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Sammandrag 
 

 

Denna studie är en kvantitativ undersökning av Swedbanks, SEB:s och Nordeas 

ersättningssystem och finansiella prestationer. Vi har utgått från följande syfte: 

 

Vårt syfte med studien är att undersöka om det finns något samband mellan ledningens 

ersättning och finansiella prestationer. 

 

För att kunna besvara vår problemställning och vårt syfte har vi använt oss av 

ersättningssystem, agentteorin, intressentteorin och finansiella prestationsmått. Vi har valt 

prestationsmått vilka visar ett företags operativa resultat (EBIT, ROA, ROE, kassaflöde/totala 

tillgångar) och multipelvärdering (P/E-tal och P/S-tal).  

 

I vårt fall med enbart en oberoende variabel testas om det finns något samband på den 

beroende variabeln ur resultaten från enkel regressionsanalys. Vi har använt Durbin-Watson:s 

värdet i samtliga fall för att undersöka om det finns någon eventuell autokorrelation. Vi har 

även använt konfidensintervallberäkningar för att se om bankernas utbetalda ersättningar 

ligger inom konfidensintervallgränserna. 

 

Vi har inte kunnat visa på något samband i vår undersökning mellan ersättning och finansiella 

prestationsmått. För samtliga värden gällande Swedbank föreligger positiv autokorrelation. 

 

 

Nyckelord: Ersättningssystem, Finansiella prestationer, Swedbank, SEB, Nordea, Kvantitativ 

metod, Regressionsanalys, Durbin-Watson:s analys, Agentteori, Intressentteori. 
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1. Inledning 

 
1.1. Bakgrund 

 

I samhällsdebatten har under senare år ersättningsnivåer till företagsledningar varit en livligt 

debatterad fråga, som till exempel Skandiaskandalen i början av 2000 talet (Sevenius, 2007 

s.35). I en utredning av ”Skandiaaffären” hävdades att 77 personer i ledningsbefattningar fick 

dela på två miljarder kronor från två stycken treåriga bonusprogram. Den svenska VD fick 

172 miljoner kronor och chefen för företagets verksamhet i USA fick 240 miljoner kronor 

(ibid. s.101-102). 

 

Skandiaskandalen ledde i reglerande syfte fram till Svensk kod för bolagsstyrning. Den trädde 

i kraft juli 2005 (Sevenius 2007 s.102,104-105). Bolagskoden är ett kompletterande alternativ 

till Aktiebolagslagen (ABL). Koden är skapad av branschorganisationen Föreningen för god 

sed på värdepappersmarknaden. Genom koden kan branschen tillämpa en högre ambition än 

ABL:s tvingande regler och därmed kan känsligare frågor regleras i en mjukare form 

(Sevenius 2010 s.35-39).  

 

I USA inträffade 2007 en finanskris som utlöstes av att bostadslån hade beviljats utan 

tillräcklig kreditvärdesprövning vilket ledde till kreditförluster för banker och låneinstitut. När 

en av de största investmentbankerna Lehman Brothers i september 2008 begärdes i konkurs 

utvecklades krisen till en global finanskris (Lybeck, 2009 s.24-25). Vid utgången av 2008 

hade banker över hela världen skrivit av mer än 1200 miljarder dollar i kreditförluster. Det 

motsvarade en fjärdedel av det egna kapitalet, som bankerna hade vid utgången av 2007, i 

1000 av världens största banker. Ett flertal banker hade förlorat mer än det egna kapitalet, 

vilket täcktes av ägare och staten. Ett exempel på överdriven ersättningspolicy är att år 2007 

hade bankdirektören Fuld, i Lehman Brothers, en fast lön om 0,6 miljoner dollar och en rörlig 

ersättning om 73 miljoner dollar. Fuld var därmed den bäst betalda bankchefen i hela världen. 

Hans rörliga ersättningar motsvarade 483 miljoner SEK vid den då gällande dollar - kursen 

om 6,63 SEK per dollar (ibid. s.17, 52).  

 

Den globala finanskrisen 2008/09 har lett till omfattande arbete världen över för att omforma 

regelverk för ersättningspolicy inom sektorn för banker och finansinstitut. För EU:s del har 

EU-kommissionen år 2009 utfärdat rekommendationen K(2009) 3159 om policy för 

ersättningar inom bl.a. banksektorn och finansinstitutioner. Denna rekommendation skall 

därefter implementeras genom att medlemsstaterna inför reglerna i sina nationella regelverk 

(Finansinspektionen, 2009). För svensk del nationaliserades EU-rekomendationen genom att 

Finansinspektionen (FI) fick regeringens uppdrag att utfärda föreskrifter och allmänna råd 

som skulle träda i kraft senaste 31/12 2009. FI har utfärdat sådana föreskrifter i FFFS 2009:6. 

Föreskrifterna skall motverka att ersättningssystem utformas så att de kan leda till ett 

kortsiktigt och överdrivet risktagande på alla nivåer i finansiella företag. FI föreskriver vidare 

att alla finansiella företag skall ha en ersättningspolicy av vilken det skall framgå grunderna 

för hur ersättningar skall fastställas, tillämpas och följas upp. Det resultat som ligger till grund 

de rörliga ersättningarna skall också innehålla en bedömning av om resultatet är hållbart även 

under en konjunktur nedgång. FI föreskriver även att det i ersättningspolicyn skall finnas en 

rätt för företaget att besluta om att ersättningar skall falla bort helt eller delvis. Detta gäller 

särskilt om företagets ställning väsentligt försämras och/eller det behöver ta mot statligt stöd.  
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För andra länder utanför EU har Financial Stability Board 2009 utfärdat principer för 

ersättningspolicys vilka G 20 länderna ställde sig bakom i september 2009 och uttalade att de 

finansiella företagen nationellt genast skulle anpassa sig till de nya riktlinjerna (ibid.). 

 

1.2. Problemdiskussion  
 

I anledning av krisen 2008/09 fick även svenska bankerna svårigheter framför allt att klara 

sina kreditförluster i de baltiska länderna (Lybeck, 2009 s.38).  

 

Finansmarknadsminister Odell uttalade 2008 kritik mot affärsbankernas alltför höga 

ersättningar till sina ledningar. ”Detta har bidragit till ökat risktagande” hävdade 

finansmarknadsminister (Dagens Nyheter, 2008). I januari 2010 uttalade finansminister Borg i 

tidningen Dagens Industri att bankernas ersättningspolitik varit utmanande och han reagerade 

särskilt på de stora belopp i rörliga ersättningar som bankerna betalade ut under krisåret 2009. 

”Det är väldigt provocerande att bankerna inte tar till sig av de signaler som har varit väldigt 

tydliga” hävdade Borg (Dagens Industri, 2010). Strax efter detta framförde dåvarande vd:n för 

sjunde AP-fonden, Peter Norman, senare finansmarknadsminister, i en artikel i Dagens 

Nyheter den 7 april 2010 synpunkter under rubriken ”Bonusar avslöjar brist på ledarskap och 

kompetens” Han påstår att arbete med ”formelbaserade bonusprogram” – som till exempel 

kan vara kopplade till utvecklingen av företagets aktieutveckling – innebär att styrelsen har 

abdikerat från sitt ledarskap (Dagens Nyheter, 2010). De styrelser som styr med hjälp av 

bonusprogram borde tala om vad det är hos företagsledaren som gör att denne inte gör rätt 

saker eller sitt bästa utan bonus. Norman medger att en VD:s prestation är svår att mäta men 

att det inte borde vara ett för stort problem eftersom delaktighet och motivation att uppnå mål 

är grundvalen för en VD:s befattning. De formelbaserade rörliga ersättningarna har dessutom 

medfört att ”en hel industri av konsultföretag” har utvecklats för att sälja och följa upp dessa 

ersättningssystem. Norman menar att det vanligaste argumentet för bonusprogram är ”alla 

andra gör ju så här”. Ett argument han ifrågasätter. Detta bör leda till, enligt Norman, att man 

tar upp den grundläggande frågan om det är styrelsen som brister i förmåga eller om bristerna 

finns hos VD. Det beteende Norman anser sig se hos styrelse och VD borde ersättas med att 

styrelser i större omfattning skriftligen redovisar varför de inte kan styra sin VD och 

företagsledning utan bonussystem. Det skulle kunna visa tecken på att det finns 

förutsättningar för ett annat ledarskap i styrelser och företag som ger bättre respekt från 

allmänheten samt delaktighet och motivation från anställda är Normans slutsats (ibid.). I en 

radiointervju i Sveriges radio program 1, 26 februari 2011, har Norman som minister också 

uttalat att resonemanget i artikeln är särkilt viktigt för banker och finansiella institutioner 

eftersom de har en nyckelroll för att samhällsekonomin skall fungera väl och att de därför 

måste ha ett stort förtroende från allmänheten (Program 1 radio, 2011).        

   

Den nästan motsatta uppfattningen till Normans synpunkt presenterade professor Steven 

Kaplan i ett utskottsförhör i representanthuset i USA i mars 2007. Kaplan (2007) redovisade 

för undersökningar han gjort beträffande ersättningar till företagsledare. Han ansåg sig ha 

funnit att företagsledarnas ersättningar inte har ökat utöver vad som följer av de allmänna 

ökningarna inom den amerikanska ekonomin. Vidare ansåg han att företagsledares 

ersättningar i huvudsak tycks styras av marknadskrafter. Han jämförde företagsledarnas 

ersättningsnivåer med chefer för hedgefonder, professionella idrottsstjärnor samt advokater 

och fann då att dessa fått större ökningar än företagsledarna (ibid. s.3-5).   
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Kaplan (2007) redovisade också att han funnit att ersättningarna till företagsledarna i stor 

omfattning följt företagens aktieutveckling. Han hävdade därför att det fanns ”absolut inte 

några tvivel” på att cheferna ersätts efter prestation. Påståenden att chefer skulle dominera 

styrelserna och därmed kunna styra besluten menade Kaplan motsägs av att det så ofta sker 

byten på chefposterna. Men Kaplan konstaterade att det dock funnits tillfällen där överdrifter 

förekommit med till exempel onormalt höga bonusutbetalningar (ibid. s.1-3). 

 

Finansinspektionen har i februari 2011 genomfört en undersökning av hur de nya reglerna om 

ersättningspolicy (FFFS 2009:6) har implementerats. Undersökningen omfattande 41 banker, 

värdepappersbolag och fondbolag inklusive de fyra stora bankerna Nordea, SEB, 

Handelsbanken och Swedbank (Finansinspektionen, 2011). Resultatet visar att knappast 

hälften av bolagen anpassat verksamheten till föreskrifterna i tillräcklig omfattning. De brister 

som kom fram rör i huvudsak fyra områden. För det första felaktig tolkning av begreppet 

rörlig ersättning, för det andra felaktig eller snäv tolkning av begreppet risktagare, för det 

tredje ersättningspolicyn har inte grundats på riskanalys och för det fjärde otillräckligt 

offentliggörande av mer detaljerad information om ersättningar. Finansinspektion har inte 

angivit vilka företag som uppvisade brister (ibid.). 

 

I slutsatserna till undersökningarna konstaterar Finansinspektionen att flera företag inte 

uppfattar ersättningar som en risk. Flera företag visar på brister i förståelsen för regelverket 

och i några fall är bristerna uppseendeväckande och ger intrycket att företagen medvetet valt 

att kringgå reglerna (Finansinspektionen, 2011). 

 

Finansinspektionen framhåller det allvarliga i att finansiella företag inte lägger tillräcklig vikt 

vid risker med rörlig ersättning. Alla risker i verksamheten skall identifieras, kontrolleras och 

hanteras.  Om Finansinspektionen skulle finna att regler avsiktligt har brutits avser 

Finansinspektionen att genom ingripande visa hur allvarligt Finansinspektionen ser på ett 

sådant agerande (Finansinspektionen, 2011). 

 

1.3. Ämnesval  
 

Finansinspektionen kritiserar att företagen inte tillräckligt offentliggjort hur ersättningar till 

ledande befattningshavare har utformats. Finansinspektionen anser att offentliggörandet skall 

vara så utformat att tillsynsmyndigheten, aktieägare, fordringsägare och allmänheten skall 

kunna göra analyser på grundval av uppgifterna. 

 

Undersökningen som Finansinspektionen har genomfört leder oss fram till att vi undersöker 

just svenska banker. Särskilt intressant för vår uppsats är att Finansinspektion inte har angivit 

vilka företag som uppvisade brister i deras undersökning.  
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1.4.  Problemställning 
 

Mot denna bakgrund och problemdiskussion formuleras följande frågeställning för denna 

studie: 

”Finns det något samband mellan ledningens ersättning och finansiella prestationsmått?” 
 

1.5. Syfte  
 

Den svenska debatten om ersättningssystem till ledande befattningshavare inom banksektorn 

särskilt under finanskrisen leder oss fram till vårt syfte. I detta fall syftar vi till att undersöka 

om det finns något samband mellan ledningens ersättning och finansiella prestationer. 
 

1.6. Avgränsning 
 

Denna studie har fokus på att undersöka ledningens ersättningssystem och finansiella 

prestationsmått. Vi kommer att undersöka Nordea, SEB och Swedbank. Vi har valt att 

undersöka bankkoncernerna som helhet istället för att titta på enskilda verksamheter bankerna 

har världen över. När det gäller avgränsning i tid anser vi att tioårsperioden 2000 till 2010 ger 

en rättvisande bild av ersättningens förändring i och med att den ger information vad den 

senaste bankkrisen och lagändring i ersättningspolicyn inneburit för ersättningen dessa år. 

Studien kommer också att avgränsas till att endast undersöka ledande befattningshavare. Vi 

har dock valt att acceptera respektive banks redovisning av gruppen övriga ledande 

befattningshavare. 

 

Vi kommer inte att behandla pensionsförmåner samt avgångsvederlag i vår uppsats eftersom 

de inte kan räknas som fast eller rörlig ersättning på grund av att avgångsvederlag är en 

ersättning till arbetstagare vid uppsägning, nedläggning eller driftsinskränkning och 

pensionsförmåner är avgiftsbestämda (Nationalencyklopedin, 2011). 
 

1.7. Begreppsdefinition 
 

Ledningens ersättningssystem kan i princip bestå av fyra delar: fast grundersättning, rörlig 

ersättning & förmåner, pensionsförmåner samt avgångsvederlag (Håkansson & Wennerholm, 

2009, fi.se).  

  

Fasta Ersättning: avtalas mellan aktieägare/styrelsen och ledningar. Styrelsen betalar en bra 

grund lön och förväntar sig att ledningen skall göra ett bra jobb (Anthony & Govindarajan, 

2007). 

 

Rörliga ersättningar: är så kallade bonussystem och/eller incitamentsprogram som består av 

olika slags finansiella instrument, till exempel aktieoptioner, syntetiska optioner och 

personaloptioner, med mera (Sevenius, 2007, s.103). Dessa typer av ersättningar är kopplade 

till företagets resultat eller tillväxt (Ibid.). 

 

Prestation: är vad som har åstadkommits, utförts och genomförts eller som i framtiden ska 

åstadkommas, utföras eller genomföras helt enkelt vad som har presterats eller ska presteras. 

Prestationsmätning menas att företag mäter olika aspekter på prestationer (Ax, Johansson & 

Kullven, 2007 s.575-576). I denna studie kommer bankernas prestation att användas som 

samlingsbegrepp för hur bankernas utvecklats resultatmässigt och multipelvärderingsmässigt. 
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Enligt Allen, Brealey & Myers (2008) följer ersättningsprogram delvis företagets utveckling 

på aktievärdet. Företags ersättningsprogram inkluderar också bonus som är beroende av ökade 

inkomster eller på andra redovisning prestationsmått (ibid. s.333). När vi nämner finansiellt 

prestationsmått är de ett antal nyckeltal som har att göra med ledningens ansträngning att öka 

företagets lönsamhet och tillväxt under ett års tid. De nyckeltal som vi kommer att använda är 

EBIT, ROA, ROE, kassaflöde/totala tillgångar och P/E-tal samt P/S-tal. 
 

1.8. Tidigare studier 
 

Nedan följer en kort sammanfattning av tidigare forskning kring förhållandet mellan rörlig 

ersättning och företagets prestation. Vi är medvetna att det finns fler som har skrivit om 

företagsledare ersättningar men vi har valt att närmare presentera de vetenskapliga artiklar 

som kan kopplas till vår studie. 

 

En av de första enligt Lilling (2006) som tog upp problematiken om ersättning till VD var 

Murphy 1986. Han arbetar med två modeller en om att VD:s kompensation bygger på 

föregående år prestationer och en lärande hypotes. Det sistnämnda säger att incitament inte är 

viktiga och att VD:s produktivitet sammanhänger med hans ledningsförmåga som 

inledningsvis är okänd men som framträder över tid. Hans konklusion är att ersättning och 

prestation hänger samman under de inledande åren av en VD:s karriär. Murphys artikel 

inspirerade många att studera system för ersättningar till VD som en lösning på principal - 

agent problematiken (ibid. s.102).       

 

Jensen och Murphy (1990) utgår från principal – agent problematiken och konstaterar att 

principalen/aktieägarna inte har en perfekt insyn i vilka lednings- och investeringsaktioner 

VD kan besluta om i löpande verksamhet. I den situationen talar agentteorin för att ge VD 

incitament för att vidta åtgärder som ökar aktieägarnas förmögenhet. Att knytta VD:s 

kompensationer till aktieägarnas värden är den rimligaste lösningen även om det värdet också 

påverkas av agerandet från underställda arbetsledare och personal samt efterfrågan och 

tillgång på marknaden och samhällets policy. Murphy och Jensens undersökning avsåg 1295 

företag under åren 1974-1986. Deras beräkningar avser hur mycket VD:s ersättningar ökas för 

varje 1000 dollars ökning av företagets aktievärde. Resultatet visar att VD tillförs 3,25 dollar 

för varje 1000 dollars värdeökning. Jensen och Murphy (1990) anser att en så liten ökning 

inte har någon avgörande betydande men den kopplingen är dock statistiskt säker (ibid. 

s.102).   

 

Lilling (2005) hävdar i sin artikel att Murphys (1986) och Jensen och Murphys (1990) resultat 

till stor del kan förklaras av att under den tid deras undersökningar genomfördes hade VD ett 

mycket mindre inslag av program för rörliga ersättningar. Exempelvis visar Lilling (2005) att 

1980 hade 30% av VD någon form av extra ersättningar men 1994 hade antalet ökat till 70% 

av VD (ibid. s.102). 

 

Lillings undersökning avser perioden 1993-2003, i en nordamerikansk studie och omfattar 

observationer från 16211 företag. De värden som VD ersättningar mäts mot är ROA, 

marknadsvärde och företagens omsättning (ibid s.103). I sin undersökning finner Lilling att 

det finns ett signifikant och positivt samband mellan VD:s ersättningar och företags 

marknadsvärde och att detta samband är starkare än vad tidigare forskning funnit.  
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Chen, Steiner och Whyte (2005) presenterar i en artikel en undersökning de gjort om 

ersättning i form av aktieoptionsbaserad ersättning till ledande befattningshavare inom 

bankverksamhet framkallar risktagning. De konstaterar att banker har särskilda restriktioner 

genom lagregleringar men att det inte utesluter att beslut om utformning av ersättningar till 

ledande befattningshavare kan påverka risktagning för bankerna. Att undersöka hur banker 

agerar är intressant eftersom banker arbetar i en annan affärs- och regelverksmiljö än icke 

bankföretag (ibid. s.916).  

 

Undersökning avser tiden 1992-2000 och omfattar 68 banker i USA. Under den tiden 

inträffade förändringar i regelverken bland annat gavs banker frihet 1999 att expandera i 

värdepappers- och försäkringsaffärsverksamhet (Chen, Steiner och Whyte, 2005 s.918). De 

har undersökt den påverkan som optionsbaserade kompensationer har på olika 

marknadsmässiga mått av bankens risk, kapitaltäckningsgrad och intäkter före räntekostnad. 

Resultatet av undersökningen visar att aktieoptionsprogram har blivit vanligare i banker än i 

andra verksamheter. Vidare visar undersökningen att utformningen av kompensationer till 

ledande befattning ökar risktagning i bankverksamhet. Detsamma gäller det optionsbaserade 

aktiekapitalets samlade förmögenhetsvärde. Resultatet anser författarna är stabilt mot 

alternativa riskmätningar och modellspecifikationer. Samtidigt visar undersökningen att den 

optionsbaserade förmögenheten också ökar aktieägarförmögenheten. Avslutningsviss hävdar 

författarna att deras resultat visar att tillsyn av regelverk för kompensationsprogram till 

ledande befattningshavare inom bankväsendet är viktig för att balansera den risktagning som 

hänger samman med kompensation (ibid.s.943). 

 

Guo, Shiah-Hou & Yang (2006) presenterar i en artikel en undersökning av 

aktiebonuskompensationer och företagsprestationer i Taiwan. Deras undersökningar omfattar 

294 företag under tiden 1996-2001. I Taiwan finns en tydlig skillnad från Europeiska länder 

genom att börsnoterade företag är enligt en lag från 1980 skyldiga att ge anställda 

aktiebonuskompensation när företaget resultat är positivt. Syftet med detta är att skapa en 

intressebalans mellan aktieägare och anställda (ibid.s.863). 

 

Undersökningens syfte är att pröva om det finns ett samband mellan aktiebonusprogram och 

företagets prestationsmått. De prestationsmått som de använt är Operativt resultat: ROA (före 

skatter och räntor, före räntor och före avskrivningar), ROE, inkomst/totala tillgångar, 

kassflöde/totala tillgångar, inkomst per anställd, markets-to-bookratio (M/B), vinst per 

anställd. Multipelvärdering: P/E, P/S, och kassaflöde per aktie (Guo, Shiah-Hou & Yang, 

2006 s. 867). 

 

 Resultatet visar att det finns ett positivt samband mellan aktiebonus och operativt resultat 

(operating performance). Resultatet visar också att större företag och företag som kan ge 

högre vinster är mer benägna att ge aktiebonus (Guo, Shiah-Hou & Yang, 2006 s.862). 

