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Sammanfattning 

En verkställande direktör är direkt ansvarig över den löpande verksamheten i ett företag. 

Genom strategiska beslut kan VD:n påverka bolagets prestationer, denna typ av beslut har 

synnerligen stor inverkan på bolag verksamma inom högteknologiska branscher. Ett omtalat 

incitament som används i syfte att säkerställa att VD:n fattar beslut som är i linje med ägarnas 

vision är den ekonomiska ersättningen. Ersättningen som en VD erhåller har diskuterats flitigt 

i både media och vetenskapliga artiklar, detta då skeptiker menar på att ersättningen är 

omotiverat hög. Syftet med denna studie är att studera om det finns något samband mellan 

VD:ns ekonomiska ersättning och företagens prestation. Denna studie baseras på kvantitativ 

data avseende perioden 2015 till 2018 och testar genom statistiska test om det finns något 

signifikant samband mellan VD:ns ersättning och bolagets prestation. Utifrån tidigare 

forskning och det teoretiska ramverket som redovisas har fyra hypoteser tagits fram. Vidare 

har hypoteserna testats mot en femprocentig signifikansnivå. Utifrån resultatet kunde ingen av 

hypoteserna förkastas då inget signifikant samband gick att urskilja. Resultatet av denna studie 

stöds även av stewardshipteorin som hävdar att ekonomisk ersättning inte verkar som det 

enskilt starkaste incitamentet då VD:n snarare drivs av inre motiv. Denna studie ligger även i 

linje med resultatet av tidigare forskning.    

 

  



 

 

Abstract 

The chief executive officer is directly responsible for the day-to-day operations of a company. 

Through strategic decisions, the CEO can affect the company performance, this type of 

decision has a particularly great impact on companies operating in high-tech industries. A well-

known incentive that is used to ensure that the CEO makes decisions that are in line with the 

owners' vision is the financial compensation. The remuneration received by a CEO has been 

widely discussed in both media and scientific articles, as skeptics believe that the compensation 

is unjustifiably high. The purpose of this study is to examine whether there is any correlation 

between the CEO's financial compensation and the companies' performance. This study is 

based on quantitative data for the period 2015 to 2018 and tests through statistical tests if there 

is any significant correlation between the CEO's remuneration and the company's performance. 

Based on previous research and the theoretical framework presented, four hypotheses have 

been developed. Furthermore, the hypotheses have been tested against a five percent 

significance level. Based on the result, none of the hypotheses could be rejected since no 

statistical significance could be proven. The result of this study is also supported by 

stewardship theory which claims that financial compensation does not act as the single 

strongest incentive, instead the theory claim that the CEO is driven by inner motives. This 

study is also in line with the results of previous research. 

  



 

 

Begreppsdefinitioner  

___________________________________________________________________________ 

Några av de begrepp som frekvent används i denna uppsats kommer nedan att förklaras. För 

att skapa mer transparens kommer den engelska originalversionen att användas. 

___________________________________________________________________________ 

 

Prestation 

Företagets utveckling mätt i redovisningstekniska och marknadsmässiga nyckeltal 

 

ROA 

Return on assets, avkastning på totalt kapital. 

 

ROE 

Return on equity, avkastning på eget kapital. 

 

RTS 

Return to common stock, aktiens avkastning inklusive utdelningar. 

 

Total ersättning 

Grundlön + rörlig lön  

 

VD 

Verkställande direktör, högst ansvarig över den löpande verksamheten. 

  



 

 

Innehållsförteckning 

 

1. Inledning           1 

   1.2 Problemdiskussion och problembakgrund      4 

   1.3 Problemformulering         7 

   1.4 Syfte           8 

   1.5 Avgränsningar          8 

   1.6 Frågeställning          8 

   1.7 Disposition          9 

2. Teori            11 

   2.1 Agentteorin eller Stewardshipteorin       11 

      2.1.1 Agentteorin          12 

      2.1.2 Stewardshipteorin         13 

      2.1.3 En VD:s ersättning         13 

   2.2 Tidigare forskning         14 

      2.2.1 Kato & Kudo 2006         14 

      2.2.2 Merhebi, Pattenden, Swan & Zhou 2006      14 

      2.2.3 Randøy & Nielsen 2002        15 

      2.2.4 Zhou 2000          15 

      2.2.5 Smirnova & Zavertiaeva 2017       15 

3. Metod           17 

   3.1 Metodval          17 

   3.2 Population          17 

   3.3 Urval           18 

   3.4 Validitet           18 

   3.5 Lönsamhetsmått          18 

   3.6 Genomförande          19 

      3.6.1 Datainsamling         19 

      3.6.2 Indelning och Statistiska tester       20 

      3.6.3 Signifikansnivå         21 

      3.6.4 Hypoteser          21 

   3.7 Metodkritik          22 

4. Empiri           23 

   4.1 Mätpunkter          23 

   4.2 Hela perioden          24 

      4.2.1 RTS           24 

      4.2.2 Period 1          24 

      4.2.3 Period 2          24 

      4.2.4 Period 3          25 

5. Analys           26 

   5.1 Övergripande analys         26 

      5.1.1 Korrelation          26 

   5.2 Ingående analys          27 

      5.2.1 Hypotes 1          27 

      5.2.2 Hypotes 2          28 

      5.2.3 Hypotes 3          29 

      5.2.4 Hypotes 4          31 

   5.3 Reflektion och teoretisk återkoppling       31 

6. Slutsats           34 

7. Avslutande diskussion         35 



 

