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Sammanfattning  

 

Syftet med denna uppsats är att ge en bild av eventuella skillnader mellan fyra länder vad det 

gäller bonus till VD. Företagen som undersöks är ifrån Sverige, Storbritannien, USA och 

Norge. I uppsatsen redovisas teorier kring ersättningar och regelverk. Teorierna leder fram till 

tre stycken hypoteser som testas. 

Antal bolag från varje land som undersöks är 10 stycken, totalt 40 stycken. Bolagen har valts 

ut ifrån börslistor där de största bolagen från varje land finns med. 

Metoden som valts för undersökningen är en kvantitativ metod. Årsredovisningar och Proxy 

Statements undersöktes för att generera data. 

Undersökningen resulterar i att de två första hypoteserna styrks och den tredje kan inte få 

något stöd utifrån de material som undersöks.  

Som avslutning så ges förslag till vidare forskning inom ämnet.  

 

 

 

Nyckelord: VD-lön, VD-ersättning, bonus, Sverige, Storbritannien, USA, Norge, 

internationella skillnader, hypotes. 
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Abstract  

 

The purpose of this thesis is to provide a picture of any differences between four countries in 

the form of bonuses to the CEO. The companies under investigation are from Sweden, Great 

Britain, USA and Norway. The paper reported theories about the benefits and regulations. 

Theories lead to the three hypotheses which are tested. 

 

Number of companies from each country under study is 10 pieces, total 40 pieces. The 

companies were selected from the stock exchange lists where the largest companies from each 

country are included. 

 

The method chosen for the survey is a quantitative method. Annual Reports and Proxy 

Statements were investigated in order to generate data. 

The survey results in that the first two hypotheses are supported, and that the third cannot get 

any support from the materials examined. 

 

As conclude suggestions are provided for further research in the subject. 

 

 

Keywords: CEO pay, CEO's compensation, bonuses, Sweden, Great Britain, USA, Norway, 

international differences, hypothesis.  
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1. Inledning 

___________________________________________________________________________ 

I detta kapitel presenteras en kort bakgrund kring bonusar, problembeskrivning, syftet med 

uppsatsen och avgränsningar.   

___________________________________________________________________________ 

 

1.1 Bakgrund 

Stora bonusutbetalningar till VD och högre chefer är idag ett mycket omdiskuterat ämne. Det 

finns många olika åsikter om det är rätt eller fel att betala ut så stora bonusar som man gör. 

Ämnet diskuteras inte bara i Sverige, utan även internationellt.  

Finanskrisen som vi har nu beror enligt många på felaktiga bonussystem. Bonusar betalas ut 

trots att företagen gör mycket stora förluster. Detta har lett till att bland annat EU-

kommissionen har lagt fram ett förslag på hur bonusprogram ska utformas. Vissa 

bonusprogram leder till ett felaktigt fokus, exempelvis banker som betalar ut bonusar vilka 

grundar sig i ett allt för stort risktagande. Förslaget som EU-kommissionen lagt fram föreslår 

att bonusen inte ska vara något kortsiktigt, utan istället bör prestationer under en längre tid 

belönas. Enligt förslaget ska företagen även ha möjlighet att kräva tillbaka 

bonusutbetalningen om den skett på felaktiga grunder.
1
 

Stora bonusar till höga chefer och till VD gör att arbetare som inte får ta del av dessa pengar 

blir arga och detta kan leda till att förtroendet för ledningen minskar. De höga bonusarna 

försvaras då med att företaget måste hålla en viss lönenivå för att locka till sig de bästa 

ledarna.  

Det finns även ett problem för företagen med bonusar som når allt för stora belopp. Det kan 

vara svårt att behålla nyckelpersoner inom företaget om dessa inte ges den lön som de kräver. 

Detta kan ibland vara mycket kostsamt för företagen. 

  

                                                 
1
 EU-kommissionen, riktlinjer för chefslöner.  
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1.2 Problembeskrivning 

 

Många bolag verkar idag på den globala marknaden och påverkas från många olika håll. Det 

gör att problemen som finns för bolag i ett land mycket väl kan finnas även i andra länder. Ett 

sådant problem är diskussionen kring bonusar. Det är mycket omtvistat om bonusar faktiskt 

leder till ett bättre resultat för företaget. Olika forskare kommer fram till olika resultat och det 

är svårt att ge något exakt svar på frågan. Bonus kan i vissa fall leda till att man fokuserar på 

fel saker, vilket kan få negativa konsekvenser. Något som skiljer sig en hel del åt mellan 

företag är vad bonusen grundar sig på.  Det finns även stora skillnader i hur bonusarna betalas 

ut, vissa har mycket långsiktiga program som betalas ut i form av pension medan andra 

betalar ut bonusen direkt. Många hävdar att det är när bonusen betalas ut allt för snabbt som 

det blir problem. Det skulle i så fall bero på att bonustagaren gör allt för att bonusen ska bli så 

hög som möjligt för stunden och missar det långsiktiga.  

Det arbetas hela tiden fram nya regler som ska göra att bonusarna inte ska öka allt för mycket 

och ta allt för stor del av företagens vinster. Ett exempel på detta är den rekommendation som 

EU-kommissionen har gett ut angående bonusar.  

Bonusutbetalningar blir ett allt mer diskuterat ämne i Sverige. Är bonusnivåerna höga i 

Sverige jämfört med andra länder eller ligger dem lägre?  

För att ta reda på hur det ser ut så ska jag undersöka skillnader mellan USA, Storbritannien, 

Norge och Sverige. Kan det vara så att USA hela tiden legat på en hög nivå som nu de andra 

länderna är på väg emot? Finns det skillnader i bonussystemen? Kan man se någon skillnad 

mellan länderna som eventuellt kan kopplas till den redovisningstraditionen som präglat 

landets historia? 

 

1.3 Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka skillnader mellan de fyra länderna, Sverige, Norge, 

Storbritannien och USA vad det gäller bonusar till VD.  
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1.4 Avgränsningar 

 

En viktig avgränsning som jag gör är att jag endast ser till den rörliga lönedelen, inte till olika 

förmåner, så som bilförmån, lunchförmån o.s.v. Det är endast bonus till VD som behandlas i 

denna uppsats. Rörliga ersättningar till styrelsemedlemmar eller andra anställda tas inte med. 

Avgränsning sker även mot långfristiga ersättningar så som t.ex. pensionsprogram och 

optionsprogram. Fokus ligger istället på de kortsiktiga ersättningarna som normalt sett går 

under benämningen ”bonus”.  

Undersökningen omfattar bolag från fyra olika länder. USA, Sverige, Norge och 

Storbritannien. Dessa länder har valts därför att jag anser de vara fyra mycket intressanta 

länder som har stort handelsutbyte med varandra.  

Undersökningen avgränsas till de största bolagen i varje land. Att jag har valt att avgränsa 

undersökningen till de största bolagen i varje land beror på att jag tror att det är där som 

bonusutbetalningarna är som störst. I de mindre bolagen så är bonusutbetalningarna troligen 

mindre och kanske inte lika vanliga som i de största. De större bolagen utgör också en stor del 

av ländernas ekonomier och bör därför spegla landet i sin helhet bättre än mindre bolag. 