 

Gabaix och Landier presenterar i en artikel 2008, i en amerikansk studie, med titeln “why has 

CEO pay increased so much?” en undersökning av hur ersättningar till VD har ökat och hur 

det kan förklaras. Deras undersökning omfattar tiden 1980 till 2003. Den beräkningsmodell 

Gabaix och Landier använder visar att en VD:s ersättningar ökar med företagets storlek och 

med det genomsnittliga företagets storlek. Det menar att en företagsledare får högre 

ersättningar i takt med att företag blir större. I sina beräkningar har Gabaix och Landier 

använt marknadsvärde, intäkter och omsättning samt EBIT (ibid. s.50ff).  
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Boström och Jonsson (2009) har i en magisteruppsats studerat samband mellan bonus till VD 

och företags prestationer. De har undersökt svenska bolag på OMX’s Large Cap lista. Urvalet 

består av 43 företag och avser tiden 2004-2008. Kategorin finans- och investmentbolag 

uteslösts från undersökningen (ibid. s.35). De genomförde sin utredning genom att i en 

regressionsanalys ställa VD:s ersättning som beroende variabel mot prestationsvariablerna, 

omsättning, ROA och aktieavkastning. Resultatet av undersökningen är att det finns ett svagt 

positivt samband mellan ersättningar och aktiebaserade mått och detsamma gäller relationen 

till redovisningsbaserde mått.   De fann också att sambandet mellan ersättningar och 

företagets prestationer inte blivit starkare under den tidsperiod studien avser. De kunde inte 

heller finnas ett signifikant starkt samband då de långsiktiga incitament program räknas in. I 

sina slutsatser anger Boström och Jonsson (2009) att de värden regressionsanalys vilket kan 

möjligen förklaras av bonusprogrammen utformning. Till exempel att bonus kan utgå även 

om företagens prestationsmått pekar på dåliga prestationer (ibid. s.52-54). 

 

Ett grundläggande problem vid bedömning av VD:s och övriga ledande personers prestationer 

är att det är svårt att precisera en chefs förmågor så att de kan analyseras och värderas 

(Rajgopal, Shevlin & Zamora, 2006 s.1814). En företagsledares ersättning bör inte knytas till 

allmänna marknadseffekters utveckling eftersom ledaren inte kan påverka dessa effekter. En 

sådan friskrivning från marknadseffekter betecknas som en indexering och kallas enligt 

Rajgopal, Shevlin, och Zamora (2006) för Relative Performance Evaluation (RPE). I sin 

studie har författarna valt att testa en modell som bygger på dels omnämnande av chefer i 

massmedia dels företagets vinstutfall i förhållande till tillgångarna (ROA). Modellen testades 

i en studie av 500 företag under tidsperioden 1993 till 2001. Rajgopal, Shevlin och Zamora 

(2006) finner att de chefer som visar en stor pressynlighet och ett högre 

industrimarknadsjusterat ROA-värde har större känslighet för marknadskrafternas utveckling 

till fördel för cheferna. I sin tur innebär det att en tillämpning av en relative performance 

evaluation inte är intressant och därför inte används (ibid. s.1842).  

 

Rosser and Canil presenteras i en artikel 2007 en studie de gjort av samband mellan 

företagsstorlek och optionsersättning till VD. Deras studie har gjort på 51 Australienska 

företag under perioden 1987 till 2000. Av dessa var 30 klassade som mindre företag. Ett 

företag klassades som mindre företag om de totala tillgångarna understeg 500 miljoner AUD, 

vilket motsvarar 3,5 miljarder SEK. Undersökningen har gjort genom regressionsberäkningar. 

Resultaten är det finns ett samband mellan företagsstorlek och betydelsen av belöning, 

framförallt storleken av belöning. Tendensen är enligt undersökningen att de mindre 

företagens VD får ersättningar som relateras till nivån för stora företag för att kunna behålla 

VD:n. De fann också att företagets komplexitet spelar stor roll. Däremot visade 

undersökningen att det inte kunde visas någon relation med arbetsproduktiviteten (ibid s.115-

121).  

 

Larsson och Ernefelt (2011) har i en uppsats undersökt om det finns ett samband mellan 

ersättningar till VD och företagets prestation. Undersökningar omfattar de 30 största företagen 

på den svenska börsen. Särskilda beräkningar har också gjorts på de 10 företagen med högsta 

respektive lägsta värden. I urvalet ingår bankerna Nordea, SEB och Swedbank. Studien 

omfattar åren 2000 till och med 2010. För att kunna vissa på ett samband har studien 

genomförts som en regressionsberäkning.  

 

Studien visar avseende fast lön på ett signifikant samband med en ökning av nettoomsättning 

men inte något samband med företagets storlek eller förändring därav. Beträffande rörlig 
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ersättning har studien visat på ett samband och ett Durbin-Watson:s värde på 1,63 men 

eftersom det finns en viss ofullständighet i datan kan det inte helt uteslutas att siffrorna är 

missvisande. Däremot har undersökningen inte visat på något samband mellan fast lön och 

företagets lönsamhet. Detsamma gäller sambandet med rörlig ersättning. 

 

Av vår redovisning av den tidigare undersökningen framgår att de prestationsmått vi kommer 

att använda i vår uppsats har använts tidigare men dock främst på andra företag än banker. 

Med utgångspunkt i problemställning och syfte med vår studie där målet är att förklara om det 

finns något samband mellan finansiella prestationsmått och ledningens ersättning. Vi anser att 

de nyckeltal vi valt att använda i vår studie är av stor väsentlighet för att nå vårt mål. Vi 

kommer att ta hänsyn till vad tidigare forskare har använt och då variationen är stor vid valet 

av prestationsmått hoppas vi att de som vi valt ut ska ge oss en bra grundval i vår 

undersökning. 
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2. Teoretisk referensram 

 
2.1. Ersättningssystem 

 

Ersättningspolicy är ett dokument som beskriver ett företags ersättningssystem. Policyn 

reglerar grunder och principer för hur ersättningar fastställas och tillämpas 

(Finansinspektionen, 2009).  

 

Ersättningar till ledande befattningshavare ska vara tillfredsställande för att attrahera och 

behålla sådana ledningspersoner som är lämpade att sköta bolaget på ett bra sätt (Smitt, 

Wiberg, Olwig, Riegnell, Sjöstrand, 2002, s.118). Med ledande befattningshavare menar 

Finansinspektionen: ”en verkställande direktör, dennes ställföreträdare och andra personer i 

företagets ledning som är ansvariga direkt inför styrelsen eller verkställande direktören eller 

dennes ställföreträdare” (Finansinspektionen, 2009). 

 

Ersättningar kan bestå av fyra delar: Fast grundersättning, rörlig ersättning och förmåner, 

pensionsförmåner samt avgångsvederlag. Dessa ersättningar avtalas mellan 

ägaren/principalen och ledande befattningshavarna/agenterna (Anthony & Govindarajan, 

2007 s.524; Sevenius, 2007 s.104). De rörliga ersättningarna är kortsiktiga bonusprogram och 

långsiktiga incitamentsprogram. Dessa typer av ersättningar är kopplade till företagets resultat 

eller tillväxt (Sevenius, 2007 s.103).  

 

Enligt Lindblom (1996) finns det möjlighet att ersättningen påverkar genom egen insats till 

exempel genom att bli effektiv och kunnig i sitt yrke har man som anställd möjlighet att tjäna 

bättre och få ännu högre lön. Ersättningen som styrs av hur man som anställd påverkar 

företagets resultat. Tre krav på ett bra ersättningssystem är att det bygger på faktorer som 

anställda kan påverka och att det helst bidrar till personlig utveckling, möjlighet att lära samt 

att det märks att man anstränger sig (ibid. s.34,108).  

 

Arvidsson (2008) hävdar att påverkbarheten är också en annan viktig faktor att ta hänsyn till 

vid utformning av belöningssystem. Påverkbarheten avser att de prestationer VD och övriga 

ledande befattningshavare är ansvariga för ska de också på något sätt kunna påverka. Det 

innebär att prestationerna är möjliga att påverka samt att VD och övriga ledande 

befattningshavare har de medel som behövs för att kunna göra eventuella påverkningar (ibid. 

s.237). 

 

Ett korsiktigt bonusprogram används vanligen för att skapa en tydlig koppling mellan ett 

företags resultat och en anställds ersättning (Smitt, Wiberg, Olwig, Riegnell, Sjöstrand, 2002 

s.14). Det innebär att en bonus faller ut om vissa resultatbaserade mål har uppfyllts. 

Överträffas målen blir bonusen större – om målen inte uppnås minskar eller uteblir bonusen. 

Bonuslön kan vara kollektivt beräknad, det vill säga att den kan vara baserad på den 

gemensamma prestationen för en grupp av anställda. Bonusen kan även vara individuellt 

beräknad efter den anställdes prestation. Beroende på vilken typ av verksamhet ett företag 

bedriver kan även kombinationer av individuell och kollektiv bonusersättning existera. Ur ett 

företags perspektiv är det tilltalande att skapa en tydlig koppling mellan intäkter och 

kostnader genom att begränsa den fasta lönekostnaden och låta verksamhetens vinst påverka 

storleken på den faktiska ersättningen. Ur den anställdes synvinkel kan det å andra sidan vara 

tryggare med en större andel fast ersättning (ibid.). 
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Incitamentsprogrammen kan bestå av olika finansiella instrument exempelvis syntetiska 

optioner, aktieoptioner, och personaloptioner (Sevenius, 2007 s.103-104). Syftet är att skapa 

motivation för långsiktig utveckling av företaget, ofta cirka tre år framåt i tiden. Denna 

långsiktighet kan inte uppnås med årsvisa rörliga monetära ersättningar (ibid.). 

 

Syntetiska optioner innebär att innehavare av syntetiska optioner har rätt till en kontant 

summa när optionerna löper ut. Den kontanta summan räknas fram med hänsyn till 

värdeutvecklingen på företagets aktie. Syntetiska optioner fungerar som en kursrelaterad 

bonuslön (Larsson, 2008 s. 445-446). En nackdel med syntetiska optioner är att när 

optionerna löper ut kan en större kontantsumma komma att betalas ut, vilket negativt påverkar 

likviditeten i företaget (ibid.). Dessutom är det svårt att vid utfärdandet av optionen förutse 

den framtida faktiska kostnaden för företaget (Smitt, Wiberg, Olwig, Riegnell, Sjöstrand, 

2002 s.63).   

 

Aktieoptioner ger en anställd rättighet att förvärva aktier till ett i förväg fastställt lösenpris vid 

en tidpunkt 2 eller 3 år senare. Det medför att anställda kommer att utnyttja optionen om 

aktiekursen är högre än den kurs som optionen ger rätt till. Om aktiekurserna är lägre kommer 

optionen att förfalla utan att utnyttjas (Marton, Falkman, Lumsden, Petterson, Rimmel, 2008 

s. 60). 

 

Personaloptioner innebär att en anställd får en rätt att köpa aktier till ett bra pris. 

Personaloptionerna skiljer sig från de instrument som vi har beskrivit ovan. Optionerna kan 

inte överlåtas och den rätt en anställd har till optionerna försvinner när anställningen avslutas. 

Löptiden kan vara så lång som upp till 10 år (Larsson, 2008 s.446). 
 

2.2. Agentteori 
 

”Agency theory is a branch of game theory that studies the design of contracts to motivate a 

rational agent to act on behalf of principal when the agent’s interests would otherwise conflict 

with those of the principal” (Scott , 2003 s.305). 

 

Agentteori behandlar relationen mellan ägaren/principalen och den anställde/agenten. 

Huvudfrågan i denna relation är hur kan och skall principalen agera mot agenten så att denne 

på bästa sätt tillvaratar principalens intressen? Problemet i relationen är, som Jensen och 

Meckling samt Anthony och Govindarajan anser, att det finns en dualism i agentens situation 

som består av att ta tillvara de egna intressena och samtidigt arbeta för principalens intresse 

(Anthony & Govindarajan, 2007 s.530; Jensen & Meckling, 1976 s. 5). Det ägaren kan arbeta 

med för att hantera denna dualism är styrning och kontroll (Fama & Jensen, 1983 s. 304; 

Jensen & Meckling, 1976 s.5). Redan vid utformningen av anställningskontrakt kan 

principalen skapa viss styrning genom en definition av tjänstens innehåll och genom att 

fastställa en tidsram för anställningen. En av de viktigaste åtgärderna för styrning är en 

delegationsordning för beslutsfattande i verksamheten (Fama & Jensen, 1983 s. 310). I denna 

anges vilka beslut som tillhör principalen – styrelse – och vilka som tillhör agenten – 

verkställande direktören. Vägledande för att skapa en sådan beslutsordning kan vara så som 

Fama och Jensen (1983) hävdar en separation av beslutsrätten (ibid. s.322). Principalen har 

beslutskontroll genom att besluta om godkännande av viktigare beslut och genom uppföljning 

av beslut och företagets utveckling.  Det senare sker i form av regelbunden uppföljning av 

företagets finansiella utveckling (Anthony & Govindarajan, 2007 s.532). Agenten – VD – har 

de beslut som innebär initiering av beslut och genomförande av beslut. 
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En sådan beslutsordning som innebär delegation skall också omfatta ett företags hela 

organisation. Därmed skapas en formell beslutshierarki i vilken agenter på högre nivåer får 

principalrollen genom att de skall godkänna och styra de beslutsinitiativ som underordnade 

agenter fattar.  Enligt Fama och Jensen (1983) gör en sådan beslutsfördelning det svårare för 

beslutsagenter att ta beslut som gynnar dem själva på bekostnad av ägarens intressen. Rollen 

som agent innebär därför också att agenten gentemot underlydande fungerar som principal 

(ibid. s.310).   

 

Till relationen mellan principal och agent hör också att det finns en asymmetri i tillgänglig 

information. Denna asymmetri ligger i att oftast har agenten en mer detaljerad kunskap om 

företagets aktuella verksamhet än principalen (Anthony & Govindarajan, 2007 s. 531; 

Shapiro, 2005 s. 264). Dessutom kan agenten komma att utvecklas över tid på ett sätt som 

principalen inte kan förutse särskilt som deras relation inte är statisk utan hela tiden är 

föränderlig. Agenten kan därför ändra sitt beteende vilket kan ge negativa effekter för 

principalen (moral hazard). Den asymmetriska informationen gör sig också gällande i 

samband med anställningen av en agent. Vid det tillfället är det inte möjligt för principalen att 

få en fullständig bild av agentens karaktär och förmågor vilket kan leda till en felrekrytering 

(adverse selection) (Shapiro, 2005 s.264-265). 

 

Ett annat sätt som principalen kan använda för att styra agenten är att ge denne rörliga 

ersättningar i form av långsiktiga incitamentsprogram eller kortsiktiga bonusprogram samt 

andra förmåner för insatser som gynnar principalens intresse. (Anthony & Govindarajan, 2007 

s.532; Bonner & Sprinkle, 2002 s. 304; Jensen & Meckling, 1976 s.5). Genom att ge 

belöningar vill principalen styra inriktningen av agentens insatser samt intensiteten och 

varaktigheten i insatserna (Bonner & Sprinkle, 2002 s. 306).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 1. Belöningssystem. Egen modell 

 

 

Rätt utformade skapar belöningar en förväntan hos agenten att få tillfredställelsen av att uppnå 

ett attraktivt resultat (Bonner & Sprinkle, 2002 s. 307). Detta motiverar i sin tur agenten till att 

göra den större insats som krävs och med den inriktning och varaktighet som principalen 
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önskar. Denna förväntan och motivation hos agenten bör enligt Bonner och Sprinkle (2002) 

kombineras med att ange målsättningar för verksamheten (ibid.).  

 

Bonner och Sprinkle (2002) menar att en målsättning påverkar agenten positivt i två 

avseende. För det första har ett mål en större effekt på agentens vilja att utforma ett personligt 

mål än vad förväntan har. För det andra leder ett angivet mål till att agenten sätter mål och 

ofta mer utmanade mål än vad hon/han annars skulle ha gjort. I detta sammanhang för Bonner 

och Sprinkle (2002) in begreppet agentens skicklighet. Agenten kan i normalfallet utveckla 

och förbättra sin skicklighet genom utmanade målsättningar kombinerade med belöning. 

Däremot om agenten får en målsättning som överstiger hans/hennes förmåga att utveckla sin 

skicklighet så kommer inte en belöning att positivt påverka prestationen (ibid. s. 307-309, 

313).  

 

Även om det grundläggande antagandet är att ett belöningssystem leder till bättre insatser och 

prestationer så lyfter Bonner och Sprinkle (2002) fram att det inte finns en garanti för att 

dessa effekter skall uppstå. Författarna hänvisar till laborativa studier som Bonner gjort år 

2000 och andra studier av Jenkins m.fl. (1998) samt Camerer och Mogarth (1999). I dessa 

studier visas att belöningssystem har en resultatspridning från förväntad effekt till mindre god 

effekt. Bonner och Sprinkle (2002) anser att det behövs mer forskning om de faktorer som har 

negativ inverkan på belöningssystems effekter (ibid. s.310).  

 

En sådan faktor kan vara det Carlin och Gervais (2009) lyfter fram i en artikel, nämligen 

vikten av att ta hänsyn till att alla agenter inte i huvudsak är egoistiska och därmed kan dra 

fördel av om de får en prestationsbelöning. Carlin och Gervais (2009)  anser att det även finns 

vad de kallar moraliska agenter. Dessa arbetar högre presterande utifrån sitt eget 

ansvartagande. En sådan agent förändrar inte sitt agerande om de får prestationsbelöningar, 

därför bör agenten ersättas med en god lön möjligen kombinerad med en mindre 

prestationsbelöning (Carlin & Gervais, 2009 s.786-787). 

  

2.2.1. Agentkostnad 

 

Principalens styrning av agenten leder till att det uppstår kostnader för principalen. Jensen och 

Meckling (1976) menar att det är allmänt sett omöjligt för principalen att för noll kostnader 

försäkra sig om att agenten alltid fattar beslut som är optimala för principalen (ibid. s.5). De 

kostnader som uppstår kan enligt Jensen och Meckling (1976) samt även Sevenius (2007) 

delas in i tre grupper: Den första gruppen är kostnaderna för att övervaka och styra agenter. 

Exempel på sådan kostnad är kostnader för revision – intern och extern. Administration för att 

beslutsordningen skall fungera tillhör den gruppen. Den andra gruppen är kostnader som 

uppstår för att samordna och utveckla relationen mellan principalen och agenten. Det 

viktigaste i denna grupp är belöningsprogram för att agenten skall vara motiverad att arbeta 

för principalens vinstintresse. Den tredje gruppen utgörs av kostnader som uppstår därför att 

agenten fattat felaktiga beslut som innebär förluster eller att agenten till och med begår 

brottsliga handlingar till exempel bedrägeri och trolöshet mot huvudman (Jensen och 

Meckling, 1976 s.6; Sevenius, 2007 s.81). 

 

De kostnader som tillhör tredje gruppen har Sevenius (2007) indelat i två grupper: 

konsumtion och felaktig investering. Konsumtionen består av att agenten skaffar sig förmåner 

genom påkostade representationsmiddagar och representationslägenheter samt fler och dyrare 

resor än nödvändigt eller anskaffning av bolagsjetsplan eller exklusiv förmånsbilar. Till detta 
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räknar Sevenius (2007) även vad som kan kallas agentens medarbetarkoruption. Denna ger en 

trevlig och bekväm relation till agentens närmaste krets av medarbetare som inte innebär en 

monetär konsumtion utan mer bygger på trevlig atmosfär och en disciplinnivå som inte är 

inriktad på företagets intresse. Dessa så kallade konsumtionskostnader är om inte de största så 

är de betydligt högre än vad som ligger i principalens intresse. De största kostnaderna 

uppkommer när företagsledningen fattar felaktiga investeringsbeslut. Det kan röra sig om 

beslut som mer präglas av agentens partiskhet och rädslor än av det affärsmässigt bästa för 

principalen. Det kan också vara fråga om riskfyllda och/eller rörelsefrämmande uppköp av 

andra företag. Problemet med felinvesteringar kan även ta form av att verksamheter som 

tillhör företagets kärnverksamhet säljs vilket kan leda till skada för företaget (ibid. s.83-85). 

 

Den som vill visa att agentproblematiken är ett gammalt problem kan hänvisa till den svenska 

handelsbalken i 1736 års lag i vilken regleras förhållandet mellan den som ger ett uppdrag 

eller fulmakt och sysslomannens arbete (Sevenius, 2007 s. 85). 

 

2.3. Intressentteori 
 

Ett företag måste förhålla sig till sin omvärld därför att det är en del av det sociala systemet i 

vilket det påverkar och blir påverkat av andra parter i det sociala systemet. Dessa parter utgör 

företagets intressentgrupper (Deegen & Unerman, 2006 s.285). Parallellt med denna teori 

finns legitimitetsteorin som behandlar hur samhället i stort ser på företaget och hur företaget 

kan vinna samhällets förtroende/legitimitet under förutsättning att företaget följer de normer 

och regler som gäller i samhället (ibid. s.271, 285). Båda teorierna överlappar delvis varandra. 

 

Vilka är då intressentgrupperna? Freeman och Reed (1983) gör följande definition: Grupper 

eller individer som kan påverka en organisations prestationer för att uppnå dess mål eller 

påverkas av organisationens prestationer för måluppfyllelsen (Deegen & Unerman, 2006 

s.91). Det är alltså en mycket vid krets som är intressenter. Donaldson och Preston (1995) 

visar intressentgrupperna i en schematisk bild, figur 1. Denna schematiska bild visar tydligt på 

bredden av intressentkretsen. De olika intressentgrupperna har olika styrka för att påverka 

företaget (ibid. s.69). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figur 2. Intressentgrupperna i en schematisk bild (Donaldson och Preston, 1995 s.69) 

 

Enligt Sevenius (2007) kan de olika gruppernas påverkansmöjligheter beskrivas som en 

hierarkisk modell där vissa grupper till exempel aktieägare, borgenärer, stat, kommun samt 

myndigheter som Riksbank och Finansinspektionen regelmässigt får igenom sina krav. Andra 
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grupper som allmänheten och ideella organisationer har långt till direkt inflytande och får 

oftast nöja sig med rätten till information (ibid. s.87). 

