingen runt slutet av den perioden och strax därefter gav Förtroendekommissionen i 
uppdrag åt Nordic Investor Services (NIS) att utarbeta en underlagsrapport om. Det gjordes 
genom att studera utvecklingen för lön och bonus mellan åren 1997-2002. 
Undersökningarna visade att under perioden ökade VD- lönerna med 70 % samtidigt som 
industriarbetarlönerna ökade med 16 %. Denna löneutveckling skedde samtidigt som 
börskurserna för de aktuella företagen gick ned med 16 %. Utöver ersättningarna i lön och 
bonus tillkommer även en mängd aktierelaterade incitamentsprogram som fanns på 
marknaden under perioden vilka NIS värderade till 40 miljarder och ersättningar för 
pension, avgångsvederlag och andra förmåner. 
 

                                                
75 Betänkande av förtroendekommissionen, SOU Statens offentliga utredningar 2004:47, ”Näringslivet och förtroendet.” (2004). 

Stockholm: Fritzes offentliga publikationer. 
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Bland institutionerna är alla överens om att alla ledarna ska ha marknadsmässiga villkor. 
Vidare är de även överens om att ledningen idag har rimliga ersättningar.  
Magnus Wärn säger: - att ersättningarna idag är rimliga, men att det däremot har funnits 
enstaka fall där man har haft synpunkter. De finns alltid de som sticker ut. Om vi går 
tillbaka 10 år i tiden så var det tydligt att Sverige låg i underkant när det gällde 
ersättningarna till ledningen, vid en jämförelse med övriga Europa. Nu har vi emellertid i 
mångt och mycket kommit ikapp.   
 
Som kommentar till det uttalandet är det intressant att nämna den utredning som utförts av 
handelshögskolan IMD i Laussane, Schweiz som Dagens Industri har fått ta del av. Det är 
en studie som publicerades i slutet av 2004, där man tittat på bolag med en omsättning på 
över 2 miljarder. IMD har jämfört ersättningarna till verkställande direktörer i världen. I 
den totala ersättningen ingår utöver lönen, även bonusar, optioner och andra ersättningar 
som tillkommer.  
 
Enligt studien är de svenska vd- lönerna högst i hela EU och i den internationella löneligan 
är det bara VD:ar i USA och Schweiz som är högre betalda. Att jämföra med exempelvis 
civilingenjörerna i de svenska storbolagen som hamnar på femtonde plats på den 
internationella listan. Det kan även nämnas, som en indikator på hur det utvecklats sedan 
den undersökningen att Dagens industri76, publicerade en sammanställning över de vd:ar i 
storbolagen som fram till det datumet hade haft sin stämmor och offentliggjort sina 
ersättningar. Om man ser till de jämförbara posterna (räknar bort de som inte varit anställda 
helår 2004 och 2005) ser man att lönerna har fortsatt att öka även under 2005 med cirka 16 
%. Siffror gäller dock bara lön och bonus. 
 

Analys av Preferens 3:   

Har institutionerna en annan syn på ersättningar till ledningen än de styrelser 
som tidigare tagit beslut i ersättningsfrågor? 

Grunden i vår analys var att jämföra vår referensram med empirin vi fick fram. Genom det 
nya ramverket bolagskoden med dess bestämmelser om att principer för ersättningar ska 
läggas fram av styrelsen med avsikt att ge en ökad information om ersättningar, som ska ge 
en beskrivning om hur kompensationspaketen bolagen valt ser ut, med anledning att ge 
aktieägarna en bättre insyn i bolagen, samt att möjligheten att rösta angående ersättningar 
ges till ägarna. Det är därför av  betydelse att få institutionernas syn på ersättningar i 
avseende att se om de är av en annan uppfattning än bolagen, samma åsikt ger rimligtvis 
ingen förändring. 

                                                
76 http://www.di.se 060313 
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Institutionernas syn på aktie- och aktierelaterade incitamentsprogram delar den 
uppfattningen att så länge det är affärsmässigt motiverat är det befogat. Affärsmässigt 
motiverat är ett uttryck vi stöter på hos samtliga institutioner, vad anser institutionerna vara 
affärsmässigt motiverat. Handelsbanken tog upp att det handlar om vad det är för typ av 
bolag, vilken fas man befinner sig i, vilken situation, marknad man verkar i. Industriföretag 
med tillväxt, snabba affärer som kanske kräver andra villkor, linjer än t ex banker som rör 
sig mer på en stabil marknad med en rakare linje. Det finns olika typer av ledare och 
företag drivs på olika sätt, incitament ser annorlunda ut beroende på dessa faktorer. 

Aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram är något som AMF-pension tycker är 
bra. Att ledningen äger aktier och optioner är något man anser gynna ägarna i och med att 
den får ett liknande tänkande som aktieägarna. Går aktiekursen bra, tjänar både aktieägarna 
och ledningen, går det åt andra hållet så får även ledningen känna av det. Institutionerna är i 
stor del överrens om aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram, I sort säger de att 
det bör basers efter prestation och ansvar. Samtidigt är de av den uppfattningen att de inte 
vill besluta om löner i detalj, utan det är styrelsens ansvar, de anser att det är att ta ansvar 
från styrelsen. De är däremot med och tar ställning angående principer, men medger också 
att de inte säger något om storleken på ersättningen utan de tar endast upp vad ersättningen 
baseras på. 
 