Utifrån olika börsindex som listar de största bolagen i länderna så har 10 stycken bolag från 

varje land valts ut. De olika börsindexen innehåller inte lika många bolag. Att indexen inte 

innehåller lika många bolag behöver inte betyda att resultatet säger mindre om ett land än ett 

annat. Det finns inte någon exakt regel för hur många bolag som måste ingå i en undersökning 

för att den ska ge ett tillförlitligt svar.
2
 Att jag valt just 10 stycken bolag från varje land är för 

att jag anser att det utgör en tillräckligt stor andel av de bolag som ingår i de olika indexen för 

att generera tillförlitliga svar.  

 

 

 

 

  

                                                 
2
 De Veaux, m.fl. (2008) sid 290. 
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2. Teori 

___________________________________________________________________________ 

Här presenteras teori kring bonusar, skillnader mellan länder och redovisningstraditioner. 

Teorin leder sedan fram till tre hypoteser. 

___________________________________________________________________________ 

 

2.1 Begreppet bonus 

 

Begreppet bonus kan betyda och innefatta lite olika saker. Enligt nationalencyklopedin så är 

bonus ”olika former av gottgörelser och belöningar, tillägg, återbäringar eller rabatter av 

något slag.”
3
 Bonus kan betalas ut i många olika former. De vanligaste formerna för bonus är 

kontanter, aktier och optioner. Det förkommer även andra sätt att betala ut bonus på.
4
 Det görs 

skillnad mellan ersättningar som är kortfristiga och långfristiga. Vad det gäller bonus så 

räknas den som kortsiktig om den betalas ut inom loppet av 12 månader efter det att 

prestationen som ska belönas har utförts. Prestationer som belönas längre tid än 12 månader 

efter det att de utförts ses istället som långsiktiga ersättningar.
5
 

Syftet med att ge ut bonus är att främja ett visst beteende, t.ex. att man vill få någon att öka 

sin prestation. Om bonus ges utan koppling till någon slags prestation och istället ges ut 

slumpmässigt, så förlorar bonusen den positiva effekten som den kan ge.
6
  

 

2.2 Agentteorin 

 

Agentteorin är en teori som är deskriptiv, alltså en teori där man vill beskriva verkligheten. 

Det var under 1970-talet som denna teori uppstod.
7
 Den används inom flera olika vetenskaper, 

bland annat i redovisning, sociologi och i politisk vetenskap.
8
 Teorin går ut på att en agent 

                                                 
3
 Nationalencyklopedin, definition av ”bonus”.   

4
 Smitt m.fl., (2002) sid 28 f. 

5
 IAS 19. 

6
 Jacobsen, (2002) sid 308. 

7
 Artsberg, (2005) sid 83.  

8
 Eisenhardt, (1989) sid 57.  
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anlitas av en principal som sedan kontrollerar sin agent genom en revisor eller controller.  

Principalen är i teorin företagets ägare och företagets VD är agenten, det finns även fall där 

man ser kreditgivaren till företaget som principal.
9
 Ett viktigt antagande som görs i 

agentteorin är att alla aktörer är rationella och nyttomaximerande. Ett exempel på att 

aktörerna ses som nyttomaximerande är att agenten försöker öka sin nytta även fast det gör att 

principalen minskar sin.
10

 Detta gör att principalen måste försöka att styra agenten på så vis 

att den gör det som principalen vill. Här kommer bonusen till agenten in i bilden. För att få 

agenten att utföra det som principalen vill att den ska göra så anses det nödvändigt med 

bonus. Bonusen är till för att öka agentens nytta med att göra det som är nyttomaximerande 

för principalen. För att kontrollera att agenten inte fuskar till sig bonus genom att exempelvis 

manipulera bokföringen, så anlitas en revisor som ska kontrollera agenten. Revisorn anlitas 

dock bara så länge som principalen anser att nyttan överstiger kostnaden för revisorn.
11

 

 

2.3 Kulturella skillnader mellan länder 

 

Vad som formar redovisningen i olika länder beror på lite olika saker. Tradition och kultur är 

det som anses påverka mest vid utformandet av regler.
12

 Genom att titta på kulturella 

skillnader så ser vi att det finns olika syn på den som har makt. I vissa länder så är distansen 

mellan de som bestämmer och de som arbetar mycket liten medan det i andra länder är större 

skillnad.
13

 Kulturella skillnader finns på många olika sätt mellan länder. Något som är mycket 

tydligt är sättet som man gör affärer på. Det vanligaste är att relationen till den som affären 

utförs med står i fokus och affärsuppgörelsen kommer i andra hand. Det sättet att göra affärer 

på kallas för relations-fokuserat. Det andra sättet är mer fokuserat på uppgörelsen och mindre 

på relationen till den som affären görs tillsammans med. Detta kallas för uppgörelse-

fokuserat. En person från en del av världen där den relations-orienterade affärskulturen är 

vanligast gör troligtvis inte affärer med någon som inte är bekant sedan tidigare. Detta är tvärt 

                                                 
9
 Artsberg, (2005) sid. 84 f. 

10
 Bolman och Deal, (2005) sid. 78. 

11
 Artsberg, (2005) sid. 84 f. 

12
 Artsberg, (2005) sid. 90. 

13
 Hofstede, (1991) sid. 35 ff. 
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om mycket vanligt i de delar av världen där affärsuppgörelsen står i fokus. En indelning som 

gjorts av länder och världsdelar ser ut på detta vis:
14

 

Uppgörelsefokuserade kulturer: Norra Europa, Storbritannien, norra Amerika, Australien 

och Nya Zeeland. 

Måttligt uppgörelsefokuserade kulturer: Södra Afrika, södra Brasilien, norra Mexico, 

Hong Kong, Singapore och Europa (förutom norra Europa).  

Relationsfokuserade kulturer: Arabvärlden, större delen av Afrika, Latinamerika och Asien. 

 

Skillnader mellan länder går även att hitta i lönespridningen i länderna. Tabellen nedan visar 

lönespridningen i länderna som ingår i denna undersökning.  

 

Lönespridning 

 

Figur 1. Lönespridning i undersökningsländer.
15

 

Som tabellen visar så är det USA som har den största lönespridningen av de länder som 

undersöks. De nordiska länderna ligger betydligt lägre. Statistiken kommer från år 2004 för 

alla länder utom Norge, där statistiken är ifrån år 2002.  

                                                 
14

 Gesteland, (2005) sid. 21 ff. 
15

 OECD, statistik löner. Bearbetad.  
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2.4 Internationella redovisningstraditioner 

 

Det finns två olika traditioner inom redovisningsteorin. Den ena är den anglosaxiska 

traditionen och den andra är den kontinentala. Dessa utgår från de kulturella skillnader som 

finns mellan länder. Olika länder har olika syn på hur redovisningen bör utformas. Nedan 

visas en figur som sammanfattar de mest betydande skillnaderna.
16

   

 

Huvudsakliga kännetecken i den anglosaxiska respektive kontinentala  

redovisningstraditionen. 
 