 

Deegen & Unerman (2006) för ett resonemang om ett etiskt och ett maktperspektiv på 

intressentteorin. Det etiska synsättet utgår från intressentens rättigheter som till exempel rätt 

till information, säker arbetsmiljö och rättvis lön och att dessa rättigheter inte kan brytas (ibid. 

s. 286). Det synsättet är grundat på normer som helt eller delvis reglerats genom lagstiftning 

(Sevenius, 2007 s.88). Den andra aspekten på intressentteori är managementsynsättet. 

Utgångspunkten för detta är hur en företagsledning väljer att följa krav och förväntningar från 

de intressenter som har störst makt att påverka företaget. Alla får inte en lika behandling utan 

de med största makten hanteras först och därefter i en fallande skala (Deegen & Unerman, 

2006 s. 286). 

 

Oavsett dessa perspektiv måste alla intressenter få god information om företagets utveckling 

och endast de företag som kan tillfredställa intressentgruppernas krav och önskemål kan bli ett 

framgångsrikt företag (Deegen & Unerman, 2006 s. 289). Den avgörande faktorn i detta 

sammanhang är hur väl en företagsledning kan hantera den uppenbara informationsasymmetri 

som finns mellan företaget och dess intressenter (ibid.). 

 

Vår studie har ett klart fokus på hur VD och övriga ledande befattningshavare ersätt av 

bankernas ägare/styrelse. Av det skället anser vi att agentteorin är grundläggande för studien. 

Eftersom bankernas verksamhet är ett väsentligt inslag i hur samhällsekonomin fungerar är 

bankerna beroende hur deras intressenter uppfattar deras sätt att bedriva verksamheten särskilt 

med avseende på ersättningar till bankernas ledande befattningshavare. Därmed blir också 

intressentteorin av grundläggande betydelse för vår studie. 

 

2.4. Prestationsmått 
 

Det finns två olika prestationsmått, finansiella och icke-finansiella prestationsmått. De icke-

finansiella måtten är exempelvis kundnöjdhet, kvalitet och medarbetarens kompetens 

(Anthony och Govindarajan, 2007 s.464; Ax, Johansson & Kullven, 2007 s.576).  

Den finansiella prestationen är det viktigaste prestationsmått för att förklara ledningens 

ersättning enligt Lilling (2006 s.103). Guo, Shiah-Hou & Yang (2006) har i sin undersökning 

använt finansiella prestationsmått såsom operativt resultat och multipelvärdering för att mäta 

företagets prestation och rörliga ersättningar (ibid s.867). I vår studie använder vi finansiella 

prestationsmått, vilka visar att företagets prestation avgörs av operativt resultat (EBIT, ROA, 

ROE, kassaflöde/totala tillgångar) och multipelvärdering (P/E-tal och P/S-tal). Anledningen 

till att vi väljer ut mått av båda typerna är att vi vill få en bredare bas i vår studie. 

 

Från aktieägarnas/principalens perspektiv är det viktigt att företagets prestation skall 

avspeglas i en ökning av det monetära värdet och den finansiella avkastningen på aktieägarnas 

gjorda investeringar (Simons, 2000 s.173). Ledningen måste se till att den finansiella 

avkastningen skapas genom hållbar lönsamhet i sin verksamhet och uppfyller både 

aktieägarnas och eventuellt framtida ägares förväntningar. Därmed måste de finansiella 

resultaten i företaget – som återspeglas i aktiekursen – vara tillräckliga för att locka till sig 

nya investeringar och påverka befintliga aktieägare så att de behåller sitt ägande och sin 

position (ibid. s). 
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Årsredovisning ger ägarna information om hur företagsledare förvaltar sitt arbete (Catasús, 

Gröjer, Högberg, Johren, 2008 s.112). Detta bör också kompletteras med en 

prestationsmätning av genomfört arbete enligt nedanstående modell, figur 3.  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Framework for Designing Performance Measurement Systems 

(Anthony & Govindarajan, 2007 s. 461) 

 

Figur 3 visar det klassiska sambandet mellan prestationsmätning och genomfört arbete det vill 

säga hur företaget bör utforma sin prestationsmätning.”Det som har betydelse blir mätt, det 

som mäts blir gjort, det som görs blir belönat och det som belönas är det som verkligen 

betyder något”(Anthony & Govindarajan, 2007 s. 461). Detta gör det möjligt för oss att skapa 

finansiella prestationsmått som vi kommer att använda i vår undersökning. 
 

2.4.1. Operativt resultat  
 

Operativt resultat är rörelseresultat som utvärderar ett företags verksamhets operativa resultat 

(Guo, Shiah-Hou & Yang, 2006 s.867).  De nyckeltal som vi kommer att använda vid 

operativa resultat är: 

 
2.4.1.1. EBIT 

 

EBIT är ett internationellt relativt vanligt förekommande resultatsmått.  Förkortningen står för 

Earnings Before Interest and Tax. Nyckeltalet kan uttryckas som resultat före finansiella 

kostnader och skatt (Allen, Brealey & Myers, 2008 s.790). 
 

2.4.1.2. ROA (Return On Assets) 

 

Nyckeltalet används ofta av företagetsledningen för att mäta prestation i förhållandet till totala 

tillgångar (Allen, Brealey & Myers, 2008 s.797). Med andra ord ROA ger en upplysning om 

hur effektiva företagsledningar är i att använda tillgångarna för att skapa inkomst. 
 

ROA = (EBIT – skatt) x 100 

Genomsnittliga totala tillgångar 
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2.4.1.3. ROE (Return On Equity)  

 

ROE brukar även kallas för räntabilitet på eget kapital. Det är ett nyckeltal som är särkilt 

värdefullt för placerare och aktieägare. Nyckeltalet ger information om företaget är intressant 

att satsa pengar i eller om placeringen skall avvecklas eller behållas. Jämförelser kan göras 

med andra företag (Larsson, 2008 s.72). Räntabilitet på eget kapital utgör därför ett mått på 

hur väl företaget lyckas att ge ränta på det av ägarna investerade kapitalet (Ax, Johansson & 

Kullven, 2007 s.586).  
 

ROE = Årets resultat x 100 

S:a eget kapital 

 
2.4.1.4. Likviditetsrisk och kassaflöde (Cash Flow) 

 

Egen inlåning från kunder är en viktig finansieringskälla för en bank. Likviditetsrisk är en 

naturlig del av bankers verksamhet eftersom de normalt finansierar sig på kort löptid och 

lånar ut på längre (Riksbanken, 2010). 

 

Banker lånar upp medel för rörelsen genom att ge ut obligationer eller andra instrument på 

exempelvis värdepappersmarknaden. När banker bedriver kreditgivning bör löptider på 

lämnade krediter matcha den egna upplåningen (Alfrell, Klahr, Samuelsson, 1995 s.137). Det 

finns en risk att när den egna upplåningen för utelöpande krediter förfaller till betalning så 

saknas medel och den utestående upplåningen måste täckas med dyrare finansiering till 

exempel på grund av att marknadsräntan kan ha gått upp sedan dess (ibid.). 

I planering av likviditeten krävs att banker tar hänsyn till hela sin verksamhet. Risken att ett 

institut inte har tillräckligt med likvida medel för att finansiera sin verksamhet kallas 

finansieringsrisk.  Banker blir därmed mycket beroende av tillgången på finansiering. Bankers 

verksamhet bygger också på att bära kreditrisk, som är sammanlänkad med likviditetsrisk. 

Kreditrisk är eventuella förluster till följd av att låntagare inte kan betala ränta och 

kapitalbelopp på sina lån (Riksbanken, 2010).  

 

När man skall bedöma om banken kan generera de likvida medel som behövs för 

återbetalning av lån, utdelningar samt nyinvesteringar är det kassaflödet från den löpande 

verksamheten som har stor betydelse (Larsson, 2008 s.57, 77). Kassaflödesanalys är en 

nödvändig del av bankens årsredovisningar. Det visar vilka in- och utbetalningar som inträffat 

under en viss period. En kassaflödesanalys ger kompletterande information till resultat och 

balansräkningen. International Accounting Standards (IAS) 7 har föreslagit en uppdelning av 

kassaflödeanalysen i tre delar vilket respektive bank skall följa (Finansinspektionen, 2008; 

Larsson, 2008 s. 58): 

 

1. Kassaflöde från löpande verksamheten innehåller bl.a. erhållna räntor, betalda räntor, 

administrationskostnader och skatter. 

2. I kassaflöde från investeringsverksamheten ingår bl.a. betalningar för investeringar i 

materiella och immateriella anläggningstillgångar, förvärv av aktier och obligationer samt 

investeringar i dotterbolag med mera. 

3. Kassaflödet från finansieringsverksamheten omfattar nyemissioner, nya lån samt 

återbetalning av lån, betald utdelning och återköp av egna aktier. 
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Negativt kassaflöde är en klar signal att banken har likviditetsproblem (Larsson, 2008 s. 58). 

Nyckeltal som vi kommer att använda i denna studie är: 

 

Kassaflöde x 100 

                  Totala tillgångar 
 

2.4.2. Multipelvärdering (Jämförande värdering) 
 

Vid en jämförande värdering baseras beräkningen av ett företagsvärde på marknadens 

bedömning av värdet på ett eller flera jämförbara företag. Metoden utgår därmed från att vi 

får fram värdet på en tillgång genom att studera hur marknaden prissätter liknande eller 

jämförbara tillgångar (Larsson, 2008 s. 308). De nyckeltal som vi kommer att använda vid 

jämförande värdering är: 
 

2.4.2.1. P/E-tal (Price-to-Earning Ratio) 

 

Nyckeltalet visar vad marknaden är villig att betala för varje vinstkrona i företag. Om 

företagsledningar är framgångsrikt, företaget har bra framtidsutsikter och aktien en låg risk är 

marknaden beredd att betala mer för aktien och P/E-talet blir högre. En höjning av priset ökar 

aktieägarvärdet. P/E-talet för en enskild aktie kan också jämföras med exempelvis P/E-talet 

för börsen i dess helhet eller med ett branschgenomsnitt (Larsson, 2008 s. 83). 

      

P/E-tal = Priset/aktie 

              Vinst/aktie 
 

2.4.2.2. P/S-tal (Price-to-Sales Ratio) 

 

P/S-talet är ett nyckeltal inom företagsvärdering och visar hur företagets omsättning värderas. 

Nyckeltalet erhålls genom att dividera aktiekursen med omsättningen per aktie. Nyckeltalet är 

speciellt användbart för att värdera företag som går med förlust och får negativa P/E- tal. Det 

ger en förenklad värdering av företaget (Bernhardsson, 2005 s.186). 

 

P/S-tal = Price 

              Sales 
 

2.5. Teoretisk sammanfattning  
 

Ersättningspolicy är ett dokument som beskriver ett företags system för ersättning till 

anställda. Ledningens ersättningar kan bestå av fyra delar: Fast grundersättning, rörlig 

ersättning och förmåner, pensionsförmåner samt avgångsvederlag. De rörliga ersättningarna 

är kortsiktiga bonusprogram och långsiktiga incitamentsprogram. Dessa typer av ersättningar 

är kopplade till företagets resultat eller tillväxt (Sevenius, 2007 s.103.).  

  

Agentteorin är för vår studie vägledande därför att det vi behandlar är hur principalen styr 

agenten. Agentteorin klarlägger modeller för hur en verksamhet kan byggas upp för att skapa 

en nödvändig effektivitet i aktuell verksamhet. Principalens styrning av agenten leder till att 

det uppstår kostnader för principalen (Jensen & Meckling 1976 s.5).  
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Intressentteorin har en avgörande inverkan på hur principalen och agenten tillsammans kan 

och måste utforma sin verksamhet så att den skapar ett förtroende hos den breda krets som har 

ett beroende av verksamheten samt visar att samhällets normer och regler respekteras.   

   

För att besvara vår problemställning, kommer vi att använda de presenterade finansiella 

prestationsmåtten som är EBIT, ROA, ROE, kassaflöde/totala tillgångar och P/E-tal samt P/S-

tal.  EBIT som nyckeltalet kan uttryckas som resultat före finansiella kostnader och skatt 

(Allen, Brealey & Myers, 2008 s. 790). ROA ger en upplysning om hur effektiva 

företagsledningar är i att använda tillgångarna för att skapa inkomst. Räntabilitet på eget 

kapital (ROE) utgör ett mått på hur väl företaget lyckas att ge ränta på det av ägarna 

investerade kapitalet (Ax, Johansson & Kullven, 2007 s.586). Kassaflöde är en nödvändig del 

av bankens årsredovisningar. En kassaflödesanalys ger kompletterande information till 

resultat och balansräkningen (Larsson, 2008 s.58). P/E-tal visar vad marknaden är villig att 

betala för varje vinstkrona i företag (Larsson, 2008 s.83). P/S-tal som nyckeltalet erhålls 

genom att dividera aktiekursen med omsättningen per aktie (Bernhardsson, 2005 s.186).  
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3. Metod 

 
3.1. Kvantitativ metod 

 

I vår studie använder vi kvantitativ metod. Kvantitativ metod har som grundläggande 

utgångspunkt att verkligheten kan mätas med hjälp av metoder och instrument som ger 

information i form av siffror (Jacobsen, 2002 s.38). I denna studie har vi beräknat bankernas 

ersättningar för VD och andra ledande befattningshavare enligt respektive banks redovisning 

av gruppen övriga ledande befattningshavare. Dessutom har räkneoperationer med olika 

prestationsmått gjorts. När det gäller P/E-tal har vi använt bankernas egna uträkningar utifrån 

respektive banks årsredovisning. Detta har även gjorts för ROE gällande Swedbank och SEB 

men ej för Nordea, där vi själva har beräknat detta nyckeltal. Vidare har vi även gjort egna 

uträkningar av nyckeltalet, EBIT, ROA, Kassaflöde/tillgångar och P/S-tal eftersom de talen 

inte har ingått i bankernas årsrapporter.  

 

För att få en rättvisande bild av respektive banks egna nyckeltal – P/E-tal och ROE – har vi 

kontrollerat dessa med egna beräkningar för att på det sättet få fram att respektive bank har 

använt samma uträkningsmetod. Vi har noga gått igenom alla tre bankers årsredovisningar för 

den tid vår studie avser. 

 

Under studien gång har vi konstaterat att redovisning av fasta ersättningar, kortsiktiga 

bonusprogram och långsiktiga incitamentsprogram varierar mellan bankerna och från år till 

år. Den huvudsakliga orsaken till att det är att bankerna varierar i vilka prestationsmått som de 

använder som underlag för beräkning av ersättningar. Det finns till exempel hos SEB en 

ersättningsmodell som är anpassad till kompetensen hos den enskilda individen, verksamheten 

och landet som personen arbetar i. Chefer och andra nyckelpersoner har oftast individuella 

överenskommelser om incitament, vanligtvis maximerat till 10–15 procent av årslönen. 

Nordea använder vissa personliga mål och nivån på uppnådd avkastning på eget kapital eller 

andra finansiella mål. Dessutom betalar Nordea ut ersättningar i Euro vilket ger förändringar 

beroende på valutakursen. Swedbank redovisar att utfallet i resultatandelsprogrammet 

kopparmyntet och personligt satta mål är grunden för ersättningar. 

 

Mot denna bakgrund har vi valt att genom en regressionsanalys pröva om det finns något 

samband mellan ersättningar och de finansiella prestationsmått vi valt.  

 

För vår studie ligger den deduktiva ansatsen till grund. Enkelt uttryckt kan det beskrivas med 

att gå från teori till empiri (Johannesen och Tufte 2003 s. 35). Vi utgår ifrån ovan nämnda 

prestationsmått som sedan prövas på det empiriska materialet som utgörs av ledningarnas 

ersättningar redovisade i bankernas årsrapporter från 2000 till 2010.  
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Figur 4. Från teori till empiri. Egen modell 

 

 

 

3.2. Urval 
 

I vår studie har vi valt att undersöka de tre stora bankerna Nordea, SEB och Swedbank. Vi 

medvetna att det i Sverige finns fyra stora banker. 

 

Handelbanken har uteslutit från vår studie eftersom ersättningar till VD och övriga ledande 

befattningshavare endast ges i form av fast lön, förmåner och pensionsavsättningar. 

 

I tidigare studier är det vanligt att undersöka just VD. Anledningen till att vi undersöker VD 

och övriga ledande befattningshavare är vårt urval är så lite och vi vill få bredare kunskap 

inom bankerna ersättningssystem till ledningsgruppen.   

  

I de flesta områden är Nordea, SEB och Swedbank lika varandra. Bankernas aktiekurser ingår 

i segmentet OMX Large Cap på Stockholmsbörsen vilket underlättar för oss att analysera 

samt ger en mer rättvisande bild och får in en standard information om företags redovisning 

(finanstidningen, 2011).  
 

3.3. Datainsamling 
 

Det finns två olika tillvägagångssätt för att samla in data: primärdata och sekundärdata. 

Primärdata innebär att forskarna använder metoder som intervjuer, observationer eller 

frågeformulär. Data har alltså samlats in första gång direkt från personal eller grupper och är 

skräddarsydd för en speciell problemställning (Jacobsen, 2002 s. 152-153). I vår 

undersökning använder vi oss endast av sekundära data. Anledningen till detta är att 

ersättningar till ledande befattningshavare är känsliga frågor som vi inte kunnat få besvarade i 

en intervju eller en enkät. Därför valde vi att arbeta enbart med sekundära data i form av 

årsredivisningar.  
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När det gäller sekundärdata är det viktigt att ha klart för sig att det är någon annan som har 

samlat in materialet. Detta i sin tur medför att ett källkritiskt förhållningssätt är viktigt 

(Jacobsen, 2002 s.153). I vår studie består sekundärdatan av bankernas 

årsredovisningsrapporter. I studien har vi undersökt 33 stycken årsredovisningar.  

 

Årsredovisningar skall upprättas i enlighet med god redovisningssed och omfattade regelverk 

(Larsson, 2008 s. 49, 52). Vi anser att data som vi hämtar från dessa dokument ger en 

rättvisande bild av verksamheten därför att årsredovisningarna visar i huvudsak historisk 

information om företaget med ett syfte att fylla många informationsbehov. Som komplement 

till årsredovisningarna har vi hämtat information från olika databaser samt från bankernas 

hemsidor. Dessutom har vi använt dokument från Finansinspektionen, framför allt 

publikationer som myndigheten har använt för att ge en vägledning för ersättningssystem som 

bankerna ska förhålla sig till och implementera. 
 

Enligt Allen, Brealey & Myers (2008) är det inte problemfritt att använda bokföring och 

årsredovisningar som underlag för bedömning av VD:s prestation och 

kompensationsprogram. Till fördelarna hör att bokföringsmässiga prestationsmått bygger på 

faktiska prestationer och inte på prestationer relaterade till investerarnas förväntningar. En 

annan fördel är att det ger ett bra underlag för att bedöma underchefer prestationer (ibid. 

s.333). 

 

Till nackdelen hör att bokföring av vinster ligger till viss del inom VD:s och 

ledningsgruppens kontroll. Det kan till exempel innebära att den bokförda vinsten kan 

manipuleras genom nedskärningar på underhåll och utbildning för att på kort sikt öka vinster. 

Långsiktigt bygger det dock upp problem (Allen, Brealey & Myers, 2008 s.333-334, 337-

338). En annan nackdel är att den bokförda vinsten kan vara missvisande i förhållande till den 

faktiska lönsamheten. Ett exempel på detta är att kostnaderna för att utveckla ny medicin kan 

bokföras som kostnad och därmed kan reducera vinsten. Detsamma kan sägas om kostnader 

för omfattande personalutbildning eller utveckling av stora dataprogram. Detta kan ske trots 

att kostnaderna faktiskt är en investering som görs för att ge framtida vinster. Slutligen är det 

inte självklart att ökad vinst innebär motsvarande ökning för aktieägarna. En investering som 

ger ca 2 % återbäring leder till en ökning av vinsten. Emellertid kan en sådan investering 

göras för att uppnå den efterfrågade vinsten men utan att det ökar företagets värde (ibid.). 

 

Ägarnas intresse är emellertid att investeringar i första hand skall ge en vinst som väl täcker 

kapitalkostnaderna. Denna redovisning belyser några faktorer som kan påverka de resultat 

som ges i en årsredovisning men som inte alltid kan utläsas i årsredovisningar (Allen, Brealey 

& Myers, 2008 s.333-334, 337-338). 
 

3.4. Validitet  
 

Enligt Johannesen & Tufte (2003) rör begreppsvaliditet relationen mellan det generella 

fenomenet som ska undersökas och konkreta data. Hur bra data den generella företeelsen 

innehåller är en angelägen fråga vid all forskning. Med andra ord handlar validitet om att den 

generella företeelsen stämmer överens med mätningen och att använda data täcker upp och 

kan svara på undersökningens frågor (ibid. s. 49-50). 

 

De data vi har använt och tagit från bankernas årsredovisningsrapporter, anser vi, innehåller 

den relevanta och korrekta informationen som vi behöver.  Dessa data har i sin tur använts för 
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att besvara vår problemställning gällande ledningars ersättningar och finansiella 

prestationsmått. Detta tillsammans med att vi har mätt det vi vill mäta gör att vi anser att 

undersökningens validitet är hög. 

 

3.5. Reliabilitet 
 

Med reliabilitet menas att empirin skall vara trovärdig. Detta innebär att undersökningen 

måste gå att lita på (Jacobsen, 2002 s.22). Reliabilitet rör med andra ord vilka data som 

använts och på vilket sätt data är insamlat samt hur de har bearbetats (Johannesen & Tufte, 

2003 s.28). Det finns olika sätt att kontrollera datas reliabilitet. Ett tillvägagångssätt är att 

genomföra samma undersökning vid två olika tidpunkter. Om resultatet är lika vid båda 

undersökningstillfällena innebär det en hög reliabilitet (ibid. s.29). Om variationer dock skulle 

uppstå i resultatet kan det ha påverkats av olika faktorer som till exempel mätinstrumentet, 

den som utför mätningen, omgivningen kring mätningen och det undersökta objektet (Körner 

& Wahlgren, 2008 s.23). Ett ytterligare sätt att mäta datas reliabilitet är att flera forskare 

undersöker samma fenomen. Om flera forskare kommer fram till samma resultat är det ett 

tecken på hög reliabilitet (Johannesen & Tufte, 2003 s.29). 

