Hej!
Vi inbjuder Er med anledning av Ert uppdrag som representant i
valberedningen/företaget/ersättningskommitten för XX styrelse till att medverka i en
kortare intervju via telefon eller mail. Vi håller på med en av de första studierna i Sverige
kring hur styrelsernas ersättningsnivåer fastställs och vill med hjälp av Er få en djupare
förståelse för hur Ni fastställer ersättningen och vilka faktorer som påverkar
ersättningsnivåerna. Det debatteras ständigt i media kring styrelsernas ersättningsnivåer
och varför det finns skillnader på dem, där vissa anser att nivåerna är för låga i
förhållande till det ansvar och den arbetsbelastning som uppdraget innebär och motsatta
åsikter om att ersättningsnivån ligger på en för hög nivå i förhållande till uppdraget.
Genom vår studie kan Ni som företag få en inblick i hur ersättningarna bestäms i andra
företags styrelser och få en förståelse för vad som kan påverka nivåerna på dem, vilket
bland annat kan skapa legitimitet för Er styrelses ersättningsnivå.
Studiens syfte är att få klarhet i vad som påverkar styrelsernas ersättningsnivåer och hur
det kommer sig att det finns skillnader på nivåerna bland företagen på Stockholmsbörsen.
Vi skickar detta mail till Er för att ta reda på om Ni har ett intresse av att delta i denna
undersökning. Intervjun är beräknad till max 15 minuter och kommer att ske via telefon
eller mail, beroende på vilket Ni anser är enklast för Er del. Vårt främsta syfte är att
förstå Ert företags konkreta arbete kring fastställandet av ersättningsnivåer till styrelsen.
Resultaten kommer att användas för att finna de faktorer som har ett samband med
ersättningen och ligga till grund för det fortgående arbetet med studien.
Studien kommer slutligen att mynna ut i en examensuppsats för civilekonomprogrammet
på Linnéuniversitetet i Växjö under handledning av professor Sven-Olof Collin.
Eftersom Ni är ett av få företag som är utvalda vill vi gärna ha Er intresseanmälan som ett
svar på detta mail senast den 12 mars med önskemål om telefon- eller mailkontakt.
Intervjusvaren kommer att behandlas anonymt så att inga obehörig kan ta del av dem.
Som tack för Ert deltagande kommer Ni att få möjlighet att ta del av resultatet av studien,
vilket vi hoppas kan vara av intresse för Er. Vi är tacksamma om Ni vill delta!
Med vänliga hälsningar
Sara Ottosson & Nina Öjhage
Civilekonomprogrammet
Linnéuniversitetet Växjö
Kontakt:
Sara [telenummer]
Nina [telenummer]
[e-mailadress]