  

  
 

  
Anglosaxisk tradition 

 
Kontinental tradition 

En stor andel frivillig redovisningsreglering. 
 

Reglering framförallt i lag. 

Reglering i privata sektorn betydelsefull. 
 

Staten har direkt inflytande i regleringen. 
Affärshändelsens form avgörande. 

 
Affärshändelsens innebörd avgörande. 

Avbildande synsätt ("true and fair"). 
 

Legaliskt synsätt (följa reglerna). 
Stark redovisningskår. 

 
Svagare redovisningskår. 

Aktiemarknadsfinansiering vanlig. 
 

Bankfinansiering vanlig 

Redovisningens serviceroll betonas. 
 

Redovisningens fördelningsroll betonas. 
Redovisningens informativa egenskaper viktiga.  Redovisningens kalkylativa egenskaper  

    viktiga.  

 

Figur 2. Kännetecken i respektive redovisningstradition.
17

 

 

Ett bra exempel för att visa hur man ser på olika saker är när EU införde ”true and fair”, på 

svenska, ”en rättvisande bild”. Storbritannien, som var de som påverkade för att få in ”true 

and fair” i EU:s regler, tolkar detta på så vis att man får frångå regler och standarder om det 

anses ge en mer rättvisande bild av företaget. Detta är en typisk anglosaxisk tolkning. 

Tyskland däremot tolkade det på så vis att för att ge en ”true and fair” bild så ska lagar och 

regler följas, vilket är en typisk kontinental tolkning av ”true and fair”.
18

 

                                                 
16

 Wennberg, Balans nr. 2 (1993). 
17

 Wennberg, Balans nr. 2 (1993), Bearbetad. 
18

 Smith, (2006) sid. 70. 
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Den anglosaxiska traditionen som härstammar från medeltida traditioner i Storbritannien 

utgår i stor grad från att man ska följa principer snarare än lagstiftning.
19

 Ett annat land som 

också räknas som anglosaxiskt är USA.
20

 Den anglosaxiska traditionen har en starkt 

inflytelserik redovisningsprofession och liten koppling till de skattemässiga reglerna. 

Redovisningen har istället skapats för att tillgodose marknadens behov av information.
21

  

Den kontinentala traditionen är mycket stark i Tyskland. Traditionen utgår främst från lagar 

som talar om vad som är tillåtet. En stor skillnad mot den anglosaxiska traditionen är att den 

kontinentala är mycket mer kopplad till skatteregler. Vem som är huvudsaklig mottagare av 

redovisningsinformationen är en annan mycket viktig skillnad. I den kontinentala traditionen 

så har banker, staten och familjeintressen varit de som styrt utformningen. I den anglosaxiska 

däremot så har andra ägarintressen styrt, där är det aktieägarna som har stått i fokus.
22

  

 

 

2.5 Internationella redovisningsstandarder 

 

Traditionerna, som har sett mycket olika ut, har format grunden till de redovisningsregler och 

standarder som finns idag.
23

 Nu är trenden att vi går mot en allt mer harmoniserad redovisning 

globalt. IASB (International accounting standard boards) och FASB (Financial accounting 

standards board) heter de normsättare som har inflytande på redovisningen ur ett globalt 

perspektiv. Dessa två normsättare närmar sig varandra och allt fler regler blir harmoniserade 

mellan regelverken.
24

 Målet är att det ska bli ett gemensamt regelverk som gäller världen 

över. Reglerna gäller dock endast noterade bolag, för icke-noterade bolag så är 

harmoniseringen inte alls lika stor mellan länder.
25

  

 

                                                 
19

 Smith, (2006) sid. 68.  
20

 Nobes, (1998) sid. 168. 
21

 Artsberg, (2005) sid. 89 f. 
22

 Smith, (2006) sid. 68 f.  
23

 Smith, (2006) sid. 67.  
24

 Marton, (2008) sid. 14 f.  
25

 Marton, (2008) sid. 2 f. 
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2.5.1 IASB – International Accounting Standards Board   

 

IASB bildades år 2001. Organisationen hette innan IASC (International Accounting Standards 

Committee), den organisationen bildades år 1973. Vid ombildandet till IASB så genomfördes 

några viktiga förändringar. Bland annat så ökades graden av oberoende och alla möten som 

hålls är numera offentliga. IASB ger ut standarder, innan 2001 hette dessa IAS men benämns 

nu IFRS. Standarderna som man ger ut är principbaserade. IFRS har införts av EU som 

obligatoriskt att följa för alla noterade bolag.
26

 

 

2.5.2 FASB – Financial Accounting Standards Board 

FASB är en amerikansk normsättare som även har stor inverkan på internationella normer.
27

 

Huvudfokus för organisationens normer är att de ska tillgodose investerares behov av 

information.
28

 Processen som leder fram till beslut hos FASB är öppen för både intressenter 

och allmänheten att delta i.
29

 

 

 

2.6 Hypoteser 

 

Utifrån dessa teorier så har jag utformat tre stycken hypoteser kring bonusar. En hypotes är ett 

antagande som är välgrundat och har till syfte att prövas.
30

 Den primära hypotesen är att se 

som studiens huvudhypotes. De övriga hypoteserna är till för att ytterligare testa stödet för 

den primära hypotesen.  

 

                                                 
26

 Marton, (2008) sid. 6 ff.  
27

 Artsberg, (2005) sid. 135 f.  
28

 Artsberg, (2005) sid. 75. 
29

 About FASB, fasb.org 
30

 Bryman, (2002) sid. 466. 
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2.6.1 Primär hypotes 

Syftet med bonus är som tidigare nämnts att uppmana eller styra till ett visst beteende. Enligt 

agentteorin så vill VD maximera sin egen nytta av det som han eller hon utför åt företaget.  

För att VD då ska göra som aktieägarna vill krävs alltså i många fall någon form utav bonus. 

Hur stor bonusen blir antar jag, utifrån de teorier som jag presenterat, beror till stor del på hur 

personer i en viss kultur eller ett visst land ser på just bonus. Detta leder då fram till den 

primära hypotesen, som är att det finns betydande skillnader mellan länderna i hur stor 

bonusen till VD är.  

 

2.6.2 Hypotes två 

Min andra hypotes är att bonusnivåerna är större i de anglosaxiska länderna, Storbritannien 

och USA.  

 

2.6.3 Hypotes tre 

Den tredje hypotesen är att bonusen grundas på olika mått i de olika länderna. Det antar jag 

att den gör eftersom redovisningsreglerna skiljer sig åt mellan länderna.   
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3. Metod 

___________________________________________________________________________ 

I detta kapitel presenteras valet av metod och urval. Det sker även en diskussion kring 

validitet, reliabilitet och källkritik. 