 

Vi anser att vår undersökning har hög reliabilitet eftersom vår undersökning har utgått från 

befintlig data från samtliga bankers årsredovisningsrapporter samt från databasen som finns 

på respektive banks hemsida. Informationen i de utvalda bankernas årsredovisningsrapporter 

(mellan åren 2000-2010) kommer inte att förändras i framtiden vilket innebär att samma 

resultat kan uppnås om studien skulle genomföras igen. Vi har räknat igenom vad vi vill 

undersöka genom att använda olika nyckeltal och data som vi har tagit från respektive bankers 

årsredovisningsrapporter. Vi har även noggrant kontrollerat alla noter som innehåller 

förtydliganden för samtliga av de valda beräkningarna. Detta för att få fram en rättvisande 

bild och vara säkra på att vi mätt vad vi vill mäta. Alla beräkningar har gjorts upprepade 

gånger för att kunna erhålla samma resultat samt hög reliabilitet. För Nordea har vi blivit 

tvungna att räkna om deras resultat från Euro till svenska kronor (SEK). Vi har använt valuta 

kurser från Forex och tagit kurser från den 31 december för respektive år (för att se samtliga 

beräkningar se bilaga 1). Detta har vi gjort dels för att Swedbank och SEB har SEK i sina 

årsredovisningsrapporter dels för att erhålla en hög reliabilitet. 

 

3.6. Operationalisering 
 

Operationalisering innebär att översätta eller operationalisera det abstrakta och egentligen 

omätbara begreppet till något konkret och mätbart (Körner & Wahlgren, 2008 s.22). En 

problemställning måste således preciseras, båda i ord och i tanke, för att forskningsuppgiften 

skall bli genomförbar (Bjereld, Demker och Hinnfors, 2002 s.107). 

 

Operationaliseringsprocessen i denna studie börjar i problemställningen:  

 

”Finns det något samband mellan ledningens ersättning och finansiella prestationsmått?” 

 

I vårt fall med enbart en oberoende variabel testas om det finns något samband på den 

beroende variabeln ur resultaten från enkel regressionen. I vår studie har vi lagt fram 

påståenden – hypoteser – om vad vi kommer att hitta . Därefter undersöker vi om påståendena 

är sanna eller ej.  
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Vi har använt Durbin-Watson:s värdet i samtliga fall för att undersöka om det finns någon 

eventuell autokorrelation. Vi har gjort årsvisa undersökningar och att erhålla en tidserie på y. 

En användbar modell för att beskriva y:s variation är: 

 

yt = a + β.xt + Ɛt 

 

 

y är den beroende variabeln (ersättning) och x är den oberoende variabel (finansiell 

prestationsmått). a är konstant. β som vi redovisar i tabellerna från programmet SPSS är den 

koefficienten som talar om hur mycket y ändras då x ökar en enhet (Andersson, Jorner & 

Ågren, 2007 s. 33). Ɛ är feltermer, står för den variation i y som inte förklaras av ekvationen, 

till exempel beroende på att vi inte fört in alla relevanta förklarande variabler i modellen. Det 

vill säga detta gäller summan av alla de faktorer som inte är inräknade i de oberoende 

variablerna men som trots allt kan tänkas påverka den beroende variabeln. Feltermerna i regel 

är oberoende av varandra (Andersson, Jorner & Ågren, 2007 s. 16,57).  

 

Enligt Andersson, Jorner & Ågren (1994) används autokorrelation för att beskriva relationen 

mellan observationer av samma variabel gjorda vid olika tidpunkter. En positiv 

autokorrelation innebär att det finns bias (missvisande) i skattningen av β (ibid. s.168-169, 

226). Det kan bero på systematiska fel i insamlingen av data och skattningar. 

 

Vi har tagit hänsyn till vad tidigare studierna gällande sambandet mellan ersättning och 

företagets prestation med stöd av regressionsberäkningar och Durbin-Watson:s analysmodell 

för statistik. Vi använder oss av programmen SPSS för att genomföra undersökningen. 

 

Rosser and Canil presenterar i en artikel 2007 en studie de gjort av samband mellan 

företagsstorlek och optionsersättning till VD. Deras studie har gjorts på 51 Australienska 

företag under perioden 1987 till 2000. Undersökningen har gjorts genom 

regressionsberäkningar och med stöd av Durbin-Watson:s analysmodell för statistik (ibid 

s.115-121). Larsson och Ernefelt (2011) har i en uppsats undersökt om det finns ett samband 

mellan ersättningar till VD och företagets prestation. I urvalet ingår bankerna Nordea, SEB 

och Swedbank. Studien omfattar åren 2000 till och med 2010. För att kunna visa på ett 

samband har studien genomförts som en regressionsberäkning. Durbin-Watson:s värdet har i 

samtliga fall kontrollerats för att pröva om autokorrelation fanns.  

 

3.6.1 Ersättning 

  

Ersättning är den beroende variabeln. Med ersättning menar vi total ersättning: består av 

rörliga ersättningar (långsiktiga incitament program och kortsiktiga bonusprogram), samt fast 

ersättning: 

 

- Långsiktiga incitament program: det kan vara i form av aktier och/eller optioner. 

Långsiktiga incitament program presenteras i bankernas årsredovisning för 

personalkostnader under kategori löner och övriga ersättningar till VD/koncern chef och 

övriga ledande befattningshavare/koncernledning i bankernas årsredovisning. För de 

långsiktiga incitament program har Nordea och SEB redovisar utbetalningen på utlösta 

optioner eller aktier det vill säga att utbetalningen sker under året där man kan lösa in 

optionerna eller aktierna. I årsredovisningsrapporterna redovisas de långsiktiga incitament 
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program som klumpsumma för övriga ledande befattningshavare men för VD är det 

specificerat. Bankerna har även redogjort för utbetalningarna för optioner eller aktier i 

noterna. Gällande Swedbank har de inte utnyttjat sina långsiktiga incitament program 

under de år vi har valt att undersöka.  

  

- Kortsiktiga bonusprogram: De summor som presenteras i noten för personalkostnader i 

bankernas årsredovisningar och är relaterade till prestation på årsbasis. De kallas också för 

kortsiktiga incitament eller rörlig ersättning och liknande. De ersättningarna redovisas 

som klumpsumma för övriga ledande befattningshavare men för VD är det specificerat. 

Bankerna redovisar kortfristiga bonusprogram för innevarande år som bokförd post men 

ännu inte utbetald i de flesta fall. I visa fall redovisas utbetald ersättning i korsiktiga 

bonusprogram för det nuvarande året som ersättning intjänade under förgående år. Det är 

denna ersättning som oftast kallas för bonus i media och av allmänheten.  De innefattar 

inte optioner eller aktier. 

 

- Fast ersättning: Den summa motsvarar den summa som redovisas i noten för 

personalkostnader i årsredovisning. För fasta ersättningarna tar vi enbart hänsyn till 

månadslön. Pension, avgångsvederlag och övriga förmåner har inte räknats med. En fast 

ersättning ger en stabilitet i inkomsten, därför att fast ersättningen är en bestämd summa 

som betalats ut varje månad. Bankerna och anställde är medvetna om vad som kommer att 

utgå i form av ersättning till den anställde samt kostnader för bankerna (Swedbank 2000).  

De ersättningarna redovisas som klumpsumma för övriga ledande befattningshavare men 

för VD är det specificerat.  

 

Kaplan (2007) som vi använder oss av, menar att som forskare finns det möjlighet att mäta 

VD:s och andra ledande befattningshavare enligt följande: det som mäts är verklig eller 

faktisk betalning till företagsledare och det inkluderar deras lön, bonus, värdet av bundna 

aktier och optionsvärde som företagsledaren inlöst det året. Det som är uppmätt är vad 

företagsledare faktiskt tar hem under ett visst givet år (Se bilaga 1-3). Gabaix och Landier 

(2008) har använt värdet total ersättning i sin undersökning (ibid. s.15). Lilling (2006), har 

även i sin undersökning använt värdet total ersättning som består av fast lön, bundna aktier, 

optioner och andra ersättningar (ibid.s.112). Med stöd av tidigare forskning som vi använder 

oss av känns total ersättning mest lämpligt i vår undersökning. 

 

Enligt Lilling (2006) är den finansiella prestationen den viktigaste variabeln för att förklara 

ledningens ersättning.  ROE (Return On Equity) är ett exempel som kan vara lämplig att 

använda visar vidare Lilling med stöd från andra forskning (ibid. s.103,105). Lilling (2006) 

har i sin studie kommit fram till att det finns positivt samband mellan VD:s ersättningar och 

företagets prestation bl.a. mätt som ROA (Return On Assets) (ibid. s.108-112). Guo, Shiah-

Hou & Yang (2006) använder sig av operativa resultat såsom ROA, ROE och 

kassaflöde/tillgångar i sin studie samt multipelvärdering såsom P/S-tal och P/E-tal som 

prestationsmått. Resultatet visar att det finns ett positivt samband mellan aktiebonus och 

operativt resultat (operating performance). Ökningar i VD:s ersättning beror på att företagen 

blir större enligt Gabaix och Landier (2008) och EBIT är ett av de bästa mätinstrumenten på 

företagsstorlek (ibid. s.65, 93). ROE och ROA är vanligt förekommande mått i tidigare 

undersökningar. Boström och Jonsson (2009) har även använt ROA som prestationsmått i sin 

studie (ibid. s.29). Dessa samtliga studier har använt metoden regressionsberäkningar. 
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Eftersom ROA, ROE och EBIT är vanligt förekommande mått i tidigare studier och även har 

visat sig ha betydelse för att förklara ersättningsnivåerna är det dessa nyckeltal som känns 

lämpliga i vår undersökning. Även kassaflöde/totala tillgångar, P/S-tal samt P/E-tal är vanligt 

förekommande mått i tidigare undersökning. Därmed är även dessa nyckeltal lämpliga att 

använda i vår studie som prestationsvariabler. 

 

3.6.2 Finansiella prestationsmått 

 

Den första gruppen oberoende variabler för finansiella prestationsmått som vi använder os av 

är operativa resultat
1
, vilka vi introducerar närmare: 

 

EBIT: Presenteras i resultaträkning, Det är bankernas vinst, intäkter minus kostnader före 

ränte- och skattekostnader. Detta kallas även för rörelseresultat. Det är ett internationellt 

relativt vanligt förekommande resultatmått . 

 

ROA: Består av EBIT efter skattekostnader genom genomsnittliga totala tillgångar (total 

assets) beräknat i procent. Genomsnittliga totala tillgångar är den summa i balansräkning som 

motsvarar bl.a. kassa och tillgodohavanden hos centralbanker, aktier och andelar, 

derivatsinstrument, materiella - och immateriella tillgångar samt övriga tillgångar och mm. 

 

ROE: Består av årets resultat genom summan på eget kapital beräknas i procent. Årets resultat 

presenteras i resultaträkning. Eget kapital presenteras i balansräkning och är den summan som 

motsvarar aktiekapital, övriga reserver, balanserade vinstmedel och minoritetsintresse. 

 

Kassaflöde/totala tillgångar: Kassaflöde presenteras i kassaflödesanalys. Det är en brygga 

mellan resultat och balansräkningar. Totala tillgångar presenteras i balansräkning. Totala 

tillgångar är den summa i balansräkning motsvarar bl.a. kassa och tillgodohavanden hos 

centralbanker, aktier och andelar, derivatsinstrument, materiella - och immateriella tillgångar 

samt övriga tillgångar och mm. 

 

Den andra gruppen oberoende variabler är multipelvärdering
2
, vilka vi presenterar närmare: 

 

P/E-tal: där P står för priset per aktie vid årets slutkurs. E står för vinsten per aktie vid årets 

slutkurs. Nyckeltalet presenteras ofta i bankernas finansiella nyckeltal i 

årsredovisningsrapport.  

 

P/S-tal: där P står för priset per aktie vid årets slutkurs. P presenteras ofta i bankerna 

finansiella nyckeltal vid årsredovisningsrapport. S står för omsättning per aktie, det vill säga 

omsättning/totala antalet aktier. Omsättning är den post som anges högst upp i resultaträkning 

                                                           
 

 

1
 . Operativt resultat är rörelseresultat som utvärderar ett företags verksamhetsoperativa resultat (Guo, Shiah-

Hou & Yang, 2006 s. 867).   

2
. Multipelvärdering presenterar en kombination av företagets verksamhet operativsystem resultat och 

aktiekursen reaktioner på marknaden (ibid.). 
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och är den summa som motsvarar bankernas ränteintäkter. Det totala antalet aktier presenteras 

ofta i bankernas aktiedata och/eller noter.  

 

Alla variablerna är per respektive år och bank som ingår i studien. Första steget har varit 

räkneoperationer över varje banks genomsnittliga värden under 2000-2010. År 2000 har tagits 

med för att ge ingångsvärden som möjliggör för oss att beräkna de förändringar som skett år 

2001. Således har vi en undersökningsperiod på 10 år.   

 

De oberoende variablerna har vi räknat fram efter det att bakomliggande teorier och litteratur 

på området har studerats. Dessa variabler har identifierats som mätbara begrepp som i sin tur 

kan förklara innehållet i de finansiella prestationsmåtten. De variablerna är nyckeltalen EBIT, 

ROA, ROE, Kassaflöde/totala tillgångar, P/E-tal och P/S-tal.  

 

Den beroende variabeln för ledningens ersättning har vi identifierat i respektive bankernas 

årsredovisningsrapporter. Dessa variabler som har identifierats som mätbara är VD och andra 

ledande befattningshavares ersättningar från respektive år. Vi har räknat ut de totala 

ersättningarna från respektive bankers årsredovisningsrapporter för att sedan redovisar dem i 

regressionstabeller.  Slutligen har vi undersökt om det finns något samband mellan de 

variablerna – ledningens ersättning – finansiella prestationsmått slutligen har vi undersökt om 

det finns positiv autokorrelation. 

 

I vår studie har vi valt att göra konfidensintervallberäkningar för en begränsad tidsperiod 

2001-2010. Konfidensintervallberäkningar görs för att försöka undersöka om verkligheten 

som vi försöker mäta egentligen befinner sig inom konfidensintervallgränserna. Det vill säga 

att vi försöker uppskatta om ersättningarna, som bankerna har betalt ut, befinner sig inom de 

undre och övre konfidensintervallgränserna för de olika prestationsmåtten som vi har valt. 

Vad som ska uppmärksammas i en sådan undersökning är att slumpen kan komma att spela en 

stor roll (Körner & Wahlgren 2007, s.158-162). Vi väljer konfidensgraden 95 %. Det innebär 

att verkligheten vi försöker mäta befinner sig innanför konfidensintervallgränserna vid 95 % 

av fallen (ibid.).  

 

Enligt Bjereld, Demker och Hinnfors (2002) ger forskning ett perspektiv på tillvaron. Om 

forskare inte angiver vilka kriterier som ligger till grund för forskningsperspektivet måste 

läsaren själv göra detta. Det kan då lätt bli missuppfattningar på grund av det finns många 

möjliga perspektiv, beroende på läsarens uppfattningar (ibid. s.17). I vår studie använder vi 

oss främst aktieägarnas samt intressegruppers (figur 1 s.9) perspektiv för att kunna belysa och 

besvara våra problemställningar och syfte. Dessutom ges läsaren en klar bild av vår studie. 

 

Med aktieägarperspektiv avser vi att vi till största delen använda oss av information från 

årsredovisningsrapport. Årsredovisningar är ett direkt informationsmedel från bankerna till 

dess ägare och andra intressenter. Således finns det olika typer av intressenter till en bank men 

det är främst ägarna som är intresserade av dessa redovisningar, därmed 

aktieägarperspektivet. 

 

De andra intressenterna till exempel staten, kommun och politiker samt kunder med mera som 

har störst makt att påverka banken. Det intressenterna är intresserade av är att få god 

information om företagets utveckling och hur väl en företagsledning driver verksamhet, därav 

intressegruppens perspektiv. 
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3.7. Regressionsanalys 
 

Vi använder en enkle regressionsanalys. Anledningen till att vi har valt en enkel regression är 

att det är en flexibel metod, som kan tillämpas på många problemställningar (Djurfeldt & 

Barmark 2009, s. 53). Regressionsanalys grundas på ett antal viktiga förutsättningar (Løvås, 

2006, s.282). Nackdelen med en enkel regression är att den på grund av sin relativa enkelhet 

föregås av ett antal strikta förutsättningar. Därmed måste vi kontrollera om förutsättningarna 

är uppfyllda så att vi ska kunna dra några slutsatser av värde (ibid.). Kontrollerna för denna 

studie görs med hjälp av Durbin-Watson:s analys för att undersöka om det finns någon 

autokorrelation. 

 

Vi undersöker våra data genom att ställa ersättning, som beroende variabel, i förhållande till 

olika finansiella prestationsmått, som oberoende variabler. Detta kommer göras genom att 

testa nyckeltal för nyckeltal, dvs. en i taget, under tidsperioden 2000-2010 och bank för bank. 

Nyckeltalen som används är EBIT, ROA, ROE, kassaflöde/totala tillgångar, P/E-tal och P/S-

tal.  

 
 

3.8. Durbin-Watson:s analys 
 

Enligt Andersson, Jorner & Ågren (2007) förekommer Durbin-Watsons test i de flesta resultaten av en 

regressionsanalys. Detta test är aktuellt när man uppskattar samband baserade på tidsseriedata 

(ibid. s. 183). En förutsättning som utnyttjas vid slutsatser om regressionskoefficienterna och 

vid bildandet av prognosintervall är att residualerna i modellen är oberoende med varandra 

över tiden. Ofta finner man vid anpassning av funktioner till tidsserier att residualerna har en 

benägenhet att först ligga kvar på ena sidan av trenden under flera tidpunkter efter varandra, 

därefter ligga på den andra sidan också vidare. Detta ger en antydan om att residualerna inte 

kan anses som okorrelerade med varandra. Man säger att det föreligger autokorrelation 

(Andersson, Jorner & Ågren 2007, s 183).   

Testet bygger på framräknandet av ett så kallat d-värde.  

Matematiska uttrycket är: d = ∑ (et – et-1)² 

             ∑e²t 

Där: 

et och et-1 = residualer vid tidpunkten t respektive t-1. 

Sammanfattningsvis får vi d ≈ 2(1 – r1). Eftersom en korrelation ligger mellan -1 och +1 så 

måste d ligga mellan 0 och 4. (Andersson, Jorner & Ågren 2007, s. 185; Djurfeldt & Barmark 

2009, s. 160). Vi kan ge följande tumregel för användning av d som testvariabel och att 

feltermerna inte är autokorrelerade det vill säga att en speciell egenhet hos 

tidsserieobservationen är att de i regel ej oberoende med varandra (Andersson, Jorner & 

Ågren 2007, s. 185, 239). De följande tumreglerna är: 

 

d nära 2: Ej signifikant. 

d < 1: Signifikant. Det finns positiv autokorrelation . 

d > 3: Signifikant. Det finns negativ autokorrelation. 

 

Med autokorrelation avses här korrelationen mellan på varandra följande feltermer. De givna 

gränserna är naturligtvis approximativa (Andersson, Jorner & Ågren 2007, s. 185). 
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Fördelen med Durbin-Watson är att det är enkelt att räkna ut om det föreligger någon 

autokorrelation i tidsserier jämfört med andra autokorrelations tester (Andersson, Jorner och 

Ågren 2007 s. 183, 240). Nackdelen med det är att Durbin-Watson endast ser till första 

gradens autokorrelation, det vill säga en lags korrelation (ibid.). 
 

3.9. Hypotesprövning med P-värde (Signifikant) 
 

En undersökning innehåller ofta någon form av hypotesprövning (Körner & Wahlgren, 2008 

s.14). Hypotesprövning utför för att påvisa om det finns ett statiskt samband mellan den 

beroende och oberoende variabeln ur resultat från regressions beräkningarna. Målet med 

hypotesprövningen är att säkerställa om en viss hypotes är sann utifrån de stickprov som görs 

(Körner & Wahlgren, 2007, s.207-208; 2008 s.14-15). 

 

Vi översätter vår problemställning till hypoteser, som vi formulerar: 

H0: Det finns ej samband mellan den beroende och oberoende variabeln. 

H1: Det finns något samband mellan den beroende och oberoende variabeln. 

 

Vi väljer signifikansnivån på 0,05.  Om p-värdet är mindre än 0,05 finns det statistisk 

signifikans. Då kan nollhypotesen förkastas. Denna hypotesprövning gäller för samtliga 

variabler och regressionsberäkningar som är gjorda. 



 

29 

 

 

4. Empiri och analys 
 

I vår empiriska studie upprättar vi regressionstabeller över hur varje av oss valt 

prestationsmått förhåller sig till de ledande befattningarnas ersättningar för vår undersökning 

från 2001-2010. 
 

4.1. Nordea 
 

Banken driver verksamhet i de nordiska länderna och i Baltikum, Polen och Ryssland. 

Verksamheten innehåller också enheter för liv- och pension och för shipping- och olje- 

industri. 

 

4.1.1. Ersättningspolicy 
 

I december 2010 gjorde Nordea en riskanalys med hänsyn till Nordeas ersättningspolicy för 

att arbeta fram en sund och effektiv riskhantering. Nordeas ersättningspolicy är baserad på 

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (Nordea årsredovisning, 2010 s.77-78).  

 

Nordeas ersättningspolicy ska:  

 

• ”stärka Nordeas möjligheter att locka till sig, utveckla och behålla motiverade, kompetenta 

och resultatorienterade medarbetare och därmed stödja People-strategin.” 

  

• ”vara en drivkraft, tillsammans med bra ledarskap och utmanande uppgifter, som bidrar till 

att skapa engagerade medarbetare och ett ”Great Nordea”. 

 

• ”säkerställa att ersättningarna i Nordea överensstämmer med effektiv riskhantering och 

Nordeas värderingar: Positiva kundupplevelser, Det är människor det handlar om, och Ett 

Nordeateam.” (Nordea årsredovisning, 2010 s.77).” 
 

