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Jag förstår inte hur Electrolux ordförande Marcus Wallenberg har kunnat acceptera att 
betala 45 miljoner kronor extra för att amerikanen Keith McLoughlin skulle ta vd-
jobbet efter Hans Stråberg. Då får Keith McLoughlin ändå en fast grundlön på 10,6 
Mkr, ytterligare maximalt 10,6 Mkr i bonus, aktier till ett maximalt värde av 5 Mkr 
(mot att han själv skjuter till 500 000 kronor), samt pension och bostads- och 
skolförmån för barnen på 8,9 Mkr per år. 

Jag har frågat flera inflytelserika, kunniga och för mig omdömesgilla personer vad de 
har att säga om 45 Mkr-dussören. Utan undantag säger de att det är osmakligt 
vansinne 2010. De varnar för att rekrytera en vd som så tydligt har 
penningvärderingar som skiljer sig från dem i Europa. 

Electrolux styrelse försvarar sitt beslut med att det vill värna det långsiktigt 
värdeskapande för samtliga aktieägare, och att de måste betala vad det kostar att 
rekrytera den bästa vd:n. 

Men beslutet brister på flera viktiga punkter: 

•Investors vd Börje Ekholm, som är huvudägare i Electrolux, pläderar för att rörlig 
ersättning behövs för att kunna återskapa en entreprenörssituation på högsta 
ledningsnivå. Han borde vara missnöjd. Med fyra och ett halvt års maxbonusar 
garanterat, även om det förklätts som en extra pension, kommer den bonus som 
Electrolux nye vd får inte att vara en entreprenörsmorot värd namnet. 

•Av styrelsens riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare framgår att 
Electrolux ska sträva efter att erbjuda en total ersättning som är rimlig och 
konkurrenskraftig i förhållande till det som gäller i respektive 
koncernledningsmedlems hemland eller region. Framförallt ska den rörliga lönen 
utgöra en betydande del av den totala ersättningen. 

Det kan bli aktuellt med undantag men när undantagen handlar om att legitimera en 
amerikansk rekrytering till Stockholm blir intrycket att styrelsen har förhandlat dåligt. 

En undersökning av varför europeiska vd-löner (och pension som är uppskjuten lön) 
har stigit de senaste åren visar att den största förklaringen är att det finns en amerikan 
i styrelsen. I Electrolux är amerikanskan Barbara Milian Thoralfsson ordförande i 
ersättningsutskottet. 

•Keith McLoughlins goda villkor skadar maktbalansen mellan vd och 
ledningsgruppen och mellan vd och styrelsen. McLoughlin kommer att få arbeta hårt 
för att få en lojal ledningsgrupp, vilket han lättast kommer att uppnå genom att arbeta 
för att höja ersättningen till sina chefer. Gentemot styrelsen kommer den välavlönade 
vd:n samtidigt knappast att känna någon press alls. 



Hela styrelsen delar bara på 5 Mkr, och det hade förstås varit mer förståeligt om 
Marcus Wallenberg helhjärtat arbetade för att få upp den ersättningen. 

Electrolux är inget krisföretag och borde därför kunna rekrytera en vd med mer 
acceptabla anspråk. Samtidigt har styrelsen underskattat risken med att ha betalat för 
mycket för en vd som kanske inte kommer att trivas i Sverige och därför bli kortvarig 
på vd-posten. 

Vintern 2009 lät Marcus Wallenberg, i egenskap av ordförande i SEB, Annika 
Falkengren löpa gatlopp för sin ersättning som hon sedan tvingades att backa från. Jag 
är oerhört förvånad över att han tar risken att skada Electrolux varumärke, dess vd och 
namnet Wallenberg på likartat sätt. 
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