___________________________________________________________________________ 

 

3.1 Forskningsstrategi  

 

Studien utgår ifrån en kvantitativ strategi. Det betyder att studien bygger på data och 

frågeställningar som är kvantifierbara.
31

 Ansatsen för studien är deduktiv. En deduktiv ansats 

går ut på att teori först presenteras och utifrån den genereras sedan hypoteser. Hypoteserna 

ligger sen till grund för datainsamlingen som leder till ett resultat som gör att man kan 

bekräfta hypoteserna eller förkasta dem.
32

 I denna studie utformas och testas tre olika 

hypoteser för att se om det finns stöd för dem. Hypoteserna har utformats utifrån den teori 

som lagts fram. Utformningen av undersökningen bygger på en dokumentstudie av 

sekundärdata. De dokument som undersökningen utgår ifrån är årsredovisningar från de olika 

företag som ingår i studien. För de bolag som kommer ifrån USA så har utöver 

årsredovisningar även Proxy Statements legat grund för undersökningen. I Proxy Statements 

så redovisas bland annat ersättningar som bolagen betalar ut till VD och andra högt uppsatta 

personer.
33

 Alla dokument som studien utgår ifrån är offentliga källor och finns att hämta via 

respektive företags hemsida.  

Värt att nämna om mig som författare är att jag har en viss vana sedan tidigare av att läsa 

årsredovisningar. Kunskapen kring årsredovisningar och dess utformning kommer främst från 

kurser vid Högskolan Dalarna inom redovisning och revision. Några speciella värderingar 

eller åsikter kring bonusar som eventuellt skulle kunna påverka undersökningen har jag inte.  

 

                                                 
31

 Bryman, (2002) sid. 77. 
32

 Bryman, (2002) sid. 20f.  
33

 Cornett. m.fl., (2008) sid. 364. 
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3.2 Urval 

 

Länderna som jag har valt att titta närmare på i denna undersökning är utvalda därför att de 

liknar varandra till stor del men skiljer sig åt i vissa viktiga avseenden så som kultur, 

traditioner och regelverk. Länderna som jag valt är USA, Storbritannien, Norge och Sverige.  

Från de fyra länderna har sedan 40 stycken bolag valts ut, 10 stycken från varje land. Urvalet 

har skett slumpmässigt utifrån börsindex som listar de största bolagen i respektive land. De 

börsindex som legat till grund för urvalet är Large Cap Stockholm (Sverige), OBX Oslo 

(Norge), FTSE 100 (Storbritannien) och S&P 500 (USA). Jag har valt att inte inrikta studien 

på någon eller några specifika branscher. Detta motiveras med att en viss bransch skulle 

kunna påverka resultatet väldigt starkt om det t.ex. är en bransch där man är mycket restriktiv 

med bonusar. Det skulle då inte ge en bild av hur det ser ut med bonusar i landet som helhet 

utan mer specifikt för just den branschen, vilket inte är syftet med denna studie. Att jag valt 

just 10 stycken bolag från varje land beror på att jag anser att det utgör en tillräckligt stor 

andel av varje index för att ge en bra bild av hur det ser ut generellt sett på de olika indexen. 

En kortare presentation av företagen finns i bilaga 1, 2, 3 och 4.  

 

3.3 Reliabilitet 

 

Om en undersökning utförs två eller fler gånger behöver inte nödvändigtvis resultatet bli det 

samma. Hur lika resultatet blir avgör hur hög reliabilitet som undersökningen har. Man kan 

säga att reliabilitet är ett mått på hur tillförlitlig en undersökning är.
34

   

Reliabiliteten i min undersökning har jag försökt att hålla på en så hög nivå som möjligt. 

Detta har jag gjort genom att redovisat tydligt vilka bolag som undersökts och att de senast 

tillgängliga årsredovisningarna har legat till grund för undersökningen. Om det skulle vara 

aktuellt att göra om samma studie igen så finns materialet och bör ge samma resultat om inte 

några feltolkningar sker eller har skett. 

Dock så kan det vara värt att nämna att man brukar tala om stabilitet i måtten som används.
35

 

Hur stabila bonusnivåerna kommer att vara i framtiden är mycket svårt att svara på. Det finns 

                                                 
34

 Bryman, (2002) sid. 86f. 
35

 Bryman, (2002) sid. 87. 
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många olika faktorer som påverkar det. Om t.ex. lagstiftningen ändras, bonusar förbjuds eller 

beskattas hårt så kan det ge stor påverkan. En annan sak som kan påverka beloppen är hur 

konjunkturen ser ut. I högkonjunktur kan man högst troligt förvänta sig högre bonusbelopp än 

under lågkonjunktur.  

En sak som drar ner reliabiliteten för undersökningen är begränsningen till 10 bolag från varje 

land som undersökts. Det mest tillförlitliga hade varit om alla de större bolagen från länderna 

undersökts och på så vis genererat en fullständig bild av bonusutbetalningarna. Trots 

begränsningen till 10 bolag per land så anser jag att det som framkommer i empirin visar på 

stora likheter mellan bolagen i varje land. De stora likheterna mellan bolagen i respektive land 

gör att undersökningsresultatet troligtvis ger en rättvisande bild av hur bonusprogrammen ser 

ut även i de bolag som inte undersökts i de olika länderna. 

 

3.4 Validitet 

 

Validiteten för en undersökning ska ge ett svar på om de begrepp som använts i studien mäter 

det som ska mätas, alltså om begreppen är relevanta för studien.
36

  

I min studie så har främst nominella bonusbelopp och bonusandel av total lön använts. Att jag 

valt att använda dessa mått beror på att jag anser att de ger svar på hur stor en bonus är utifrån 

två olika perspektiv. När det gäller det nominella bonusbeloppet så ger det svar på vem som 

faktiskt fått mest pengar i form utav bonus. Att jag även valt att använda mig utav måttet 

bonusandel av total lön beror på att lönenivåerna skiljer sig åt mellan länderna och att olika 

stora bolag också betalar ut olika stora ersättningar. Bonusandel av total lön ger ett procenttal 

som visar hur stor del av en VD:s lön som är bonus. För även om det nominella 

bonusbeloppet är högt så är det inte säkert att det utgör så stor del av ersättningen. Om 

bonusandelen av den totala lönen är mindre så är det troligt att viljan att uppfylla bonusmålen 

inte är lika starka. 

 

                                                 
36

 Bryman, (2002) sid. 88. 
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3.5 Källkritik 

 

De data som ligger till grund för denna undersökning är främst hämtad från årsredovisningar. 

Detta gör att riktigheten i årsredovisningarna spelar en betydande roll. En årsredovisning kan 

manipuleras och visa en bild av företaget och dess affärer som inte stämmer överens med 

verkligheten. Även mänskliga fel som inte är avsiktliga kan göra att en felaktig bild visas. 

Utgångspunkten för denna undersökning är dock att de uppgifter som lämnats i 

årsredovisningarna stämmer i all väsentlighet. Detta grundas på att utformningen av 

årsredovisningar i alla undersökningsländer är starkt reglerade och kontrollerade.  