4.1.2. Ersättningssystem 
 

Ersättningar i Nordea består av fast lön, rörliga ersättningar i form av bonus och 

prestationsbaserat långsiktiga incitamentsprogram (LTIP) eller så kallade ”aktierelaterade 

ersättningar” samt icke-monetära förmåner, bil och bostadsförmån (Nordea årsredovisning, 

2009 s.66). I Nordea erbjuds endast utvalda grupper av medarbetare inom specifika områden 

eller enheter bonusprogram. Bonusprogram är kopplade till intäktsutveckling. Vid svagt eller 

negativt resultat för Nordea koncernen minskar bonuspoolerna enligt styrelsens beslut. 

Nordea införde sina långsiktiga incitamentsprogram år 2007. (Nordea årsredovisning, 2008 

s.97). Modellen som användes för att beräkna rörliga ersättningar är resultat per aktie 

(RAPPS) och tillväxtmål i totalavkastning (TSR) (Nordea årsredovisning, 2007 s.106 & 2008 

s.104) samt Earnings per share (EPS) (Nordea årsredovisning, 2009 s.104). 
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4.1.3. Regressionsstudie 

 

Determinationskoefficienten R² visar förklaringsgraden, hur i hög grad de oberoende variabel 

förklara variationen i den beroende variabel (Andersson, Jorner & Ågren, 2007 s. 89). Med 

andra ord R² är vid enkel regression detsamma som korrelationskoefficienten r i kvadrat (Lars 

Wahlgren, 2007 s. 98). Sig. (signifikants) anger om variabeln är statistiskt säkerställd. Det vill 

säga att signifikantnivå anger risken i undersökningen, ju lägre signifikansnivå desto lägre 

risk att undersökningens värden avviker från sanna värden. Om värdet är mindre än 0,05 är 

det signifikant i 95 procent av fallen (Andersson, Jorner & Ågren, 2007 s. 62-63). 

EBIT 

 
Tabell 1. Model Summaryb 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 
d

i
m

e
n

s

i
o

n
0 

1 ,154a ,024 -,098 13600,97365 2,208 

a. Predictors: (Constant), EBIT 

b. Dependent Variable: Ersättning 

 
                                                                     Tabell 2. Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

 

B Std. Error Beta   

1 (Constant) 52710,794 13913,723  3,788 ,005   

EBIT (Mkr) ,064 ,144 ,154 ,441 ,671   

a. Dependent Variable: Ersättning 

 

 

I vår studie är korrelationskoefficienten mellan ersättning och prestationsmått R = 0,154. 

Detta innebär att determinationskoefficienten blir R² (R Square) = 0,154 = 0,024. Det vill säga 

att ca 2,40 % av variationen i ersättningen kan förklaras av att det är olika värden på EBIT.  

Däremot förklaras 97,6 % av andra faktorer som ligger utanför denna studie. Durbin-Watson:s 

värdet är 2,208. Det visar att det ej finns autokorrelation (tabell1). 

 

B-värdet är 0,064. Detta skulle innebära att en ökning av det årliga nyckeltalet, EBIT med en 

krona leder i genomsnitt till en ökning av ersättningen med ca 64 000 kronor. 

Signifikantsvärdet (Sig.) är 0,671. Värdet är långt från signifikant då gränsen är 0,05 

(tabell 2). 
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Tabell 3. Konfidensintervall 

År Ersättning EBIT, Mkr PRE RES LMCI UMCI 

2001 51 766,00 76 044,00 57 551,50 -5 785,50 46 348,41 68 754,59 

2002 66 808,00 89 942,00 58 436,20 8 371,80 48 500,83 68 371,57 

2003 33 583,00 75 695,00 57 529,28 -23 946,28 46 271,72 68 786,85 

2004 50 700,00 66 865,00 56 967,19 -6267,19 44 057,41 69 876,97 

2005 55 683,00 64 737,00 56 831,73 -1148,73 43 457,60 70 205,86 

2006 84 440,00 71 931,00 57 289,68 27 150,32 45 388,32 69 191,04 

2007 57 224,00 88 793,00 58 363,06 -1 139,06 48 397,86 68 328,25 

2008 63 662,00 120 847,00 60 403,51 3 258,49 46 531,32 74 275,69 

2009 60 578,00 167 724,00 63 387,54 -2 809,54 36 215,29 90 559,78 

2010 61 037,00 94 421,00 58 721,32 2 315,68 48 761,93 68 680,70 

Konfidensgraden: 95 %. I PRE finns det skattade y-värdena (ŷ = a + βx). 

 

Med 95 % sannolikhet gällande konfidensintervallgränserna för det betingande medelvärdet  

ligger ersättningen, för år 2003, utanför de undre konfidensintervallgränsvärdena (LMCI). 

Avvikelserna (Res) för 2003 är ca -23 946 000 kronor.  

  

För ersättning år 2006 är det undre värdet (LMCI) ca 45 383 000 kronor och det övre värdet 

(UMCI) är ca 69 191 000 kronor. EBIT för år 2006 är 71 931 Mkr. Ersättningen ligger på ca 

84 440 000 för år 2006. Enligt regressionslinjen (PRE) skulle ersättningen ligga på ungefär  

57 289 000 kronor. Avvikelsen (Res) är ca + 27 150 000 kronor. För övriga år gällande 

ersättningarna ligger de mellan konfidensintervallgränserna (tabell 3). 

 

ROA 
 

Tabell 1. Model Summaryb 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 
d

i
m

e

n
s

i
o

n

0 

1 ,230a ,053 -,065 13395,86319 2,282 

a. Predictors: (Constant), ROA 

b. Dependent Variable: Ersättning 

 
                                                              Tabell 2.Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

 

B Std. Error Beta   

1 (Constant) 68234,964 15087,969  4,522 ,002   

ROA (%) -3188,356 4766,338 -,230 -,669 ,522   

a. Dependent Variable: Ersättning 

 

R² (R Square) blev 0,053. Det vill säga att ca 5,30 % av variationen i ersättningen kan 

förklaras av att det är olika värden på ROA.  Däremot förklaras 94,7% av andra faktorer som 

ligger utanför denna studie. Durbin-Watson:s värdet är 2,282. Det visar att det finns ingen 

autokorrelation (tabell 1). 

 

B är -3 188. Detta skulle innebära att en ökning av det årliga nyckeltalet, ROA med en 

procentenhet leder i genomsnitt till en minskning av ersättningen med ca 3 188 000 kronor. 

Signifikantsvärdet (Sig.) är 0,522. Värdet är långt från signifikant då gränsen är 0,05 

(tabell 2).  
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Tabell 3. Kofidensintervall 

År Ersättning ROA % PRE RES LMCI UMCI 

2001 51 766,00 4,88 52 669,41 -903,41 30 172,34 75 166,48 

2002 66 808,00 3,94 55 672,84 11 135,16 41 756,31 69 589,37 

2003 33 583,00 3,18 58 111,93 -24 528,93 48 228,33 67 995,54 

2004 50 700,00 2,74 59 502,06 -8 802,06 49 194,80 69 809,31 

2005 55 683,00 2,37 60 668,99 -4985,99 48 467,33 72 870,66 

2006 84 440,00 2,26 61 026,09 23 413,91 48 049,31 74 002,87 

2007 57 224,00 2,61 59 910,17 -2 686,17 49 071,72 70 748,62 

2008 63 662,00 3,26 57 828,17 5 833,83 47 749,27 67 907,07 

2009 60 578,00 3,53 56 973,69 3 604,31 45 798,62 68 148,76 

2010 61 037,00 1,61 63 117,65 -2 080,65 44 582,05 81 653,26 

Konfidensgraden: 95 %. I PRE finns det skattade y-värdena (ŷ = a + βx). 

 

För år 2003 ligger ersättningarna utanför de undre konfidensintervallgränsvärdena (LMCI) 

med 95 % sannolikhet. Avvikelserna (Res) för 2003 är ca -24 528 000 kronor. 

 

För år 2006 ligger ersättningen utanför de övre konfidensintervallgränsvärdena (UMCI). 

Avvikelserna (Res) för 2006 är ca + 23 413 000 kronor. För övriga år gällande ersättningarna 

ligger de mellan konfidensintervallgränserna (tabell 3). 

 

ROE 

 
Tabell 1. Model Summaryb 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 
d

i

m
e

n
s

i
o

n

0 

1 ,560a ,314 ,228 11402,42536 2,684 

a. Predictors: (Constant), ROE 

b. Dependent Variable: Ersättning 

 
                                                                               Tabell 2. Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

 

B Std. Error Beta   

1 (Constant) 31001,953 14844,501  2,088 ,070   

ROE (%) 1879,719 982,635 ,560 1,913 ,092   

a. Dependent Variable: Ersättning 

 

Förklaringsgraden R² visar att 31,4 % av variationen i den beroende variabeln, ersättning kan 

förklaras av att det är olika värden på ROE. Durbin-Watson:s värdet är 2,684. Det visar att det 

inte finns någon autokorrelation (tabell 1). 

 

B skulle betyda att en ökning av den årliga nyckeltalet med en procentenhet leder i genomsnitt 

till en ökning av ersättningen med ca 1 879 000  kronor. P-värdet (Sig.) är lika med 0,092. 

Värdet är signifikant större än 0,05 (tabell 2). 
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Tabell 3. konfidensintervall 

År Ersättning ROE % PRE RES LMCI UMCI 

2001 51 766,00 16,10 61 265,42 -9 499,42 52 328,55 70 202,29 

2002 66 808,00 13,80 56 942,07 9 865,93 48 404,75 65 479,39 

2003 33 583,00 7,50 45 099,84 -11 516,84 26 880,27 63 319,42 

2004 50 700,00 12,30 54 122,49 -3422,49 44 243,24 64 001,74 

2005 55 683,00 15,17 59 517,28 -3834,28 51 120,70 67 913,87 

2006 84 440,00 17,51 63 912,06 20 527,94 53 378,85 74 445,28 

2007 57 224,00 20,58 69 682,80 -12458,80 53 893,41 85 472,19 

2008 63 662,00 18,24 65 288,02 -1626,02 53 662,60 76 913,44 

2009 60 578,00 15,01 59 214,65 1 363,35 50 861,01 67 568,29 

2010 61 037,00 10,34 50 436,36 10 600,64 37 600,59 63 272,14 

Konfidensgraden: 95 %. I PRE finns det skattade y-värdena (ŷ = a + βx). 

 

Med 95 % sannolikhet gällande konfidensintervallgränserna för det betingande medelvärdet  

ligger ersättningen, för år 2001 utanför de undre konfidensintervallgränsvärdena (LMCI). 

Avvikelserna (Res) för 2001 är ca -9 499 000 kronor. 

 

För ersättning år 2002 är det undre värdet (LMCI) ca 48 404 000 kronor och det övre värdet 

(UMCI) är ca 65 479 000 kronor. ROE för år 2002 är 13,80 %. Ersättningen ligger på  

ca 66 808 000 för år 2002. Enligt regressionslinjen (PRE) skulle ersättningen ligga på ungefär  

56 942 000 kronor. Avvikelsen (Res) är ca + 9 865 000 kronor. För ersättning år 2006 är det 

undre värdet (LMCI) ca 53 378 000 kronor och det övre värdet (UMCI) är ca 74 445 000 

kronor. ROE för år 2006 är 17,51 %. Ersättningen ligger på ca 84 440 000 för år 2006. Enligt 

regressionslinjen (PRE) skulle ersättningen ligga på ungefär 63 912 000 kronor. Avvikelsen 

(Res) är ca + 20 527 000 kronor. För övriga år gällande ersättningarna ligger de mellan 

konfidensintervallgränserna (tabell 3). 

 

 Kassaflöde/tillgångar 
 

Tabell 1. Model Summaryb 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 
d

i
m

e

n
s

i
o

n

0 

1 ,163a ,027 -,095 13581,45584 2,176 

a. Predictors: (Constant), kassaflöde 

b. Dependent Variable: Ersättning 

 
                                                             Tabell 2. Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

 

B Std. Error Beta   

1 (Constant) 59260,109 4557,325  13,003 ,000   

Kassaflöde/

Tillggr (%) 

-2575,080 5512,994 -,163 -,467 ,653   

a. Dependent Variable: Ersättning 

 

I vår studie är korrelationskoefficienten mellan ersättning och prestationsmått R = 0, 163. 

Detta innebär att determinationskoefficienten blir R² (R Square) = 0,163 = 0,027. Det vill säga 

att ca 2,7 % av variationen i ersättningen kan förklaras av att det är olika värden på 
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kassaflöde/tillgångar.  Däremot förklaras 97,3 % av andra faktorer som ligger utanför denna 

studie. Durbin-Watson:s värdet är 2,176. Det visar att det ej finns autokorrelation (tabell1). 

 

Detta skulle innebära att en ökning av det årliga nyckeltalet, kassaflöde/tillgångar med en 

procentenhet leder i genomsnitt till en minskning av ersättningen med ca 2 575 000 kronor. 

Signifikantsvärdet (Sig.) är 0,653. Värdet är långt från signifikant då gränsen är 0,05  

(tabell 2). 

 

Tabell 3. Konfidensintervall  

År Ersättning K.flöde/Tillggr % PRE RES LMCI UMCI 

2001 51 766,00 1,06 56 525,38 -4 759,38 42 460,93 70 589,82 

2002 66 808,00 1,03 56 602,63 10 205,37 42 806,37 70 398,89 

2003 33 583,00 0,06 59 113,33 -25 530,33 48 823,81 69 402,85 

2004 50 700,00 -0,33 60 112,46 -9 412,46 47 553,23 72 671,69 

2005 55 683,00 -0,41 60 305,59 -4 622,59 47 138,55 73 472,63 

2006 84 440,00 -1,00 61 835,19 22 604,81 42 823,63 80 846,75 

2007 57 224,00 0,27 58 557,11 -1 333,11 48 653,11 68 461,12 

2008 63 662,00 0,64 57 609,48 6 052,52 46 675,13 68 543,84 

2009 60 578,00 -0,24 59 883,28 694,72 47 986,32 71 780,24 

2010 61 037,00 1,68 54 936,55 6 100,45 34 540,60 75 332,50 

Konfidensgraden: 95 %. I PRE finns det skattade y-värdena (ŷ = a + βx). 

 

Med 95 % sannolikhet gällande konfidensintervallgränserna för det betingande medelvärdet  

ligger ersättningen, för år 2003, utanför de undre konfidensintervallgränsvärdena (LMCI). 

Avvikelserna (Res) för 2003 är ca -25 530 000 kronor.  

  

För ersättning år 2006 är det undre värdet (LMCI) ca 42 823 000 kronor och det övre värdet 

(UMCI) är ca 80 846 000 kronor. Kassaflöde/tillgångar för år 2006 är -1,00 %. Ersättningen 

ligger på ca 84 440 000 för år 2006. Enligt regressionslinjen (PRE) skulle ersättningen ligga 

på ungefär 61 835 000 kronor. Avvikelsen (Res) är ca + 22 604 000 kronor. För övriga år 

gällande ersättningarna ligger de mellan konfidensintervallgränserna (tabell 3). 

 

P/E-tal 

 
Tabell 1. Model Summaryb 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 
d

i
m

e

n
s

i
o

n
0 

1 ,568a ,323 ,238 11329,72121 2,320 

a. Predictors: (Constant), PE 

b. Dependent Variable: Ersättning 

 
                                                        Tabell 2. Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

 

B Std. Error Beta   

1 (Constant) 99112,251 21089,701  4,700 ,002   

PE -3656,075 1873,199 -,568 -1,952 ,087   

a. Dependent Variable: Ersättning 
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R² (R Square) blev 0,323. Det innebär att 32,3 % av variationen i det beroende variabeln 

(ersättning) kan förklaras av att det är olika värden på P/E-talen. Däremot förklaras 67,7 % av 

andra faktorer som ligger utanför denna studie. Durbin-Watson:s värdet är 2,320. Det visar att 

det finns ingen autokorrelation (tabell 1). 

 

B är -3656. Detta skulle innebära att en ökning av det årliga nyckeltalet, P/E-tal med en krona 

leder i genomsnitt till en minskning av ersättningen med ca 3 656 000 kronor. P-värdet (Sig.) 

är lika med 0,087. Värdet är signifikant större än 0,05 (tabell 2). 

 

Tabell 3. Konfidensintervall 

År Ersättning P/E-tal PRE RES LMCI UMCI 

2001 51 766,00 14,00 47 927,20 3 838,80 32 903,14 62 951,27 

2002 66 808,00 11,00 58 895,43 7 912,57 50 623,35 67 167,50 

2003 33 583,00 14,00 47 927,20 -14 344,20 32 903,14 62 951,27 

2004 50 700,00 11,70 56 336,17 -5 636,17 47 670,82 65 001,53 

2005 55 683,00 10,80 59 626,64 -3 943,64 51 267,06 67 986,22 

2006 84 440,00 10,20 61 820,29 22 619,71 52 698,60 70 941,97 

2007 57 224,00 10,70 59 992,25 -2 768,25 51 556,01 68 428,48 

2008 63 662,00 9,50 64 379,54 -717,54 53 621,86 75 137,22 

2009 60 578,00 7,20 72 788,51 -12 210,51 54 044,58 91 532,44 

2010 61 037,00 11,85 55 787,76 5 249,24 46 905,48 64 670,04 

Konfidensgraden: 95 %. I PRE finns det skattade y-värdena (ŷ = a + βx). 

 

För år 2006 ligger ersättningen utanför de övre konfidensintervallgränsvärdena (UMCI). 

Avvikelserna (Res) för 2006 är ca + 22 619 000 . För övriga år gällande ersättningarna ligger 

de mellan konfidensintervallgränserna (tabell 3). 

 

P/S-tal 

 
Tabell 1. Model Summaryb 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 
d

i
m

e

n
s

i
o

n

0 

1 ,379a ,144 ,037 12737,89058 2,637 

a. Predictors: (Constant), PS 

b. Dependent Variable: Ersättning 

 
                                                                Tabell 2. Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

 

B Std. Error Beta   

1 (Constant) 44767,656 12556,108  3,565 ,007   

PS 6462,410 5577,028 ,379 1,159 ,280   

a. Dependent Variable: Ersättning 

 

Förklaringsgraden R² visar att 14,4 % av variationen i den beroende variabeln, ersättning kan 

förklaras av att det är olika värden på P/S-tal. Durbin-Watson:s värdet är 2,637. Det visar att 

det finns ingen autokorrelation (tabell 1). 
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B skulle betyda att en ökning av den årliga nyckeltalet med en krona leder i genomsnitt till en 

ökning av ersättningen med ca 6 462 000  kronor. Signifikantsvärdet (Sig.) är 0,280. Värdet är 

större än 0,05 (tabell 2).  

 

Tabell 3. Konfidensintervall 

År Ersättning P/S-tal PRE RES LMCI UMCI 

2001 51 766,00 2,50 60 897,83 -9131,83 50 498,45 71 297,22 

2002 66 808,00 1,61 55 152,75 11 655,25 43 666,33 66 639,17 

2003 33 583,00 1,21 52 574,25 -18 991,25 37 487,34 67 661,15 

2004 50 700,00 1,85 56 716,65 -6016,65 46 738,43 66 694,87 

2005 55 683,00 2,64 61 828,42 -6145,42 50 475,15 73 181,69 

2006 84 440,00 2,87 63 314,77 21 125,23 50 038,27 76 591,28 

2007 57 224,00 3,13 64 982,08 -7758,08 49 163,57 80 800,58 

2008 63 662,00 2,29 59 585,96 4 076,04 50 070,35 69 101,58 

2009 60 578,00 0,74 49 575,69 11 002,31 29 448,40 69 702,98 

2010 61 037,00 2,49 60 852,60 184,40 50 493,38 71 211,81 

Konfidensgraden: 95 %. I PRE finns det skattade y-värdena (ŷ = a + βx). 

 

Med 95 % sannolikhet gällande konfidensintervallgränserna för det betingande medelvärdet  

ligger ersättningen, för år 2003 utanför det undre konfidensintervallgränsvärdet (LMCI). 

Avvikelserna (Res) för 2003 är ca -18 991 000 kronor. 

 

För ersättning år 2002 är det undre värdet (LMCI) ca 43 666 000 kronor och det övre värdet 

(UMCI) är ca 66 639 000 kronor. P/S-talet för år 2002 är 1,61. Ersättningen ligger på  

ca 66 808 000 för år 2002. Enligt regressionslinjen (PRE) skulle ersättningen ligga på ungefär  

55 152 000 kronor. Avvikelsen (Res) är ca + 11 655 000 kronor. För ersättning år 2006 är det 

undre värdet (LMCI) ca 50 038 000 kronor och det övre värdet (UMCI) är ca 76 591 000 

kronor. Nyckeltalet för år 2006 är 2,87. Ersättningen ligger på ca 84 440 000 för år 2006. 

Enligt regressionslinjen (PRE) skulle ersättningen ligga på ungefär 63 314 000 kronor. 

Avvikelsen (Res) är ca + 21 125 000 kronor. För övriga år gällande ersättningarna ligger de 

mellan konfidensintervallgränserna (tabell 3). 

 

 

4.2. SEB 
 

Banken driver verksamhet främst i de nordiska länderna och Baltikum med en tydlig 

inriktning på stora företag och institutioner. I verksamheten finns en stor 

livförsäkringsdivision. 
 

4.2.1. Ersättningspolicy 

 

SEB följer det nya regelverk som Finansinspektionen inför den 1 januari 2010 och utformar 

ny ersättningspolicy. SEB:s ersättningspolicy är baserad på ett resultat som tar hänsyn till 

kostnader för kapital och likviditet för att stärka en sund riskhantering. Den totala ersättningen 

skall spegla komplexiteten, ansvaret och ledarskapsförmågan. SEB har en långfristig 

aktiebaserad ersättning för att belöna högre chefer, nyckelpersoner och för personer som når 

toppresultat (SEB årsredovisning, 2010 s.70-71).  
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4.2.2. Ersättningssystem 
 

SEB:s ersättningssystem består av grundlön, kortsiktiga prestationsbaserade ersättningar, 

långsiktiga prestationsbaserade ersättningar samt pensioner och övriga förmåner. SEB:s 

långsiktiga incitamentsprogram består av så kallade performance share eller aktierelaterade 

program. Det finns ingen information om enligt vilken modell SEB beräknar sina rörliga 

ersättningar. 
 