När det gäller den mix som företagen har i sina kompensationspaket, så har institutionerna 
inga invändningar. De tycker att det är bra med en mix med fast lön, rörlig lön, kortsiktig 
bonus och långsiktiga aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Detta är den vanligaste 
mixen och det är ingen som ifrågasätter den. De anser att det är upp till bolagen att 
bestämma sin mix i kompensationspaketen. Institutionerna talar om att globaliseringen och 
det är en av anledningarna till att ersättningar ökat. Styrelsen är av den uppfattningen att 
man måste konkurrera med omvärlden för att kunna behålla den kompetenta personalen. 
Det är de bästa, av de man har att välja på som ryker först när man ska tillsätta styrelse och 
ledning. Bolagen vill av förklarliga skäl ha de bästa och det kostar. Institutionerna förstår 
detta och det är också av intresse för dom att ha en kompetent styrelse och ledning.  
 
Institutionerna och näringslivet tycks ha en liknande uppfattning om hur bonusprogram bör 
byggas upp. Institutionerna anser att ersättningarna idag är rimliga, de nämner att det finns 
enstaka fall som sticker ut ur mängden, men i det stora hela har de inga invändningar på 
nivån. Ramsey på Alecta anser att det är en så liten kostnad man talar om när man ser till de 
totala kostnaderna, samt så tycker man inom institutionerna att denna fråga mest är uppblåst 
av media, det är sådant som säljer. Det är inget som institutionerna tycker är en väsentlig 
punkt. 
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Slutsatser 
 
Syftet med denna rapport är att avgöra hur vida den strukturella förändringen som koden 
innebär, har lett till en faktisk förändring avseende ersättningar. Vi besvarar den frågan 
utifrån tre preferenser, vilka var och en måste uppfyllas för en faktisk förändring.  
 
Vår första preferens syftade till om de aktuella bolagen väljer att följa eller förklara 
bolagskoden. Samtliga institutioner hävdade att alla de aktuella bolagen följde koden. Alla 
bolagen har lagt ut principer om ersättningar som koden kräver. Därav kan vi hävda att den 
första preferensen är uppfylld. Däremot ställer sig författarna frågande kring det sätt man 
väljer att följa koden på. Vissa bolag har så vaga definitioner och ger så lite information 
angående ersättningsprinciperna så att styrelsens handlingsutrymme för ersättningens 
omfattning och utformning blir mycket stort vilket är tveksamt om det var kodens syfte.  
 
Den andra preferensen tog upp om institutionerna har valt att agera i enlighet med den nya 
möjligheten som koden innebär och är tillräckligt starka ägare för att åstadkomma en 
förändring. Där hävdar alla institutioner att de har valt att använda den mjölighet att rösta 
som nu ges. Enligt SCB:s statistik över ägandeandelar svarade den typ av institutioner som 
vi har undersökt för ca 20% av Stockholmsbörsen. När institutionerna väljer att gå samman 
anses deras röst väga tillräckligt tungt för att få gehör av bolagen.  
 
Den tredje preferensen tar upp om institutionerna har en annan syn på ersättningar till 
ledningen än de styrelser som tidigare har tagit beslut i ersättningsfrågor. Denna preferens 
anser vi vara av yttersta vikt om en förändring angående omfattning och utformning av 
ersättningar skall äga rum. För att detta skall ske krävs att institutionerna är av en annan 
åsikt. Vi anser här att institutionerna inte är av en annan åsikt än styrelsen i de olika 
bolagen. I diskussionen med respondenterna framgår det tydligt att deras värderingar 
angående ersättningar är samstämmiga med de som styrelsen har. Institutionerna anser att 
det är styrelsen jobb att besluta om ersättningar till ledningen. De tycker även att 
ersättningar är en liten så liten kostnadspost i relation till den totala kostnaden för bolagen.  
 
Författarna anser att bolagskoden inte har haft någon övergripande effekt på vare sig 
utformning eller omfattning av ersättningar. Det bolagskoden kan tänkas direkt ha bidraget 
med är att den gör att det är lättare att uppmärksamma kontroversiella ersättningar. Fall som 
Skandiaaffären bör kunna undvikas i framtiden på grund av att man har principerna som 
man kan peka på ifall man har gått utöver ramen.   
 
Därutöver har även koden indirekt bidragit till en ökad fokusering på ersättningsfrågor. 
Denna ökade fokusering innebär att företagen tvingats lägga större resurser på att utarbeta 
väl genomtänkta kompensationspaket.  
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Bilaga 1: Frågeformulär till institutionerna. 

 
Medverkar ni eller kommer ni att medverka i ersättningsutskottet? 
 
Har företagen följt eller förklarat ersättningen till bolagsledningen?  
 
Vad har ni för syn på aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram som används idag? 
 
Hur ser ni på den mix företagen har i sina kompensationspaket idag?  
 
Finns det någon tumregel för hur ersättningarna bör byggas upp? 
 
Hur ser ni på nivåerna idag, är de rimliga?  
 
Växer VD:ns ersättning i en rimlig takt?  
 
Kommer ni att profilera er som en som en institution som kräver rimlig ersättning till ledningen, för att locka 
till sig fler kunder? 
 
Har ni röstat angående ersättningarna? 
 
 
 