Det finns olika sätt att utforma index. Vissa index är för en specifik bransch medan andra är 

för t.ex. stora bolag. Vilka bolag som ingår i ett index beror på vad man utgår ifrån vid 

upprättandet av indexet. Just utgångspunkten för indexet kan göra att vissa nyckeltal får större 

vikt än andra. Index kan få ett annorlunda utseende om andra nyckeltal väljs. Utifrån detta kan 

jag inte garantera att det skulle vara samma bolag som skulle anses vara bland de största i 

respektive land om andra index skulle ha valts.      

Att det endast är årsredovisningar från ett specifikt år som undersöks gör att konjunkturläget 

kan ha haft en viss inverkan på bonusutbetalningarna. Jag anser det rimligt att anta att 

bonusutbetalningarna är större i högkonjunktur. Finanskrisen som drabbat världen har 

påverkat vid olika tidpunkter i olika branscher och länder. Vissa av bolagen har annat 

räkenskapsår än andra vilket kan medföra att finanskrisen påverkat resultatet för året olika i 

olika bolag.  
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4. Empiri 

___________________________________________________________________________ 

Här presenteras de empiriska data som genererats genom undersökningen. Presentationen är 

indelad efter de olika länderna. Den senast tillgängliga årsredovisningen och Proxy 

Statement från varje bolag har legat till grund för det empiriska materialet. I huvudsak är det 

materialet från årsredovisningar från år 2009 och Proxy Statements från år 2010 (tillhör 

årsredovisning för 2009). 

___________________________________________________________________________ 

 

4.1 Sverige 

Av de undersökta bolagen från Sverige så är underlaget uteslutande från 2009 års 

årsredovisningar.  

Av de svenska bolag som undersökts så är det endast Swedbanks VD som inte deltar i något 

bonusprogram. I de andra bolagen så finns det bonusprogram. Det är dock inte alla som 

betalat ut någon bonus under året. För Swedbanks del är det värt att notera att en ny VD 

tillsats under året och att företaget genomgått en mycket tuff period med stora förluster. 

I alla Svenska bolag finns tak för hur hög bonusen kan bli under ett år. Taket för bonusen 

varierar från 65 % av den fasta lönen ända upp till 180 % av fast lön.  

För H&M:s VD så finns det ett villkor att hela bonusen ska investeras i aktier i bolaget och 

sedan innehas i minst 5 år innan försäljning får ske. I de andra bolagen finns inte något 

liknande villkor. Där betalas bonusen ut kontant utan villkor.  

Nordea har bonusprogram för VD, men det får inte betalas ut någon bonus under 2009. Detta 

beror på att Nordea har fått statlig hjälp med villkor om att bonusar inte får betalas ut.  

Alla bonusar grundar sig på verksamhetsmål och individuella mål. Några exakta siffror eller 

mått anges dock inte.  
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I figuren nedan visas VD-lönen, bonusen och bonusandelen av total lön för de olika bolagen 

från Sverige. 

 

Företag             VD-lön                     Bonus     Bonusandel av total lön 

H&M 15 800 000 kr 2 100 000 kr 13,29% 

Ericsson 42 446 680 kr 6 226 920 kr 14,67% 

SSAB 6 200 000 kr 0 kr 0,00% 

Swedbank 8 188 000 kr 0 kr 0,00% 

ABB 5 986 784 kr 905 350 kr 15,12% 

SCA 13 085 540 kr 5 950 000 kr 45,47% 

Astra Zeneca 53 067 264 kr 11 674 800 kr 22,00% 

Swedish Match 12 539 000 kr 2 759 000 kr 22,00% 

Nordea 11 675 347 kr 0 kr 0,00% 

Volvo 12 331 683 kr 1 002 348 kr 8,13% 
 

Figur 3. Empiri Sverige. 

 

4.2 Norge 

Årsredovisningarna som legat till grund för det empiriska materialet från de norska bolagen är 

till största del från år 2009. De bolag som inte hade 2009 års årsredovisning tillgänglig på sin 

hemsida var Telenor och Fred Olsen Energy. För de bolagen har årsredovisningarna för 2008 

legat till grund för insamlingen av data.  

Alla norska bolag som undersökts har ett bonusprogram för ersättning till VD. I två av 

bolagen så betalades det inte ut någon bonus under året. VD:n för Hydro uppfyllde inte 

kraven i bonusprogrammet för att bonus skulle betalas ut. DnB NOR:s VD hade rätt till bonus 

med avstod frivilligt från bonusutbetalningen. I tabellen nedan redovisas dock det belopp som 

skulle betalts ut till DnB NOR:s VD.  

Alla norska bolag har precis som de svenska ett tak för hur hög bonusen får bli under ett år. 

Taket i Norge varierar mellan 50 % och 100 % av den fasta lönen.  

För bolaget Schibsted så är lönen till VD inte för hela året. Bolaget bytte VD under året och 

den nya VD:n tillträdde den 1 juni.  
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Det som bonusarna baseras på är olika verksamhetsmål. Målen anges inte specifikt för något 

bolag. 

Nedan visas VD-lön, bonus och bonusandel av total lön för de norska bolagen. 

Företag           VD-lön (SEK)                    Bonus (SEK)   Bonusandel av total lön 

Hydro 31 123 198    0    0,00% 

Orkla 8 931 647    1 262 442    14,13% 

DnB NOR 6 014 233    822 168    13,67% 

Aker Solutions 7 141 651    1 832 782    25,66% 

Telenor 7 449 378    1 393 794    18,71% 

Storebrand 8 164 518    1 227 171    15,03% 

Statoil 13 069 554    1 824 338    13,96% 

Fred Olsen energy 6 588 291    1 003 386    15,23% 

Schibsted 3 947 866    705 411    17,87% 

Sevan Marine 6 743 507    1 322 706    19,61% 
 

Figur 4. Empiri Norge.
37

 

 

4.3 Storbritannien  

För samtliga bolag från Storbritannien så ligger årsredovisningen för år 2009 till grund för 

datainsamlingen. 

Av bolagen från Storbritannien som undersökts så har alla bonusprogram för ersättning till 

VD. 

Alla undersökta bolag med undantag för MAN Group har ett tak för bonusen till VD. Taket 

för bonus varierar mellan 150 % och 225 % av fast lön. I MAN Group:s årsredovisning anges 

inte något tak för bonusen.  

Grunderna för bonusar är precis som i Norge och Sverige att vissa verksamhetsmål ska 

uppnås under året. Det finns dock två bolag i Storbritannien som sticker ut från de andra vad 

det gäller redovisning av grunderna för bonus, British Airways och Unilever. Redovisningen 

                                                 
37

 Alla löner och bonusar är omräknade till Svenska kronor (SEK). Valutakurs som använts är den 

genomsnittskurs för år 2009 som riksbanken i Sverige presenterar på sin hemsida, www.riksbank.se . 

Genomsnittskursen för 2009 var 1,216225 SEK för 1 NOK.  

 

http://www.riksbank.se/
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är i de bolagen mer utförlig än i de andra som undersökts. I British Airways så ligger tre olika 

nyckeltal till grund för bonusen. Fördelningen mellan nyckeltalen är jämt fördelade, 1/3 

vardera. I Unilever så baseras bonusen till 70 % av verksamhetsmål och till 30 % på sociala 

mål i bolaget. I MAN Group ställs även kravet att aktier ska köpas för bonusen och sedan 

innehas i minst 3 år innan försäljning får ske.  