4.2.3. Regressionsstudie 
 

Determinationskoefficienten R² visar förklaringsgraden, hur i hög grad de oberoende variabel 

förklara variationen i den beroende variabel (Andersson, Jorner & Ågren, 2007 s. 89). Med 

andra ord R² är vid enkel regression detsamma som korrelationskoefficienten r i kvadrat (Lars 

Wahlgren, 2007 s. 98). Sig. (signifikants) anger om variabeln är statistiskt säkerställd. Det vill 

säga att signifikantnivå anger risken i undersökningen, ju lägre signifikansnivå desto lägre 

risk att undersökningens värden avviker från sanna värden. Om värdet är mindre än 0,05 är 

det signifikant i 95 procent av fallen (Andersson, Jorner & Ågren, 2007 s. 62-63). 

 

 

EBIT 

 
Tebell 1. Model Summaryb 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 
d

i
m

e
n

s

i
o

n
0 

1 ,279a ,078 -,037 8196,52620 1,465 

a. Predictors: (Constant), EBIT 

b. Dependent Variable: Ersättning 

 
Tabell 2. Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 65560,308 7809,544  8,395 ,000 

EBIT (Mkr) -,111 ,135 -,279 -,821 ,435 

a. Dependent Variable: Ersättning 

 

I vår studie är korrelationskoefficienten mellan ersättning och prestationsmått R = 0,279 Detta 

innebär att determinationskoefficienten blir R² (R Square) = 0,279 = 0,078 = 7,8 %. Det vill 

säga att ca 7,8 % av variationen i ersättningen kan förklaras av att det är olika värden på 

EBIT.  Däremot förklaras 92,2 % av andra faktorer som ligger utanför denna studie. Durbin-

Watson:s värdet är 1,465. Det visar att det finns ingen autokorrelation (tabell 1). 

   

B-värdet är -111. Detta skulle innebära att en ökning av det årliga nyckeltalet, EBIT med en 

krona leder i genomsnitt till en minskning av ersättningen med ca 111 000 kronor. 

Signifikantsvärdet (Sig.) är 0,435. Värdet är långt från signifikant då gränsen är 0,05  

(tabell 2). 
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Tabell 3. Konfidensintervall 

År Ersättning EBIT(Mkr) PRE RES LMCI UMCI 

2001 49 121,00 46 756,00 60 370,93 -11 249,93 53 922,71 66 819,14 

2002 58 091,00 41 839,00 60 916,66 -2 825,66 53 751,44 68 081,87 

2003 63 312,00 37 194,00 61 432,20 1 879,80 53 377,80 69 486,60 

2004 65 049,00 36 949,00 61 459,39 3 589,61 53 353,63 69 565,16 

2005 65 482,00 51 412,00 59 854,16 5 627,84 53 799,08 65 909,25 

2006 63 155,00 67 418,00 58 077,68 5 077,32 50 875,30 65 280,06 

2007 61 435,00 87 055,00 55 898,20 5 536,80 44 130,12 67 666,27 

2008 49 069,00 91 042,00 55 455,69 -6 386,69 42 601,98 68 309,39 

2009 48 675,00 44 409,00 60 631,42 -11 956,42 53 874,72 67 388,11 

2010 71 702,00 41 136,00 60 994,68 10 707,32 53 706,37 68 282,99 

Konfidensgraden: 95 %. I PRE finns det skattade y-värdena (ŷ = a + βx). 

 

Med 95 % sannolikhet gällande konfidensintervallgränserna för det betingande medelvärdet  

ligger ersättningarna, för år 2001 och 2009, utanför de undre konfidensintervallgränsvärdena 

(LMCI). Avvikelserna (Res) för år 2001 samt 2009 är ca -11 249 000 kronor respektive  

ca -11 956 000 kronor.  

 

För ersättning år 2010 är det undre värdet (LMCI) ca 53 706 000 kronor och det övre värdet 

(UMCI) är ca 68 282 000 kronor. EBIT för år 2006 är 41 136 Mkr. Ersättningen ligger på ca 

71 702 000 för år 2010. Enligt regressionslinjen (PRE) skulle ersättningen ligga på ungefär 

60 994 000 kronor. Avvikelsen (Res) är ca + 10 707 000 kronor. För övriga år gällande 

ersättningarna ligger de mellan konfidensintervallgränserna (tabell 3). 

 

ROA 

 
Tabell 1. Model Summaryb 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 
d
i

m
e

n
s

i

o
n

0 

1 ,356a ,126 ,017 7977,35611 1,602 

a. Predictors: (Constant), ROA 

b. Dependent Variable: Ersättning 

 
Tabell 2. Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 69896,771 9977,545  7,005 ,000 

ROA (%) -3509,704 3261,605 -,356 -1,076 ,313 

a. Dependent Variable: Ersättning 

 

R² (R Square) blev 0,126. Det innebär att 12,6 % av variationen i det beroende variabeln 

(ersättning) kan förklaras av att det är olika värden på ROA. Durbin-Watson:s värdet är 1,602. 

Det visar att det finns ej autokorrelation (tabell 1). 

 

B är -3509. Detta skulle innebära att en ökning av det årliga nyckeltalet, ROA med en 

procentenhet leder i genomsnitt till en minskning av ersättningen med ca 3 509 000 kronor. 

Signifikantsvärdet (Sig.) är 0,313. Värdet är större än 0,05 (tabell 2). 
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Tabell 3. Konfidensintervall 

År Ersättning ROA % PRE RES LMCI UMCI 

2001 49 121,00 3,92 56 152,77 -7 031,77 46 902,15 65 403,39 

2002 58 091,00 3,32 58 258,59 -167,59 51 853,74 64 663,44 

2003 63 312,00 2,78 60 139,79 3 172,21 54 167,58 66 112,01 

2004 65 049,00 2,41 61 441,89 3 607,11 54 300,71 68 583,08 

2005 65 482,00 2,78 60 132,77 5 349,23 54 163,95 66 101,60 

2006 63 155,00 3,37 58 062,05 5 092,95 51 469,86 64 654,24 

2007 61 435,00 3,91 56 170,32 5 264,68 46 948,91 65 391,73 

2008 49 069,00 3,65 57 086,35 -8 017,35 49 289,12 64 883,58 

2009 48 675,00 1,74 63 789,89 -15 114,89 52 927,23 74 652,54 

2010 71 702,00 1,72 63 856,57 7 845,43 52 872,96 74 840,18 

Konfidensgraden: 95 %. I PRE finns det skattade y-värdena (ŷ = a + βx). 

 

Med 95 % sannolikhet gällande konfidensintervallgränserna för det betingande medelvärdet  

ligger ersättningarna, för år 2008 och 2009, utanför de undre konfidensintervallgränsvärdena 

(LMCI). Avvikelserna (Res) för år 2008 samt 2009 är ca -8 017 000 kronor respektive  

ca -15 114 000 kronor. För övriga år gällande ersättningarna ligger de mellan 

konfidensintervallgränserna (tabell 3). 

 

ROE 

 
Tabell 1. Model Summaryb 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 
d

i

m
e

n
s

i
o

n

0 

1 ,294a ,086 -,028 8157,77788 1,263 

a. Predictors: (Constant), ROE 

b. Dependent Variable: Ersättning 

 
Tabell 2. Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 54210,940 6612,163  8,199 ,000 

ROE (%) 419,026 481,506 ,294 ,870 ,410 

a. Dependent Variable: Ersättning 

 

Förklaringsgraden R² visar att 8,6 % av variationen i den beroende variabeln, ersättning kan 

förklaras av att det är olika värden på ROE. Durbin-Watson:s värdet är 1,263. Det visar att det 

finns ingen autokorrelation (tabell 1).  

 

B skulle betyda att en ökning av den årliga nyckeltalet med en procentenhet leder i genomsnitt 

till en ökning av ersättningen med ca 419 000  kronor. Signifikantsvärdet (Sig.) är 0,410. 

Värdet är långt från signifikant då gränsen är 0,05 (tabell 2). 
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Tabell 3. Konfidensintervall 

År Ersättning ROE % PRE RES LMCI UMCI 

2001 49 121,00 11,9 59 197,34 -10 076,34 53 191,42 65 203,27 

2002 58 091,00 12 59 239,25 -1 148,25 53 247,59 65 230,91 

2003 63 312,00 12,3 59 364,96 3 947,04 53 403,87 65 326,04 

2004 65 049,00 13,2 59 742,08 5 306,92 53 761,29 65 722,86 

2005 65 482,00 15,8 60 831,54 4 650,46 53 927,30 67 735,79 

2006 63 155,00 20,8 62 926,67 228,33 52 091,50 73 761,84 

2007 61 435,00 19,3 62 298,13 -863,13 52 810,85 71 785,42 

2008 49 069,00 13,1 59 700,18 -10 631,18 53 729,83 65 670,52 

2009 48 675,00 1,2 54 713,77 -6 038,77 40 683,30 68 744,24 

2010 71 702,00 6,84 57 077,08 14 624,92 48 306,66 65 847,50 

Konfidensgraden: 95 %. I PRE finns det skattade y-värdena (ŷ = a + βx). 

 

Med 95 % sannolikhet gällande konfidensintervallgränserna för det betingande medelvärdet  

ligger ersättningarna, för år 2001 och 2008, utanför de undre konfidensintervallgränsvärdena 

(LMCI). Avvikelserna (Res) för år 2001 samt 2008 är ca -10 076 000 kronor respektive  

ca -10 631 000 kronor. 

 

För ersättning år 2010 är det undre värdet (LMCI) ca 48 306 000  kronor och det övre värdet 

(UMCI) är ca 65 847 000 kronor. ROE för år 2010 är 6,84 %. Ersättningen ligger på  

ca 71 702 000 för år 2010. Enligt regressionslinjen (PRE) skulle ersättningen ligga på ungefär  

57 077 000 kronor. Avvikelsen (Res) är ca + 14 624 000 kronor. För övriga år gällande 

ersättningarna ligger de mellan konfidensintervallgränserna (tabell 3.). 

 

Kassaflöde/tillgångar 
 

Tabell 1. Model Summaryb 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 
d

i
m

e

n
s

i
o

n

0 

1 ,091a ,008 -,116 8499,70320 1,306 

a. Predictors: (Constant), Kassaflöde/tillgångar 

b. Dependent Variable: Ersättning 

 
Tabell 2. Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 59348,408 2758,697  21,513 ,000 

Kassaflöde/ 

Tillggr. (%) 

290,950 1124,789 ,091 ,259 ,802 

a. Dependent Variable: Ersättning 

 

I vår studie är korrelationskoefficienten mellan ersättning och prestationsmått R = 0,09. Detta 

innebär att determinationskoefficienten blir R² (R Square) = 0,091 = 0,008. Det vill säga att ca 

0,8 % av variationen i ersättningen kan förklaras av att det är olika värden på 

kassaflöde/tillgångar. Durbin-Watson:s värdet är 1,306. Det visar att det finns ej 

autokorrelation (tabell 1). 
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B är 290. Detta skulle innebära att en ökning av det årliga nyckeltalet, kassaflöde/tillgångar 

med en procentenhet leder i genomsnitt till en ökning av ersättningen med ca 290 000 kronor. 

P-värdet (Sig.) är lika med 0,802. Värdet är signifikant större än 0,05 (tabell 2). 

 

Tabell 3. Konfidensintervall  

År Ersättning K.flöde/tillggr % PRE RES LMCI UMCI 

2001 49 121,00 3,75 60 438,02 -11 317,02 50 094,21 70 781,82 

2002 58 091,00 0,25 59 422,02 -1 331,02 53 175,42 65 668,62 

2003 63 312,00 -0,23 59 281,49 4 030,51 52 759,63 65 803,35 

2004 65 049,00 0,21 59 409,8 5 639,20 53 148,72 65 670,87 

2005 65 482,00 1,85 59 886,67 5 595,33 52 833,52 66 939,81 

2006 63 155,00 0,21 59 409,51 3 745,49 53 148,07 65 670,95 

2007 61 435,00 5,17 60 852,91 582,09 47 364,63 74 341,2 

2008 49 069,00 -0,79 59 118,56 -10 049,56 52 009,48 66 227,64 

2009 48 675,00 -3,7 58 271,02 -9 596,02 45 612,49 70 929,55 

2010 71 702,00 -1,19 59 001,01 12 700,99 51 324,18 66 677,84 

Konfidensgraden: 95 %. I PRE finns det skattade y-värdena (ŷ = a + βx). 

 

Med 95 % sannolikhet gällande konfidensintervallgränserna för det betingande medelvärdet  

ligger ersättningarna, för år 2001 och 2008, utanför de undre konfidensintervallgränsvärdena 

(LMCI). Avvikelserna (Res) för år 2001 samt 2008 är ca -11 317 000 kronor respektive  

ca -10 049 000 kronor. 

 

Med 95 % sannolikhet gällande konfidensintervallgränserna för det betingande medelvärdet 

ligger ersättningen, för år 2010, utanför de övre konfidensintervallgränsvärdena (UMCI). 

Avvikelserna (Res) för 2010 är ca + 12 700 000 kronor. För övriga år gällande ersättningarna 

ligger de mellan konfidensintervallgränserna (tabell 3). 

 

P/E-tal 
 

Tabell 1. Model Summaryb 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 
d
i

m
e

n
s

i

o
n

0 

1 ,358a ,128 ,019 7969,97963 1,187 

a. Predictors: (Constant), PE 

b. Dependent Variable: Ersättning 

 
Tabell 2. Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 62019,565 3422,920  18,119 ,000 

PE -139,470 128,672 -,358 -1,084 ,310 

a. Dependent Variable: Ersättning 

 

R² (R Square) blev 0,128. Det innebär att 12,8 % av variationen i det beroende variabeln 

(ersättning) kan förklaras av att det är olika värden på P/E-talen. Däremot förklaras 87,2 % av 

andra faktorer som ligger utanför denna studie. Durbin-Watson:s värdet är 1,187. Det visar att 

det finns ingen autokorrelation (tabell 1). 
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B är -139. Detta skulle innebära att en ökning av det årliga nyckeltalet, P/E-tal med en krona 

leder i genomsnitt till en minskning av ersättningen med ca 139 000 kronor. 

Signifikantsvärdet (Sig.) är 0,310. Värdet är större än 0,05. Det innebär att ingen statistisk 

signifikant (tabell 2). 

 

Tabell 3. Konfidensintervall 

År Ersättning P/E-tal PRE RES LMCI UMCI 

2001 49 121,00 13,3 60 164,61 -11 043,61 54 187,75 66 141,47 

2002 58 091,00 9,5 60 694,60 -2 603,60 54 359,06 67 030,14 

2003 63 312,00 12,9 60 220,40 3 091,60 54 214,73 66 226,06 

2004 65 049,00 13,3 60 164,61 4 884,39 54 187,75 66 141,47 

2005 65 482,00 13 60 206,45 5 275,55 54 208,19 66 204,71 

2006 63 155,00 11,6 60 401,71 2 753,29 54 287,44 66 515,98 

2007 61 435,00 8,3 60 861,96 573,04 54 376,44 67 347,48 

2008 49 069,00 4,1 61 447,74 -12 378,74 54 321,12 68 574,35 

2009 48 675,00 75,8 51 447,72 -2 772,72 33 339,36 69 556,07 

2010 71 702,00 18,2 59 481,21 12 220,79 53 669,01 65 293,40 

Konfidensgraden: 95 %. I PRE finns det skattade y-värdena (ŷ = a + βx). 

 

Med 95 % sannolikhet gällande konfidensintervallgränserna för det betingande medelvärdet  

ligger ersättningarna, för år 2001 och 2008, utanför de undre konfidensintervallgränsvärdena 

(LMCI). Avvikelserna (Res) för år 2001 samt 2008 är ca -11 043 000 kronor respektive  

ca -12 378 000 kronor. För övriga år gällande ersättningarna ligger de mellan 

konfidensintervallgränserna (tabell 3). 

 

Med 95 % sannolikhet gällande konfidensintervallgränserna för det betingande medelvärdet  

ligger ersättningen, för år 2010, utanför de övre konfidensintervallgränsvärdena (UMCI). 

Avvikelserna (Res) för 2010 är ca + 12 220 000 kronor. För övriga år gällande ersättningarna 

ligger de mellan konfidensintervallgränserna (tabell 3). 

 

P/S-tal 
 

Tabell 1. Model Summaryb 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 
d

i
m

e

n
s

i
o

n

0 

1 ,540a ,291 ,203 7184,87315 1,655 

a. Predictors: (Constant), PS 

b. Dependent Variable: Ersättning 

 
Tabell 2. Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 48363,518 6551,754  7,382 ,000 

PS 6436,952 3549,050 ,540 1,814 ,107 

a. Dependent Variable: Ersättning 

 

Förklaringsgraden R² visar att 29 % av variationen i den beroende variabeln, ersättning kan 

förklaras av att det är olika värden på P/S-tal. Durbin-Watson:s värdet är 1,655. Det visar att 

det finns ej autokorrelation (tabell 1). 
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B skulle betyda att en ökning av den årliga nyckeltalet med en krona leder i genomsnitt till en 

ökning av ersättningen med ca 6 436 000  kronor. P-värdet (Sig.) är lika med 0,107. Värdet är 

signifikant större än 0,05 (tabell 2). 

 

Tabell 3. Konfidensintervall 

År Ersättning P/S-tal PRE RES LMCI UMCI 

2001 49 121,00 2,33 63 355,18 -14 234,18 56 188,36 70 521,99 

2002 58 091,00 1,03 54 993,58 3 097,42 47 221,06 62 766,09 

2003 63 312,00 1,68 59 164,72 4 147,28 53 907,09 64 422,36 

2004 65 049,00 2,09 61 784,56 3 264,44 55 799,50 67 769,62 

2005 65 482,00 2,01 61 282,48 4 199,52 55 578,55 66 986,41 

2006 63 155,00 2,23 62 724,36 430,64 56 078,87 69 369,85 

2007 61 435,00 1,32 56 828,11 4 606,89 50 577,50 63 078,72 

2008 49 069,00 0,43 51 118,53 -2 049,53 39 233,36 63 003,71 

2009 48 675,00 1,54 58 269,99 -9 594,99 52 798,88 63 741,10 

2010 71 702,00 2,67 65 569,49 6 132,51 56 251,58 74 887,40 

Konfidensgraden: 95 %. I PRE finns det skattade y-värdena (ŷ = a + βx). 

 

Med 95 % sannolikhet gällande konfidensintervallgränserna för det betingande medelvärdet  

ligger ersättningarna, för år 2001 och 2009, utanför de undre konfidensintervallgränsvärdena 

(LMCI). Avvikelserna (Res) för år 2001 samt 2008 är ca -14 234 000 kronor respektive  

ca -9 594 000 kronor. För övriga år gällande ersättningarna ligger de mellan 

konfidensintervallgränserna (tabell 3). 

 

 

4.3. Swedbank 
 

Swedbank är verksam i Sverige och de övriga nordiska länderna samt Ukraina och de baltiska 

länderna. I koncernen ingår också ett fondförvaltningsbolag Robur och ett bostadslåneinstitut 

Swedbank Hypotek.   

 

4.3.1. Ersättningspolicy 
 

VD har inte några rörliga ersättningar utan fast lön, förmåner och pension. Swedbank 

implementerar ny ersättningspolicy under 2010, för att anpassa sig till det nya regelverket 

som Finansinspektionen inför i december 2009. Den nya policyn innebär två viktiga 

komponenter (Swedbank årsredovisning, 2010 s. 42): 

1) Om koncernen sammantaget gör en förlust ska utbetalningarna i de enheter som tjänar 

pengar begränsas.  

2) Utbetalning till medarbetare som tar risk ska fördelas över en längre period än 1 år.  
 

4.3.2. Ersättningssystem 

 

Ersättning till övriga befattningshavare består av huvudkomponenterna grundlön, förmåner 

och pension samt även rörliga ersättningar. De rörliga ersättningarna består av kortsiktiga 

incitamentsprogram (STI-program) i form av bonus/tantiem och långsiktiga 

incitamentsprogram (LTI-program) i form av optioner (Swedbank årsredovisning, 2008 s.45). 
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Resultatmål för STI-program grundas normalt på resultatet under ett redovisningsår. I januari 

2010 tog Swedbanks styrelse det unika beslutet att inte betala ut rörlig ersättning för 2009 i de 

fall där anställningsavtalen ger banken ensidigt rätt att besluta om den rörliga ersättningen 

(Swedbank årsredovisning, 2010 s.42). 

 

4.3.3. Regressionsstudie 
 

Determinationskoefficienten R² visar förklaringsgraden, hur i hög grad de oberoende variabel 

förklara variationen i den beroende variabel (Andersson, Jorner & Ågren, 2007 s. 89). Med 

andra ord R² är vid enkel regression detsamma som korrelationskoefficienten r i kvadrat (Lars 

Wahlgren, 2007 s. 98). Sig. (signifikants) anger om variabeln är statistiskt säkerställd. Det vill 

säga att signifikantnivå anger risken i undersökningen, ju lägre signifikansnivå desto lägre 

risk att undersökningens värden avviker från sanna värden. Om värdet är mindre än 0,05 är 

det signifikant i 95 procent av fallen (Andersson, Jorner & Ågren, 2007 s. 62-63). 
 

EBIT 

 
Tabell 1. Model Summaryb 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 
d

i
m

e
n

s

i
o

n
0 

1 ,037a ,001 -,123 15952,80120 ,553 

a. Predictors: (Constant), EBIT 

b. Dependent Variable: Ersättning 

 
Tabell 2. Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 49935,509 18361,831  2,720 ,026 

EBIT (Mkr) -,042 ,393 -,037 -,106 ,918 

a. Dependent Variable: Ersättning 

 

I vår studie är korrelationskoefficienten mellan ersättning och prestationsmått R = 0,037 Detta 

innebär att determinationskoefficienten blir R² (R Square) = 0,037 = 0,001 = 0,1 %. Det vill 

säga att ca 0,1 % av variationen i ersättningen kan förklaras av att det är olika värden på 

EBIT.  Däremot förklaras 99,9 % av andra faktorer som ligger utanför denna studie. Durbin-

Watson:s värdet är 0,553. Det visar att det finns positiv autokorrelation (tabell 1).  

B-värdet är - 042. Detta skulle innebära att en ökning av det årliga nyckeltalet, EBIT med en 

krona leder i genomsnitt till en minskning av ersättningen med 42 000 kronor. 

Signifikantsvärdet (Sig.) är 0,918. Värdet är långt från signifikant då gränsen är 0,05 

(tabell 2). 
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Tabell 3. Konfidensintervall 

ÅR Ersättning EBIT (Mkr) PRE RES LMCI UMCI 

2001 71 771,00 48 220,00 47 933,00 23 838,00 35 935,04 59 930,95 

2002 63 800,00 42 913,00 48 153,39 15 646,61 36 371,26 59 935,53 

2003 63 800,00 40 812,00 48 240,64 15 559,36 36 011,98 60 469,31 

2004 57 958,00 37 829,00 48 364,52 9 593,48 35 053,27 61 675,78 

2005 29 750,00 33 675,00 48 537,03 -18 787,03 33 045,56 64 028,50 

2006 33 000,00 45 451,00 48 047,99 -15 047,99 36 406,92 59 689,06 

2007 37 585,00 63 516,00 47 297,78 -9712,78 26 877,86 67 717,69 

2008 40 013,00 71 680,00 46 958,74 -6945,74 20 132,77 73 784,71 

2009 36 000,00 26 173,00 48 848,58 -12848,58 28 231,96 69 465,20 

2010 47 000,00 39 495,00 48 295,34 -1295,34 35 648,22 60 942,45 

Konfidensgraden: 95 %. I PRE finns det skattade y-värdena (ŷ = a + βx). 

 

Med 95 % sannolikhet gällande konfidensintervallgränserna för det betingande medelvärdet  

ligger ersättningarna, för år 2001, 2002 och 2003, utanför de övre 

konfidensintervallgränsvärdena (UMCI). 

 

För ersättning år 2001 är det undre värdet (LMCI) ca 35 935 000  kronor och det övre värdet 

(UMCI) är ca 59 930 000 kronor. EBIT för år 2001 är 48 220 Mkr. Ersättningen ligger på  

ca 71 771 000 för år 2001. Enligt regressionslinjen (PRE) skulle ersättningen ligga på ungefär  

47 933 000 kronor. Avvikelsen (Res) är ca + 23 838 000 kronor. För ersättning år 2002 är det 

undre värdet (LMCI) ca 36 371 000  kronor och det övre värdet (UMCI) är ca 59 935 000 

kronor. Nyckeltalet för år 2002 är 42 913 Mkr. Ersättningen ligger på ca 63 800 000 för år 

2002. Enligt regressionslinjen (PRE) skulle ersättningen ligga på ungefär 48 153 000 kronor. 

Avvikelsen (Res) är ca + 15 646 000 kronor. För ersättning år 2003 är det undre värdet 

(LMCI) ca 36 011 000 kronor och det övre värdet (UMCI) är ca 60 469 000 kronor. 

Nyckeltalet för år 2003 är 40 812 Mkr. Ersättningen ligger på ca 63 800 000 för år 2003. 

Enligt regressionslinjen (PRE) skulle ersättningen ligga på ungefär 48 240 000 kronor. 

Avvikelsen (Res) är ca + 15 559 000 kronor.  

 

Med 95 % sannolikhet gällande konfidensintervallgränserna för det betingande medelvärdet  

ligger ersättningarna, för år 2005 och 2006, utanför de undre konfidensintervallgränsvärdena 

(LMCI). Avvikelserna (Res) för år 2005 samt 2006 är ca -18 787 000 kronor respektive  

ca -15 047 000 kronor. För övriga år gällande ersättningarna ligger de mellan 

konfidensintervallgränserna (tabell 3). 
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ROA 

 
Tabell 1. Model Summaryb 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 
d

i

m
e

n
s

i

o
n

0 

1 ,589a ,347 ,265 12903,07890 ,657 

a. Predictors: (Constant), ROA 

b. Dependent Variable: Ersättning 

 
Tabell 2. Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 19457,113 14472,275  1,344 ,216 

ROA (%) 8345,415 4050,160 ,589 2,061 ,073 

a. Dependent Variable: Ersättning 

 

R² (R Square) blev 0,347. Det innebär att 34,7 % av variationen i det beroende variabeln 

(ersättning) kan förklaras av att det är olika värden på ROA. Durbin-Watson:s värdet är 0,657. 

Det visar att det finns positiv autokorrelation (tabell 1). 

 

B är 8345. Detta skulle innebära att en ökning av det årliga nyckeltalet, ROA med en 

procentenhet leder i genomsnitt till en ökning av ersättningen med ca 8 345 000 kronor. P-

värdet (Sig.) är lika med 0,073. Värdet är signifikant större än 0,05 (tabell 2). 

 

Tabell 3. Konfidensintervall 

ÅR Ersättning ROA PRE RES LMCI UMCI 

2001 71 771,00 4,88 60 182,74 11 588,26 43 679,28 76 686,20 

2002 63 800,00 4,27 55 092,04 8 707,96 42 831,04 67 353,03 

2003 63 800,00 3,96 52 521,65 11 278,35 41 873,67 63 169,63 

2004 57 958,00 3,49 48 557,58 9 400,42 39 132,40 57 982,75 

2005 29 750,00 2,78 42 690,75 -12 940,75 31 521,85 53 859,65 

2006 33 000,00 3,31 47 105,47 -14 105,47 37 634,84 56 576,11 

2007 37 585,00 4,06 53 314,46 -15 729,46 42 223,38 64 405,54 

2008 40 013,00 4,02 53 039,06 -13 026,06 42 108,03 63 970,10 

2009 36 000,00 1,40 31 115,66 4 884,34 9 938,81 52 292,51 

2010 47 000,00 2,11 37 057,59 9 942,41 21 554,00 52 561,18 

Konfidensgraden: 95 %. I PRE finns det skattade y-värdena (ŷ = a + βx). 

 

Med 95 % sannolikhet gällande konfidensintervallgränserna för det betingande medelvärdet  

ligger ersättningen, för år 2003 utanför det övre konfidensintervallgränsvärdet (UMCI). För 

ersättning år 2003 är det undre värdet (LMCI) ca 41 873 000  kronor och det övre värdet 

(UMCI) är ca 63 169 000 kronor. ROA för år 2003 är 3,96 %. Ersättningen ligger på  

ca 63 800 000 för år 2003. Enligt regressionslinjen (PRE) skulle ersättningen ligga på ungefär  

52 521 000 kronor. Avvikelsen (Res) är ca + 11 278 000 kronor. 

 

Med 95 % sannolikhet gällande konfidensintervallgränserna för det betingande medelvärdet  

ligger ersättningarna, för år 2005,2006,2007 och 2008, utanför de undre 

konfidensintervallgränsvärdena (LMCI). Avvikelserna (Res) för år 2005 samt 2006 är 
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 ca -12 940 000 kronor respektive ca -14 105 000 kronor och för år 2007 samt 2008 ligger 

avvikelserna (Res) ca -15 729 000 kronor respektive ca -13 026 000 kronor. För övriga år 

gällande ersättningarna ligger de mellan konfidensintervallgränserna (tabell 3). 

 

ROE 

 
Tabell 1. Model Summaryb 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 
d

i

m
e

n
s

i
o

n

0 

1 ,039a ,002 -,123 15951,74469 ,516 

a. Predictors: (Constant), ROE 

b. Dependent Variable: Ersättning 

 
Tabell 2. Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 47292,910 8627,628  5,482 ,001 

ROE (%) 57,096 515,792 ,039 ,111 ,915 

a. Dependent Variable: Ersättning 

 

Förklaringsgraden R² visar att 0,20 % av variationen i den beroende variabeln, ersättning kan 

förklaras av att det är olika värden på ROE Durbin-Watson:s värdet är 0,516. Det visar att det 

finns positiv autokorrelation (tabell 1). 

  

B skulle betyda att en ökning av det årliga nyckeltalet med en procentenhet leder i genomsnitt 

till en ökning av ersättningen med ca 57 000 kronor. Signifikantsvärdet (Sig.) är 0,915. Värdet 

är långt från signifikant då gränsen är 0,05 (tabell 2). 

 

Tabell 3. Konfidensintervall 

ÅR Ersättning ROE % PRE RES LMCI UMCI 

2001 71 771,00 14,7 48 132,22 23 638,78 36 422,46 59 841,98 

2002 63 800,00 11,0 47 920,96 15 879,04 35 893,66 59 948,27 

2003 63 800,00 15,9 48 200,73 15 599,27 36 242,79 60 158,68 

2004 57 958,00 20,5 48 463,37 9 494,63 34 206,67 62 720,08 

2005 29 750,00 24,6 48 697,47 -18 947,47 31 163,85 66 231,08 

2006 33 000,00 19,3 48 394,86 -15 394,86 34 912,97 61 876,75 

2007 37 585,00 18,9 48 372,02 -10787,02 35 124,28 61 619,76 

2008 40 013,00 15,2 48 160,77 -8147,77 36 367,94 59 953,60 

2009 36 000,00 -12,5 46 579,21 -10579,21 13 460,99 79 697,43 

2010 47 000,00 8,10 47 755,39 -755,39 34 427,16 61 083,61 

Konfidensgraden: 95 %. I PRE finns det skattade y-värdena (ŷ = a + βx). 

 

Med 95 % sannolikhet gällande konfidensintervallgränserna för det betingande medelvärdet  

ligger ersättningarna, för år 2001, 2002 och 2003, utanför de övre 

konfidensintervallgränsvärdena (UMCI).  

 

För ersättning år 2001 är det undre värdet (LMCI) ca 36 422 000 kronor och det övre värdet 

(UMCI) är ca 59 841 000 kronor. ROE för år 2001 är 14,7 %. Ersättningen ligger på  

ca 71 771 000 för år 2001. Enligt regressionslinjen (PRE) skulle ersättningen ligga på ungefär  
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48 132 000 kronor. Avvikelsen (Res) är ca + 23 638 000 kronor. För ersättning år 2002 är det 

undre värdet (LMCI) ca 35 893 000  kronor och det övre värdet (UMCI) är ca 59 948 000 

kronor. Nyckeltalet för år 2002 är 11 %. Ersättningen ligger på ca 63 800 000 för år 2002. 

Enligt regressionslinjen (PRE) skulle ersättningen ligga på ungefär 47 920 000 kronor. 

Avvikelsen (Res) är ca + 15 879 000 kronor. För ersättning år 2003 är det undre värdet 

(LMCI) ca 36 242 000 kronor och det övre värdet (UMCI) är ca 60 158 000 kronor. 

Nyckeltalet för år 2003 är 15,9 %. Ersättningen ligger på ca 63 800 000 för år 2003. Enligt 

regressionslinjen (PRE) skulle ersättningen ligga på ungefär 48 200 000 kronor. Avvikelsen 

(Res) är ca + 15 599 000 kronor.  

 

Med 95 % sannolikhet gällande konfidensintervallgränserna för det betingande medelvärdet  

ligger ersättningarna, för år 2005 och 2006, utanför de undre konfidensintervallgränsvärdena 

(LMCI). Avvikelserna (Res) för år 2005 samt 2006 är ca -18 947 000 kronor respektive  

ca -15 394 000 kronor. För övriga år gällande ersättningarna ligger de mellan 

konfidensintervallgränserna (tabell 3). 

 

Kassaflöde/tillgångar 

 
Tabell 1.  Model Summaryb 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 
d

i
m

e

n
s

i
o

n

0 

1 ,106a ,011 -,112 15874,36966 ,565 

a. Predictors: (Constant), Kassaflöde/tillgångar 

b. Dependent Variable: Ersättning 

 
Tabell 2. Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 48408,502 5146,088  9,407 ,000 

Kassaflöde 

/tillggr. (%) 

-699,511 2324,604 -,106 -,301 ,771 

a. Dependent Variable: Ersättning 

 

I vår studie är korrelationskoefficienten mellan ersättning och prestationsmått R = 0,106 Detta 

innebär att determinationskoefficienten blir R² (R Square) = 0,106 = 0,011 = 1,1 % Det vill 

säga att ca 1,1 % av variationen i ersättningen kan förklaras av att det är olika värden på 

kassaflöde/tillgångar.  Durbin-Watson:s värdet är 0,565. Det visar att det finns positiv 

autokorrelation (tabell 1). 

  

B-värdet är - 699. Detta skulle innebära att en ökning av det årliga nyckeltalet, 

kassaflöde/tillgångar med en procentenhet leder i genomsnitt till en minskning av ersättningen 

med ca 699 000 kronor. P-värdet (Sig.) är lika med 0,771. Värdet är signifikant större än 0,05 

(tabell 2). 
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Tabell 3. Konfidensintervall 

ÅR Ersättning K.flöde/tillggr % PRE RES LMCI UMCI 

2001 71 771,00 1,77 47 169,67 24 601,33 33 702,57 60 636,76 

2002 63 800,00 -3,74 51 025,37 12 774,63 25 574,92 76 475,83 

2003 63 800,00 0,78 47 860,78 15 939,22 36 176,74 59 544,83 

2004 57 958,00 2,05 46 975,20 10 982,80 32 689,03 61 261,37 

2005 29 750,00 0,73 47 901,36 -18 151,36 36 255,43 59 547,28 

2006 33 000,00 -0,41 48 698,10 -15 698,10 36 154,56 61 241,64 

2007 37 585,00 1,02 47 697,80 -10 112,80 35 779,83 59 615,76 

2008 40 013,00 -2,59 50 221,64 -10 208,64 30 060,86 70 382,42 

2009 36 000,00 4,17 45 490,84 -9 490,84 22 600,80 68 380,88 

2010 47 000,00 1,10 47 636,24 -636,24 35 597,36 59 675,13 

Konfidensgraden: 95 %. I PRE finns det skattade y-värdena (ŷ = a + βx). 

 

Med 95 % sannolikhet gällande konfidensintervallgränserna för det betingande medelvärdet  

ligger ersättningarna, för år 2001 och 2003 utanför de övre konfidensintervallgränsvärdena 

(UMCI). För ersättning år 2001 är det undre värdet (LMCI) ca 33 702 000  kronor och det 

övre värdet (UMCI) är ca 60 636 000 kronor. Kassaflöde/tillgångar för år 2001 är 1,77 %. 

Ersättningen ligger på ca 71 711 000 kronor för år 2001. Enligt regressionslinjen (PRE) skulle 

ersättningen ligga på ungefär 47 169 000 kronor. Avvikelsen (Res) är ca + 24 601 000 kronor. 

För ersättning år 2003 är det undre värdet (LMCI) ca 36 176 000  kronor och det övre värdet 

(UMCI) är ca 59 544 000 kronor. Nyckeltalet för år 2003 är 0,78 %. Ersättningen ligger på ca 

63 800 000 för år 2003. Enligt regressionslinjen (PRE) skulle ersättningen ligga på ungefär 47 

860 000 kronor. Avvikelsen (Res) är ca + 15 939 000 kronor. 

 

Med 95 % sannolikhet gällande konfidensintervallgränserna för det betingande medelvärdet  

ligger ersättningarna, för år 2005 och 2006, utanför de undre konfidensintervallgränsvärdena 

(LMCI). Avvikelserna (Res) för år 2005 samt 2006 är ca -18 151 000 kronor respektive  

ca -15 698 000 kronor. För övriga år gällande ersättningarna ligger de mellan 

konfidensintervallgränserna (tabell 3). 

 

P/E-tal 

 
Tabell 1. Model Summaryb 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 
d
i

m
e

n
s

i

o
n

0 

1 ,463a ,215 ,117 14146,49020 ,754 

a. Predictors: (Constant), PE 

b. Dependent Variable: Ersättning 

 
Tabell 2. Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 38574,997 7823,263  4,931 ,001 

PE 1094,891 740,257 ,463 1,479 ,177 

a. Dependent Variable: Ersättning 

 

R² (R Square) blev 0,215. Det innebär att 21,5 % av variationen i det beroende variabeln 

(ersättning) kan förklaras av att det är olika värden på P/E-tal. Däremot förklaras 78,5 % av 
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andra faktorer som ligger utanför denna studie. Durbin-Watson:s värdet är 0,754. Det visar att 

det finns positiv autokorrelation (tabell 1). 

B är 1094. Detta skulle innebära att en ökning av det årliga nyckeltalet, P/E-tal med en krona 

leder i genomsnitt till en ökning av ersättningen med ca 1 094 000 kronor. P-värdet (Sig.) är 

lika med 0,177. Värdet är signifikant större än 0,05 (tabell 2). 

 

Tabell 3. Konfidensintervall  

ÅR Ersättning P/E-tal PRE RES LMCI UMCI 

2001 71 771,00 13,2 53 027,56 18 743,44 40 135,08 65 920,03 

2002 63 800,00 13,1 52 918,07 10 881,93 40 127,25 65 708,89 

2003 63 800,00 11,2 50 837,77 12 962,23 39 654,27 62 021,27 

2004 57 958,00 9,5 48 976,46 8 981,54 38 563,68 59 389,24 

2005 29 750,00 9,4 48 866,97 -19 116,97 38 476,04 59 257,90 

2006 33 000,00 11,8 51 494,71 -18 494,71 39 877,20 63 112,22 

2007 37 585,00 7,9 47 224,63 -9639,63 36 825,29 57 623,98 

2008 40 013,00 2,7 41 531,20 -1518,20 27 030,33 56 032,07 

2009 36 000,00 -6,7 31 239,23 4 760,77 3 046,91 59 431,54 

2010 47 000,00 14,6 54 560,40 -7560,40 40 107,44 69 013,37 

Konfidensgraden: 95 %. I PRE finns det skattade y-värdena (ŷ = a + βx). 

 

För år 2001 och 2003 ligger ersättningarna utanför de övre konfidensintervallgränsvärdena 

(UMCI) med 95 % sannolikhet. Avvikelserna (Res) för år 2001 samt 2003 är ca +18 743 000 

kronor respektive ca +12 962 000 kronor. 

 

Med 95 % sannolikhet gällande konfidensintervallgränserna för det betingande medelvärdet  

ligger ersättningarna, för år 2005 och 2006, utanför de undre konfidensintervallgränsvärdena 

(LMCI). Avvikelserna (Res) för år 2005 samt 2006 är ca -19 116 000 kronor respektive  

ca -18 494 000 kronor. För övriga år gällande ersättningarna ligger de mellan 

konfidensintervallgränserna (tabell 3). 

 

P/S-tal 

 
Tabell 1. Model Summaryb 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 
d
i

m
e

n
s

i

o
n

0 

1 ,229a ,052 -,066 15539,98455 ,528 

a. Predictors: (Constant), PS 

b. Dependent Variable: Ersättning 

 
Tabell 2. Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 55702,719 12485,698  4,461 ,002 

PS -4832,290 7264,531 -,229 -,665 ,525 

a. Dependent Variable: Ersättning 

 

Förklaringsgraden R² visar att 5,20 % av variationen i den beroende variabeln, ersättning kan 

förklaras av att det är olika värden på P/S-tal. Durbin-Watson:s värdet är 0,528. Det visar att 

det finns positiv autokorrelation (tabell 1). 
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B skulle betyda att en ökning av den årliga nyckeltalet med en krona leder i genomsnitt till en 

minskning av ersättningen med ca 4 832 000 kronor. Signifikantsvärdet (Sig.) är 0,525. 

Värdet är långt från signifikant då gränsen är 0,05 (tabell 2). 

 

Tabell 3. Konfidensintervall 

ÅR Ersättning P/S-tal PRE RES LMCI UMCI 

2001 71 771,00 1,2 49 903,97 21 867,03 36 906,29 62 901,65 

2002 63 800,00 1,1 50 387,20 13 412,80 36 492,09 64 282,31 

2003 63 800,00 1,6 47 971,05 15 828,95 36 634,00 59 308,11 

2004 57 958,00 2 46 038,14 11 919,86 32 699,48 59 376,80 

2005 29 750,00 2,6 43 138,76 -13 388,76 22 635,47 63 642,05 

2006 33 000,00 2,2 45 071,68 -12 071,68 29 699,92 60 443,44 

2007 37 585,00 1,2 49 903,97 -12 318,97 36 906,29 62 901,65 

2008 40 013,00 0,3 54 253,03 -14 240,03 30 000,15 78 505,91 

2009 36 000,00 1,2 49 903,97 -13 903,97 36 906,29 62 901,65 

2010 47 000,00 2,4 44 105,22 2 894,78 26 297,56 61 912,88 

Konfidensgraden: 95 %. I PRE finns det skattade y-värdena (ŷ = a + βx). 

 

Med 95 % sannolikhet gällande konfidensintervallgränserna för det betingande medelvärdet  

ligger ersättningarna, för år 2001 och 2003 utanför de övre konfidensintervallgränsvärdena 

(UMCI). För ersättning år 2001 är det undre värdet (LMCI) ca 36 906 000  kronor och det 

övre värdet (UMCI) är ca 62 901 000 kronor. P/S-talet för år 2001 är 1,2 . Ersättningen ligger 

på ca 71 711 000 kronor för år 2001. Enligt regressionslinjen (PRE) skulle ersättningen ligga 

på ungefär 49 903 000 kronor. Avvikelsen (Res) är ca + 21 867 000 kronor. För ersättning år 

2003 är det undre värdet (LMCI) ca 36 634 000  kronor och det övre värdet (UMCI) är ca 59 

308 000 kronor. Nyckeltalet för år 2003 är 1,6. Ersättningen ligger på ca 63 800 000 för år 

2003. Enligt regressionslinjen (PRE) skulle ersättningen ligga på ungefär 47 971 000 kronor. 

Avvikelsen (Res) är ca + 15 828 000 kronor. 