 

Företag            VD-lön (SEK)                Bonus (SEK) Bonusandel av total lön 

British Airways 23 601 554 kr 6 571 226 kr 27,84% 

Vodafone 27 000 464 kr 10 509 871 kr 38,92% 

Pearson 27 763 728 kr 15 515 726 kr 55,88% 

MAN Group  110 472 719 kr 45 874 200 kr 41,53% 

Unilever 37 256 824 kr 20 119 162 kr 54,00% 

Kingfisher  19 521 669 kr 9 559 882 kr 48,97% 

BP 37 662 308 kr 24 925 340 kr 66,18% 

Hammerson 7 417 972 kr 3 053 056 kr 41,16% 

Diageo 20 345 756 kr 6 058 408 kr 29,78% 

Rolls-Royce 15 146 020 kr 2 862 240 kr 18,90% 

 

Figur 5. Empiri Storbritannien.
38

 

 

4.4 USA 

Underlaget till undersökningen av bolagen från USA kommer uteslutande från 2009 års 

årsredovisning med tillhörande Proxy Statement. 

Av bolagen från USA som undersökts så är det två stycken som inte har något bonusprogram 

för ersättning till VD. Bolagen som inte ger bonus till VD är Walmart och JP Morgan Chase 

& Co. De andra bolagen som undersökts har bonusprogram.  

Grunden för bonusarna är precis som i de andra undersökningsländerna olika 

verksamhetsmått. Måtten anges inte närmare vilka de är.  

                                                 
38

 Alla löner och bonusar är omräknade till Svenska kronor (SEK). Valutakurs som använts är den 

genomsnittskurs för år 2009 som riksbanken i Sverige presenterar på sin hemsida, www.riksbank.se . 

Genomsnittskursen för 2009 var 11,926 SEK för 1 GBP. 
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Taken för bonusutbetalningar i bolagen från USA redovisas olika. En del bolag sätter en viss 

summa som bonusen inte får överstiga, andra gör som i bolagen i de andra länderna som 

undersökts och anger en procent av fast lön och två av bolagen anger inte någon fast gräns.  

Exxon Mobil har inte satt någon gräns men utgår ifrån en pool som ska delas mellan flera 

medarbetare. General Electric anger inget tak för bonusen till VD i sin redovisning. Bolagen 

som har satt ett procentuellt tak är Microsoft (200 % av fast lön), Procter & Gamble (100 % 

av fast lön) och Ford (175 % av fast lön).  

General Electrics VD har valt att avstå från sin bonus under året och därför redovisas ingen 

bonus av bolaget. Procter & Gamble har bytt VD under året och den nya VD:n tillträdde 1 

juli.  

 

Företag         VD-lön (SEK)          Bonus (SEK)    Bonusandel av total lön 

Exxon Mobil  207 720 801 kr 18 349 680 kr 8,83% 

Microsoft 9 678 179 kr 4 587 420 kr 47,40% 

Walmart 230 567 476 kr 0 kr 0,00% 

General Electric  75 579 579 kr 0 kr 0,00% 

Procter & Gamble 52 207 867 kr 8 601 413 kr 16,48% 

Johnson & Johnson 151 744 407 kr 27 524 520 kr 18,14% 

Disney 221 942 147 kr 70 799 182 kr 31,90% 

JP Morgan Chase & Co 68 447 365 kr 0 kr 0,00% 

IBM 185 895 982 kr 36 317 075 kr 19,54% 

Ford 136 985 361 kr 0 kr 0,00% 

  

Figur 6. Empiri USA.
39
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5. Analys 

___________________________________________________________________________ 

I detta kapitel analyseras det empiriska materialet med utgångspunkt från de teorier som 

presenterats tidigare i arbetet. 

___________________________________________________________________________ 

 

5.1 Agentteorin 

 

De flesta bolagen som undersökts har ett bonusprogram som en del i ersättningen till VD. Det 

är endast 3 av alla 40 bolag som är undersökta som inte har något bonusprogram. Även fast 

det finns bonusprogram så är det inte alltid som bonus betalas ut. Utöver de tre som inte har 

något bonusprogram så var det ytterligare fem stycken som inte betalade ut någon bonus till 

VD. Att de flesta bolag använder sig utav bonusprogram är ett bevis för att de medvetet eller 

omedvetet utgår ifrån det som agentteorin säger. Att ge bonus till VD:n gör att den personliga 

nyttan för VD:n ökar och enligt agentteorin så ökar då även viljan att utföra det som leder till 

att bonus betalas ut.  

 

5.2 Regelverk 

 

Redovisningen av bonusutbetalningar och bonusprogram är ganska omfattande i 

årsredovisningarna. Det finns mycket starka likheter mellan länderna i hur man redovisar 

bonusprogrammen. Den största skillnaden mellan länderna vad det gäller redovisning är som 

jag nämnt tidigare i metoddelen, att ersättning till VD i USA redovisas i Proxy Statement och 

inte i årsredovisningen. I de andra undersökningsländerna så redovisas ersättning till VD 

direkt i årsredovisningen. Bristen som finns i årsredovisningarna och som gäller alla 

undersökta företag är att grunden för bonus inte redovisas på ett tillfredställande sätt. En trolig 

orsak till det är att det inte finns något regelverk som kräver det ännu. Om det skulle komma 

regler kring det från någon av de stora normsättarna, IASB och FASB, så är det troligt att de 

skulle gälla för bolag i flera länder eftersom de är internationella normsättare. Det är även 
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troligt att gemensamma regler skulle kunna utformas eftersom det finns en strävan efter att 

redovisningen ska harmoniseras internationellt. Att reglerna sedan skulle tolkas lika i alla 

länder är dock inte troligt. Ett exempel på hur länderna ser olika på regler är synen på vad som 

är en ”rättvisande bild” (”true and fair”). Precis som i det fallet så är det troligt att eventuella 

bonusregler tolkas olika i de anglosaxiska länderna jämfört med de länder som har en 

kontinental redovisningstradition.  

 

5.3 Bonusandel av total lön 

 

Tabellen nedan visar de företag där bonusandelen av total lön är som störst (de 10 med störst 

andel). 

Företag            VD-lön(SEK)      Bonus (SEK) Bonusandel av total lön 

BP 37 662 308 kr 24 925 340 kr 66,18% 

Pearson 27 763 728 kr 15 515 726 kr 55,88% 

Unilever 37 256 824 kr 20 119 162 kr 54,00% 

Kingfisher  19 521 669 kr 9 559 882 kr 48,97% 

Microsoft 9 678 179 kr 4 587 420 kr 47,40% 

SCA 13 085 540 kr 5 950 000 kr 45,47% 

MAN Group  110 472 719 kr 45 874 200 kr 41,53% 

Hammerson 7 417 972 kr 3 053 056 kr 41,16% 

Vodafone 27 000 464 kr 10 509 871 kr 38,92% 

Disney 221 942 147 kr 70 799 182 kr 31,90% 

Diageo 20 345 756 kr 6 058 408 kr 29,78% 
 

Figur 7. Bonusandel av total lön. 