För ersättning år 2009 är det undre värdet (LMCI) ca 36 906 000 kronor och det övre värdet 

(UMCI) är ca 62 901 000 kronor. Nyckeltalet för år 2009 är 1,2. Ersättningen ligger på  

ca 36 000 000 kronor för år 2009. Enligt regressionslinjen (PRE) skulle ersättningen ligga på 

ungefär 49 903 000 kronor. Avvikelsen (Res) är ca -13 903 000 kronor. För övriga år gällande 

ersättningarna ligger de mellan konfidensintervallgränserna (tabell 3). 

4.4. Analys och sammanfattning 
 

Guo, Shiah-Hou & Yang (2006) har i sin studie använt operativt resultat som bl.a. ROA, 

ROE, kassaflöde/totala tillgångar som prestationsmått och funnit ett positivt samband mellan 

dem och ersättningarna. Gällande P/E – och P/S-tal har de inte kunnat finna något samband. 

 

Gabaix och Landier (2008) har också funnit att EBIT är en faktor som påverkar 

ersättningarna.  

 

Boström och Jonsson (2009) som gjort en studie på svenska företag, dock inte banker, har 

gjort beräkningar med bl.a. ROA som ett prestationsmått. De finner ett samband mellan 

prestationsmåtten och ersättningar men att sambandet inte är starkt. 
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Rosser och Canil (2007) visar i sin studie att det finns ett samband mellan företagsstorlek och 

storleken av belöning. Däremot visade undersökningen att det inte kunde visas någon relation 

med arbetsproduktiviteten framför allt med stöd av Durbin-Watson:s analysmodell för 

statistik. 

 

Larsson och Ernefelt (2011) har i en uppsats undersökt om det finns ett samband mellan 

ersättningar till VD och företagets prestation med en regressionsberäkning och Durbin-

Watson:s värdet har i samtliga fall kontrollerats för att pröva behovet av autokorrelation. 

Studien visar avseende fast lön på ett signifikant samband med en ökning av nettoomsättning. 

Beträffande rörlig ersättning har studien visat på ett samband och ett Durbin-Watson:s värde 

på 1,63. Däremot har undersökningen inte visat på något samband mellan fast lön och 

företagets lönsamhet. Detsamma gäller sambandet med rörlig ersättning. 

 

Nordea 

 

I vår undersökning har vi inte kunnat finna något signifikant samband mellan den totala 

ersättningen och de finansiella prestationsmått vi har valt. Nollhypotesen, H0, kan därmed inte 

förkastas. Samtliga observationer har en signifikans som ligger ovanför gränsen på 0,05.   

 

Med 95 % sannolikhet gällande konfidensintervallgränserna för det betingande medelvärdet 

ligger ersättningarna för år 2003 utanför de undre gränsvärdena (LMCI) för alla 

prestationsmåtten med undantag på P/E-tal. För år 2006 ligger ersättningarna utanför de övre 

gränsvärdena (UMCI) för samtliga prestationsmått. För övriga år gällande ersättningarna 

ligger de mellan konfidensintervallgränserna. 

 

Durbin-Watson:s värde för Nordea gällande samtliga observationer är nära 2. Det betyder att 

det inte finns någon autokorrelation.  

 

SEB 

 

Gällande SEB har vi inte kunnat finna något signifikant samband mellan ledningens 

ersättning och finansiella prestationsmått vi valt. Nollhypotesen, H0, kan inte förkastas. De 

samtliga observationer har en signifikans som är större än 0,05.   

 

Med 95 % sannolikhet gällande konfidensintervallgränserna för det betingande medelvärdet 

ligger ersättningarna vid 12 tillfällen, år 2001, 2008 och 2009, utanför de undre 

konfidensintervallgränsvärdena (LMCI) och omfattar samtliga prestationsmått. 

För år 2010 ligger dock ersättningarna utanför de övre konfidensintervallgränsvärdena 

(UMCI) beträffande EBIT och kassaflöde/tillgångar samt P/E-tal. I övrigt ligger 

ersättningarna inom konfidensintervallgränserna. 

 

Alla Durbin-Watson:s värden visar att det inte finns någon autokorrelation. d är nära 2 för 

samtliga observationer. 

 

Swedbank 

 

Vår empiriska studie visar för Swedbank att det inte finns något signifikant samband mellan 

ersättningen och de finansiella prestationsmått vi använt.  Detta medför att nollhypotesen, H0, 

inte kan förkastas. Samtliga observationer har en signifikans som är större än 0,05.   
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Beträffande gränsvärdena för konfidensintervall ligger värdena utanför det undre värdet 

(LMCI) vid 13 tillfällen och avser främst åren 2005 och 2006 samt även 2007, 2008 och 2009 

spridda över samtliga finansiella prestationsmått. Gällande de övriga 13 tillfällena ligger de 

utanför de övre (UMCI) gränsvärdena, främst åren 2001 och 2003 samt vid två tillfällen gäller 

det också 2002 även här spridda över samtliga finansiella prestationsmått. För övriga år 

gällande ersättningarna ligger de mellan konfidensintervallgränserna med 95 % sannolikhet. 

  

Durbin-Watson’s samtliga värden är mindre än 1, vilket betyder att det finns positiv 

autokorrelation. En positiv autokorrelation kan innebära att det finns bias i skattningen av β. 

Detta kan bero på att vi inte fört in alla relevanta förklarande variabler i modellen som 

använts. 

 

För Swedbank kan vi inte göra motsvarande analyser eftersom det föreligger positiv 

autokorrelation för samtliga Durbin-Watson:s värden. Detta gör att vi utesluter Swedbank. 
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5. Slutdiskussion 

 

Den svenska debatten om ersättningssystem till ledande befattningshavare inom banksektorn 

särskilt under finanskrisen ledde oss fram till vårt syfte. Vårt syfte med studien har varit att 

undersöka om det finns något samband mellan ledningens ersättning och finansiella 

prestationsmått. 

 

Något sådant samband har vi inte kunnat visa på i vår undersökning. Det kan finnas flera 

anledningar till detta.  

 

Den första kan vara att vårt urval av prestationsmått inte är rätt, trots att vi har använt 

prestationsmått som i andra studier har resulterat i att samband kunnat visas, vilket vi har 

redovisat tidigare i vår analys. 

 

En annan anledning kan vara att ersättning grundas på det program bankerna skapat som är 

uppbyggt på personliga mål och en kombination av andelar av olika prestationsmått. 

Dessutom har beräkningsgrunderna som angivits i bankernas årsredovisningsrapporter 

varierat från år till år och de har även en otydlighet i redovisningen av hur beräkningen av 

rörliga ersättningar har gjorts.  

 

Ytterligare en förklaring kan vara att bankerna (Nordea och SEB) använder både ett 

kortsiktigt och ett långsiktigt incitamentsprogram samtidigt. Detta kan leda till att bankerna 

betalar ut ersättning som ibland ligger över eller under det prestation som bankerna uppnått. 

Av den anledningen har vi gjort en konfidensintervallberäkning. 

 

När det gäller konfidensintervallgränserna med 95 % sannolikhet för Nordea ligger 

ersättningarna i våra beräkningar utanför gränsvärdena under två år nämligen 2003 och 2006. 

År 2003 ligger gränsvärdena utanför det undre värdet och år 2006 ligger gränsvärdet utanför 

det övre värdet för samtliga prestationsmått. I övrigt ligger ersättningarna inom 

konfidensintervallgränserna. 

 

För SEB:s del är det intressant att notera för krisåren 2008 och 2009 hamnade ersättningarna 

utanför de undre konfidensintervallgränsvärdena som omfattar samtliga prestationsmått. För 

år 2010 ligger ersättningen utanför det övre värdet i konfidensintervallgränserna för EBIT och 

kassaflöde/tillgångar samt P/E-tal. 

 

Dessa ovanstående exempel kan också vara en orsak till att vi inte kan finna samband för den 

period vår studie omfattar (2000-2010). 

 

Slutligen har vi övervägt, som dock ligger utanför den här studien, om en annan metod, som 

till exempel en multipel regressionsberäkning samt ett större urval, hade kunnat ge bättre 

förutsättningar för att hitta ett eventuellt samband mellan ersättning och finansiella 

prestationsmått.  
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5.1 Egna reflektioner 
 

Vi anser att det är viktigt att kunna göra en analys av hur bankernas belöningssystem fungerar 

och är utformade. I en studie av Chen, Steiner och Whyte (2005) hävdar de att 

kompensationer av typen rörliga ersättningar ökar risktagningen i bankernas verksamhet. De 

hävdar att deras resultat visar att regelverk och tillsyn av dem är viktigt för att kunna 

balansera risktagning. Dessutom har för svenska förhållanden Finansinspektionen i de nya 

föreskrifterna, FFFS 2009:6, en inriktning att dessa skall motverka ett korsiktigt och 

överdrivet risktagande i utformningen av ersättningsprogrammen. I en uppföljning av 

föreskrifterna 2011 har Finansinspektionen kritiserat att bankerna inte gjort en riskanalys av 

sin ersättningspolicy. 

Kaplan (2007) har för amerikanska förhållanden funnit att exempelvis prestation styr 

ersättningsnivåerna. Det vi har funnit i vår studie är att det inte gäller för svenska banker.   

När det gäller ersättningsprogrammen för kortsiktiga och långa incitamentsprogram visar 

bankerna varierande bilder, då finanskrisen år 2008 till 2009 inträffar. Under de här tre åren 

har SEB:s VD avstått från kortsiktiga incitamentsprogram (bonusar). Gällande Nordea har 

VD avstått från sitt kortsiktiga incitamentsprogram år 2009 och 2010. Medans VD för 

Swedbank inte alls har sådana ersättningar mellan åren 2001 till 2010. För gruppen övriga 

ledande befattningshavare i alla banker så avstår de från rörliga ersättningar under åren 2009 

till 2010 men för Nordea enbart 2009. Vad som också ska noteras är att det första året(2008) i 

SEB och Nordea då VD avstod från kortsiktiga incitamentsprogram fick de samtidigt 

förändringar i sina långa incitaments program. I båda fallen höjdes ersättningarna med nära 

nog det belopp det året före haft gällande kortsiktiga incitamentsprogram. På ett liknande sätt 

höjdes den fasta lönen för övriga ledande befattningshavare gällande SEB år 2010. 

Ett sätt att tolka detta kan göras genom att använda agentteori. Agenterna som i vårt fall är 

VD och övriga ledande befattningshavare har klarat av den dualism, som Jensen och 

Meckling (1976) samt Anthony och Govindarajan (2007) påvisat, nämligen att arbeta för 

principalens intressen och samtidigt ta tillvara de egna intressena. Agenterna har extra 

ersättningar för att göra just så men de har gått så lång i att tillvarata principalens intresse att 

de till och med avstår från de ersättningar de haft rätt till. Vi har dock inte någon information 

om detta beslut var helt på agenternas initiativ eller om det var efter en överenskommelse med 

principalen. Det avgörande är emellertid att agenterna trots gällande avtal avstår från extra 

ersättningar de skulle fått. Givetvis kan vi inte i detta sammanhang bortse från att framhålla 

den betydelse intressentteorin har. Både agenter och principaler kan ha påverkats av 

synpunkter från regering, myndigheter och allmänhet genom massmedia på det sätt Sevenius 

(2007) samt Deegen och Unerman (2006) har påvisat i intressentteorin. 

Trots agenternas agerande anser vi att det inte går att bortse från att ersättningsprogrammen 

borde varit utformade så att de utan nya beslut avbryter utdelning av denna typ av extra 

ersättningar då principalen/bankerna får en kraftig finansiell nedgång. Det är just så som 

Finansinspektionen har reglerat denna problematik i sina nya föreskrifter, FFFS 2009:6. 
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Vår problemställning i studien är: Finns det något samband mellan ledningens ersättning och 

finansiella prestationsmått?  

Mycket av den problematik vi mött i vår studie behandlas av och kanske löses genom att 

Finansinspektionens föreskrifter implementeras i bankernas redovisningar. Kommer det 

tillstånd finns det förutsättningar för en mer saklig och därmed givande diskussion om de 

extra ersättningarna. 

Enligt vår uppfattning bör den framtida diskussionen även handla om en förnyad studie av 

agentteori och hur agenten ska styras. Finansmarknadsministern har i sin artikel i Dagens 

Nyheter tagit upp styrningsproblematiken. Han går så lång i sitt resonemang att han hävdar att 

en styrelse som använder program för rörliga ersättningar för att styra har abdikerat från sitt 

ledarskap (Dagens Nyheter, 2008). Vidare hävdar han att styrelserna som tillämpar 

ersättningsprogram borde tala om vad det är hos företagsledare som gör att de inte gör rätt 

saker eller sitt bästa utan extra ersättningar. Han ställer frågan om det är styrelsen som brister 

i förmåga eller om bristerna ligger hos företagsledarna (ibid.).  

Vi anser att finansmarknadsministerns ifrågasättande är intressant särskilt sett mot det faktum 

att Swedbank har en VD som under hela vår tidserie 2000 till 2010 arbetat utan 

ersättningsprogram. Detta är alltså en möjlig lösning. En faktor som ger stöd för dessa tankar 

är enligt vår uppfattning Bonners och Sprinkles (2002) resonemang om den inverkan 

målangivelse har. De hävdar att uppsatta mål fungerar väl som styrande faktor och är till och 

med mer motiverande än förväntan att få extra ersättning. En annan faktor om 

ersättningsprogram som Bonner och Sprinkle (2002) lyfter fram är att Bonner (2000) i en 

laborativ studie och Camerer och Hogarth (1999) samt Jenkins (1998) har studerat 

ersättningsprograms effekt på företagsledares prestationer. Det forskarna fann var att tydliga 

prestationsförbättringar uppnåddes bara i hälften av de fall som studerades.  

Vi anser att dessa resultat och finansministerns ifrågasättande bör leda till en ny debatt om hur 

den nödvändiga styrningen av agenter skall utformas och tillämpas. Finansmarknadsminister 

framför också att det vanligaste argumentet för ersättningsprogram är att ” alla andra gör ju så 

här” och vi kan inte frigöra oss från tanken att ett sådant argument spelar större roll än det 

borde därför att det saknas kunskaper och diskussion om styrningsproblematiken.  

Bonner och Sprinkle (2002) hävdar att lite är känt om vilka faktorer/variabler som interagerar 

med ersättningsmodellen i påverkan av prestationerna. Detta är en uppgift för fortsatt 

forskning som är av stort värde enligt vår uppfattning.  

Vi anser att en ny förutsättningslös och kunskapsbaserad diskussion är både nödvändig och 

mer givande och intressant en dagens fruktlösa diskussioner om de rörliga ersättningarnas 

storlek. 

Dessutom kommer det att bli intressant att ta del av bankernas årsredovisningar för år 2011. 

Det är nämligen den första årsredovisning till vilken bankerna har kunnat anpassa 

redovisningarna enligt finansinspektionen nya regler. Med utgångspunkt från vår studie är det 

särskilt intressant att ta del av hur de olika ersättningssystemen redovisas eftersom 

Finansinspektionen föreskriver att de skall redovisas så att aktieägare och andra intressenter 

skall kunna göra analyser med hjälp av uppgifter från bankerna. 
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Bilaga 1. Ersättningar och nyckeltal Nordea 

 

Nordea     2000 2001 2002 2003 2004 

Valuta kurs, SEK 31-dec   8,86 9,42 9,23 9,27 9,18 

                

VD lön Fasta lön   5 759 8 116 2 185 6 592 7 040 

Bonus Rör. Lön   1 743 485 0 805 2239 

  Lån.Inct     6 123       

                

Antalet Personer     7 7 7 7 8 

Andra led. Befatt. Fasta lön   39 870 24 492 26 055 31 804 33 686 

Bonus Rör. Lön   7 088 5 652 4 998 4 538 10 065 

Aktie rel. Ersätt Lång.Inct     23 079       

S:a, Tkr     54 460 67 947 33 237 43 739 53 031 

                

Operativt Resultat               

EBIT, Mkr     76 044 89 942 75 695 66 865 64 737 

ROA %     4,882 3,940 3,175 2,739 2,373 

ROE %     16,1 13,8 7,5 12,3 15,17 

Kassaflöde/Tot. tillggr %     1,062 1,032 0,057 -0,331 -0,406 

                

Multipelvärdering               

P/E-tal     14 11 14 11,7 10,8 

P/S-tal     2,496 1,607 1,208 1,849 2,640 

 



 

 

 

 

Nordea  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Valuta kurs, SEK 31-dec 9,61 9,23 9,66 11,14 10,77 9,42 

                

VD lön Fasta lön 7 675 7 845 9 241 9 279 8 599 8 107 

Bonus Rör. Lön 2 775 3 105 2 646 2 088 0 0 

  Lån.Inct 0 0 629 909 2 562 2 187 

                

Antalet Personer  8 8 8 8 6 6 

Andra led. Befatt. Fasta lön 38 309 32 563 38 588 44 836 37 990 34 509 

Bonus Rör. Lön 12 182 35 350 14 170 10 065 0 5 544 

Aktie rel. Ersätt Lång.Inct 0 0 3 051 5 554 6 342 6 922 

S:a, Tkr   60 941 78 863 68 326 72 731 55 493 57 268 

                

Operativt Resultat               

EBIT, Mkr   71 930,85 88 792,6 120 846,6 167 723,84 94 420,59 76 933,14 

ROA %   2,261 2,611 3,264 3,532 1,605 1,239 

ROE %   17,508 20,578 18,24 15,009 10,339 10,852 

Kassaflöde/Tot. tillggr %  -1,000 0,273 0,641 -0,242 1,679 -0,217 

        

Multipelvärdering        

P/E-tal   10,2 10,7 9,5 7,2 11,85 12,36 

P/S-tal   2,87 3,128 2,293 0,744 2,489 3,388 

                



 

 

Bilaga 2. Ersättningar och nyckeltal SEB 

 

SEB     2000 2001 2002 2003 2004 

                

VD lön Fasta lön   5 439 5 292 5 284 5 316 6 153 

Bonus Rör.lön   2 362 1 575 2 100 2 300 2 602 

Optioner/Aktie.incit  Lång.incit   0 232 232 3 474 3 000 

                

Antalet personer     8  8 8 8 7 

Andra led. befatt Fasta lön   31 100 31 139 28 169 23 605 25 805 

  Rör.lön   0 10 300 21 446 17 920 16 780 

  Lång.incit   0 583 860 10 697 10 709 

S:a, Tkr 
    

36 771 49 121 58 091 63 312 65 049 

                

Operativt Resultat               

EBIT, Mkr     48 440  46 756 41 839 37 194 36 949 

ROA %     4, 989  3,916 3,316 2,780 2,409 

ROE %     16,9 11,9 12 12,3 13,2 

Kassaflöde/Tot.tillggr. %     4,144  3,745 0,253 -0,230 0,211 

                

Multipelvärdering               

P/E-tal     11,0  13,3 9,5 12,9 13,3 

P/S-tal     2,260  2,329 1,030 1,678 2,085 

 



 

 

 

 

SEB   2005 2006 2007 2008 2009 2010 

          

VD lön Fasta lön 6 622 6 588 7 000 7 000 7 000 7 000 

Bonus Rör.lön 3 817 2 779 4 000 0 0 0 

Optioner/Aktie.incit  Lång.incit 1 832 2 850 3 500 7 355 0 2 044 

                

Antalet personer   7 7 7 7 11 11 

Andra led. befatt Fasta lön 23 632 24 530 24 323 23 943 36 773 57 412 

  Rör.lön 19 150 16 153 11 813 6 250 0 0 

  Lång.incit 10 428 10 256 10 800 4 521 4 902 5 246 

S:a, Tkr   65 482 63 155 61 435 49 069 48 675 71 702 

                

Operativt Resultat        

EBIT, Mkr   51 412 67 418 87 055 91 042 44 409 41 136 

ROA %   2,782 3,372 3,911 3,65 1,74 1,721 

ROE %   15,8 20,8 19,3 13,1 1,2 6,84 

Kassaflöde/Tot.tillggr. %  1,850 0,210 5,171 -0,790 -3,703 -1,194 

        

Multipelvärdering        

P/E-tal  13 11,6 8,3 4,1 75,8 18,2 

P/S-tal   2,007 2,231 1,315 0,428 1,539 2,673 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 1. Ersättningar och nyckeltal Swedbank 

 

Swedbank     2000 2001 2002 2003 2004 

                

VD lön Fasta lön    5 900 5 771 4 800 4 800 5 958 

                

Antalet personer      11 14 14 20 7 

Andra led. befatt. Fasta lön    41 000 52 000 52 000 51 000 42 000 

bonus/tantiem Rör. Lön   7 000  14 000 7 000 8 000 10 000 

S:a, Tkr     53 900  71 771 63 800 63 800 57 958 

                

Operativt Resultat               

EBIT, Mkr     47 958  48 220 42 913 40 812 37 829 

ROA %     5,159  4,880 4,270 3,962 3,487 

ROE %     19,7  14,7 11 15,9 20,5 

Kassaflöde/Tot. tillggr %     -0,303  1,771 -3,741 0,783 2,049 

                

Multipelvärdering               

P/E-tal     12,05  13,2 13,1 11,2 9,5 

P/S-tal     1,4  1,200 1,100 1,600 2,000 

 



 

 

 
 

Swedbank   2005 2006 2007 2008 2009 2010 

          

VD lön Fasta lön 6 750 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 

                

Antalet personer   7 8 8 8 8 11 

Andra led. befatt. Fasta lön 15 000 17 000 20 650 22 420 28 000 39 000 

bonus/tantiem Rör. Lön 8 000  8 000 8 935 9 593 0 0 

S:a, Tkr   29 750 33 000 37 585 40 013 36 000 47 000 

        

Operativt Resultat        

EBIT, Mkr   33 675 45 451 63 516 71 680 26 173 39 495 

ROA %   2,784 3,313 4,057 4,024 1,397 2,109 

ROE %   24,6 19,3 18,9 15,2 -12,5 8,1 

Kassaflöde/Tot. tillggr %    0,725  -0,414  1,016  -2,592  4,171  1,104 

        

Multipelvärdering        

P/E-tal   9,4 11,8 7,9 2,7 -6,7 14,6 

P/S-tal   2,6 2,2 1,2 0,3 1,2 2,4 

 