 

De företag som inte är markerade är företag ifrån Storbritannien. De markerade bolagen är 

ifrån Sverige (SCA) och USA (Microsoft och Disney).  Storbritannien är helt ohotat i toppen 

vad det gäller stor bonusandel av den totala lönen. De norska bolag som placerade sig högst 

på listan var Aker Solutions med 25,66 % på en 13:e plats. 

En förklaring till att tabellen ser ut som den gör skulle kunna ligga i de traditioner som finns i 

de olika länderna. Både Storbritannien och USA är länder med en anglosaxisk 
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redovisningstradition. Det syns en tydlig uppdelning mellan de anglosaxiska länderna och de 

kontinentala.  

 

5.4 Nominella bonusbelopp 

 

Om uppdelningen istället sker efter de bolag som ger ut den högsta bonusen sett till nominella 

belopp, så ser listan ut på detta vis. 

Företag         VD-lön(SEK)           Bonus (SEK) Bonusandel av total lön 

Disney 221 942 147 kr 70 799 182 kr 31,90% 

MAN Group  110 472 719 kr 45 874 200 kr 41,53% 

IBM 185 895 982 kr 36 317 075 kr 19,54% 

Johnson & Johnson 151 744 407 kr 27 524 520 kr 18,14% 

BP 37 662 308 kr 24 925 340 kr 66,18% 

Unilever 37 256 824 kr 20 119 162 kr 54,00% 

Exxon Mobil  207 720 801 kr 18 349 680 kr 8,83% 

Pearson 27 763 728 kr 15 515 726 kr 55,88% 

Astra Zeneca 53 067 264 kr 11 674 800 kr 22,00% 

Vodafone 27 000 464 kr 10 509 871 kr 38,92% 
  

Figur 8. Nominella bonusbelopp. 

 

De bolag som inte är markerade med färg är bolag från USA. Av de markerade så är alla utom 

Astra Zeneca ifrån Storbritannien. Astra Zeneca är noterat på den svenska börsen. 

Fördelningen är nu annorlunda mot den tabell som visade bonusandelen av total lön.  

Att det är USA och Storbritannien som ligger i topp kan förklaras av att lönespridningen i de 

länderna är större än i Norge och Sverige. Förklaringen kan även här ligga i att de är 

anglosaxiska länder.  

  



28 

 

6. Resultat  

___________________________________________________________________________ 

Här presenteras de resultat som genererats genom studien. Hypoteserna testas och förslag till 

visare forskning läggs fram. 

___________________________________________________________________________ 

 

6.1 Test av hypoteser 

 

Den primära hypotesen var att ”det finns betydande skillnader mellan länderna i hur stor 

bonusen till VD är.” Om man ser till bonusandelen av total lön så skiljer det sig inte så 

mycket mellan Sverige och Norge och mellan Storbritannien och USA. Dock så bekräftas min 

andra hypotes ”att bonusnivåerna är större i de anglosaxiska länderna, Storbritannien och 

USA”.  Även när man tittar på bonusbeloppen som betalats ut så är det USA och 

Storbritannien som ligger högst i listan. Detta stöds av den statistik som presenterats angående 

lönespridningen i länderna. Lönespridningen är störst i USA och Storbritannien. Värt att tänka 

på är att storleken på bolag troligtvis spelar en stor roll i hur stort belopp som betalas ut. Den 

tredje och sista hypotesen, ”att bonusen grundas på olika mått i de olika länderna” anser jag 

inte stämmer helt. Olika verksamhetsmål var det som låg till grund för bonusen i de olika 

länderna. Det var inte fokus på aktiekurser. Dock så var inte redovisningen nog detaljerad för 

att kunna ge ett tillfredställande stöd åt den tredje hypotesen. 

Resultatet är att USA och Storbritannien har de högsta bonusarna och att Sverige och Norge 

ligger lägre. På frågan som ställs i problembeskrivningen om länderna håller på att närma sig 

vad det gäller bonusnivåer eller inte är inget som denna uppsats ger svar på. För att ge svar på 

den frågan så krävs vidare forskning inom området. 
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6.2 Förslag till vidare forskning 

 

Att fortsätta studien under fler år skulle vara intressant och kunna ge svar på frågan om 

länderna närmar sig varandra vad det gäller bonusnivåer.  

Det skulle även vara mycket intressant att studera ytterligare länder och se hur nivåerna ser ut 

där.  

Nya regler inom redovisningen skulle kunna göra att min tredje hypotes skulle kunna testas. 

Ett annat alternativ är att marknaden kräver att redovisningen blir mer tydlig och på så vis får 

bolagen att redovisa mer kring det som bonusarna baseras på.  
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http://www.swedbank.se/idc/groups/public/@i/@sbg/@gs/@com/documents/article/fm_942723.pdf
http://www.swedishmatch.com/Reports/Annual%20reports/2009_Arsredovisning_SV.pdf
http://www.telenor.com/en/resources/images/report-2008_tcm28-37774.pdf
http://www.telenor.com/en/resources/images/report-2008_tcm28-37774.pdf
http://www.unilever.com/images/ir_Unilever_AR09_tcm13-208066.pdf
http://www.unilever.com/images/ir_Unilever_AR09_tcm13-208066.pdf
http://www.vodafone.com/annual_report09/downloads/VF_Annual_Report_2009.pdf
http://www3.volvo.com/investors/finrep/ar09/ar_2009_sve.pdf
http://media.corporate-ir.net/media_files/irol/11/112761/ARs/2009_Proxy_Statement.pdf
http://media.corporate-ir.net/media_files/irol/11/112761/ARs/2009_Proxy_Statement.pdf
http://media.corporate-ir.net/media_files/irol/11/112761/ARs/2009_Annual_Report.pdf
http://media.corporate-ir.net/media_files/irol/11/112761/ARs/2009_Annual_Report.pdf
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8. Bilagor 

Bilaga 1 – Sverige 

Large cap Stockholm 

Large cap Stockholm är ett börsindex som visar de största bolagen på Stockholmsbörsen. För 

att ett bolag ska vara med i indexet krävs ett börsvärde på minst en miljard euro. Källa: 

http://www.aktiespararna.se/lar-dig-mer/Fordjupningar/Nyborjarskola/Del-3-Borslistan-visar-vad-som-hant/ 

Tillgänglig 2010-05-08. 

H&M 

Säljer detaljer inom mode i 1 988 butiker runt om i världen. Totalt har man över 53 400 

anställda. 

Ericsson 

Är verksamt inom telekommunikation över hela världen. Har över 82 400 anställda.  

SSAB 

SSAB är en stålproducent med verksamhet både i USA och i Sverige. Bolaget har idag över 

8 400 anställda. Stålet som produceras används bl.a. i fordonsindustrin och till vindkraftverk. 

Swedbank 

Swedbank är en bank som har sina fyra hemmamarknader i Sverige, Lettland, Litauen och 

Estland. Bolaget verkar även i en rad andra länder. Idag jobbar över 21 700 personer i bolaget. 

ABB 

Bolaget levererar varor inom elektronik och industriell automatisering. Har idag ca 116 000 

anställda.  

SCA 

SCA levererar främst personliga hygienartiklar. Produkterna från bolaget säljs i över 100 

länder runt om i världen. Produktionen sker i 23 länder och man har ca 50 000 anställda. 

Astra Zeneca 

Är ett bioläkemedelsbolag som verkar globalt. Bolaget har ca 62 700 anställda. 

Swedish Match 

Swedish Match är ett tobaksbolag med sina viktigaste marknader i Sverige, Norge och USA. 

Idag jobbar fler än 11 000 personer i bolaget.  

Nordea 

Nordea är en bank som främst verkar i de nordiska länderna. Har ca 33 300 anställda. 

Volvo 

Volvo är ett fordonsbolag med global försäljning. Över 88 000 anställda jobbar idag åt Volvo.  

http://www.aktiespararna.se/lar-dig-mer/Fordjupningar/Nyborjarskola/Del-3-Borslistan-visar-vad-som-hant/
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Bilaga 2 – Norge 

 

OBX Oslo 

OBX Oslo är ett index med de 25 mest likvida aktierna på den norska börsen. Indexet 

revideras två gånger på år och ändringar införs den tredje fredagen i juni och december. Källa: 

http://www.oslobors.no/markedsaktivitet/stockIndexGraph?newt__ticker=OBX&newt__menuCtx=1.6.3 

Tillgänglig 2010-05-08. 

Hydro 

Hydro är verksamt i metallindustri, främst aluminium. Bolaget har idag över 20 700 anställda.  

Orkla 

Verkar inom flera olika branscher, bl.a. förnyelsebar energi i ca 40 länder. Har ca 30 000 

anställda. 

DnB NOR 

Bolaget är verksamt inom finansbranschen. Idag jobbar ca 13 700 personer inom bolaget. 

Aker Solutions 

Levererar varor och lösningar till industrier runt om i världen. Har över 22 000 anställda. 

Telenor 

Telekombolag med verksamhet i Europa och Asien. Hemmamarknaden är norden. Bolaget 

har idag ca 38 800 anställda.  

Storebrand 

Storebrand säljer försäkringar i främst Norge och Sverige. I Sverige används varumärket SPP. 

Bolaget har ca 2 200 anställda. 

Statoil 

Är ett företag som är verksamma inom energibranschen i 40 länder. Bolaget har ca 29 000 

anställda. 

Fred Olsen Energy 

Är leverantör till olje- och gasindustrin. Företaget har ca 11 000 anställda. 

Schibsted 

Schibsted är ett massmediebolag. Främsta marknaden är Europa. Bolaget har ca 7 500 

anställda i 26 olika länder. Äger bl.a. Blocket.se.    

Sevan Marine 

Sevan Marine är verksamma inom olje- och gasindustrin och har ca 400 anställda. 

  

http://www.oslobors.no/markedsaktivitet/stockIndexGraph?newt__ticker=OBX&newt__menuCtx=1.6.3
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Bilaga 3 – Storbritannien 

 

FTSE 100 

FTSE står för Financial Times Stock Exchange. FTSE 100 består av de 100 bolag på 

Londonbörsen som har högst marknadsvärde. Källa: 

https://www.avanza.se/aza/aktieroptioner/indikatorer/indikator.jsp?orderbookId=18994 Tillgänglig 2010-05-08. 

British Airways 

Är Storbritanniens största flygbolag. Bolaget har 245 flygmaskiner och ca 42 100 anställda. 

Vodafone 

Vodafone är ett telekombolag som har ca 79 100 anställda. Bolaget är verksamt i Europa 

Asien och Afrika. 

Pearson 

Är ett företag som säljer böcker i över 60 länder och har ca 37 000 anställda.  

MAN Group 

Bolaget bildades för över 200 år sedan, år 1783. Det är ett investmentbolag som idag har  

ca 1 800 anställda. 

Unilever 

Unilever är ett företag med många olika varumärken som man främst hittar i matvaruaffärer. 

Exempel på varumärken är Lipton, Dove, Knorr och Rexona. Bolaget har ca 163 000 

anställda. 

Kingfisher 

Företaget är återförsäljare av saker till hemmet. Man har över 820 butiker i 8 olika länder i 

Europa och Asien. Bolaget har ca 80 000 anställda. 

BP 

Är ett energibolag som håller på med olja, naturgas och alternativa energikällor. Bolaget är 

verksamt i hela världen och har över 80 000 anställda.  

Hammerson 

Hammerson är ett fastighetsbolag som främst verkar i Storbritannien och Frankrike. Bolaget 

har endast 332 anställda. 

Diageo 

Bolaget säljer olika alkoholhaltiga drycker till hela världen och har ca 24 300 anställda. 

Rolls-Royce Group 

Har verksamhet i flera olika industrier, bl.a. flygindustrin. Ca 38 500 är anställda av bolaget.  

https://www.avanza.se/aza/aktieroptioner/indikatorer/indikator.jsp?orderbookId=18994
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Bilaga 4 – USA 

 

S&P 500 

S&P 500 är ett gammalt index som introducerades år 1957. Bolagen som ingår i indexet är de 

ledande i USA. S står för Standard och P står för Poors. Källa: Tillgänglig 2010-05-08. 

http://www.standardandpoors.com/indices/sp-500/en/us/?indexId=spusa-500-usduf--p-us-l--  

Exxon Mobil 

Exxon Mobil är ett bolag som har verksamhet inom olje- och gasindustrin. Har över 80 000 

anställda.  

Microsoft 

Är ett utav världens mest kända företag. Säljer mjukvara till datorer. Har ca 93 000 anställda. 

Ford 

Ford är ett bilföretag som säljer till hela världen. Bolaget har strax under 200 000 anställda. 

General Electric  

Bolaget är verksamt inom flera olika branscher runt om i hela världen. Har ca 300 000 

anställda. 

Procter & Gamble 

Procter & Gambles varor hittar man främst i matvaruaffärerna. Har ca 135 00 anställda. 

Johnson & Johnson 

Säljer hälsovårdsprodukter. Ett av bolagets varumärken som är känt i Sverige är Nicorette. 

Bolaget har över 115 000 anställda. 

JP Morgan Chase & Co 

Är ett bolag med bankverksamhet. Bolaget är över 200 år gammalt och har idag över 220 000 

anställda. 

IBM 

Leverantör av både mjukvara och hårdvara inom databranschen. Har idag nästan 400 000 

anställda. 

Disney 

Är verksamt inom flera branscher. Mycket känt för sina filmer. Har ca 144 000 anställda. 

Walmart 

 Återförsäljare som säljer ett stort antal varor genom egna butiker med ca 2 100 000 anställda. 

http://www.standardandpoors.com/indices/sp-500/en/us/?indexId=spusa-500-usduf--p-us-l--