 

   7.1 Praktiskt och teoretiskt bidrag        35 

   7.2 Förslag på vidare forskning        36 

8. Referenser            37 

 

  



 

 

Tabellförteckning 

Tabell 1           16 

Tabell 2           23 

Tabell 3           27 

 

Formelförteckning 

Formel 1           19 

Formel 2           19 

Formel 3           20 

 



1 

 

1. Inledning 

___________________________________________________________________________ 

Det inledande kapitlet i denna studie beskriver den generella funktionen bolagen har för det 

svenska samhället. Vidare utvecklas den problembakgrund som fokuserar på VD:ns roll för 

bolagets prestation. För att slutligen utkristallisera ett specifikt syfte och en frågeställning, 

studiens disposition avslutar detta kapitel.  

___________________________________________________________________________ 

 

Genom att generera arbete, skatteintäkter och innovation är företagen en central del av 

samhällsutvecklingen, ju bättre företagen presterar desto större blir samhällsnyttan 

(Braunerhjelm, 2017). I gengäld är det flertalet faktorer som kan påverka företagens prestation 

enligt (Steurer, Langer, Konrad & Martinuzzi, 2005; Jensen & Meckling, 1976) däribland 

ledningen och inte minst den verkställande direktören (VD) i bolaget. Genomgripande existerar 

givetvis omständigheter som i sin tur påverkar ledningen och VD:n (ibid). Forumet Miljönytta 

(u.å) diskuterar Sveriges historia från slutet av 1800 talet, Sverige var då fortfarande ett 

bondesamhälle i generell fattigdom men företagen kom att ändra på detta. På grund av och tack 

vare nämnvärt många kreativa entreprenörer har Sverige utvecklats till att bli en av de mest 

välmående industrinationerna i världen. Det är denna kreativitet och entreprenörsanda som har 

lagt grunden för det välstånd vi har idag. En stor del av den svenska framgången kommer av 

tekniska innovationer och de teknikföretag som har utvecklat dessa. Cirka 50 procent av 

Sveriges exportindustri kommer i dagsläget från företag inom tekniksektorn. För att sätta detta 

i någon form av perspektiv motsvarar omsättningen av exporten från dessa företag mer än 500 

miljarder svenska kronor per år. Till detta är varannan krona som satsas på forskning och 

utveckling (FoU) genererad från samma företag. Listan på tekniska innovationer från svenska 

företag som inte bara revolutionerat den inhemska marknaden utan även världsmarknaden kan 

göras lång. Mycket av det som kommit under historien kan idag uppfattas som självklara 

lösningar och tillika dessa bygger modern teknikutveckling på att lösa de utmaningar världen 

står inför (ibid). 

 

Företag tenderar att ha inverkan på det samhälle de verkar i, inte minst genom de innovationer 

som företagen genererar (Miljönytta, u.å). Till detta genererar svenska företag stora 

ekonomiska intäkter till staten i form av skatter. Närmare 60 procent av de totala 

skatteintäkterna 2018 genererades från skatt på arbete såsom inkomstskatt och 

arbetsgivaravgifter (Carlgren, 2019). Det går i slutändan att härleda alla skatter tillbaka till 
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företag på ett eller annat sätt. Dock påverkas storleken på skatteintäkten och samhällsnyttan 

som företagen skapar av hur väl bolagen presterar, detta är något som Braunerhjelm (2017) 

diskuterar i sin artikel om Entreprenörskapsutredningen. Bland annat konstaterar Braunerhjelm 

att företagen kan bidra med viktig kunskapsproduktion och andra välstånd främjande 

innovationer som kan bidra till att lösa samhällsutmaningar (ibid).  Med avseende på detta kan 

det anses vara viktigt för samhället att bolagen går bra. Samhället och de regler som finns kan 

även anses ha inverkan på företagets möjligheter att prestera. Oavsett vilket ramverk samhället 

formar är det huvudsakligen upp till företagen och ytterst företagets ledning att prestera 

(Steurer, Langer, Konrad & Martinuzzi 2005). 

 

Jensen och Meckling (1976) behandlar bland annat att det är vanligt förekommande med en 

separation av den operativa kontrollen från ägarna i börsnoterade bolag. I stället för att ägarna 

styr bolaget ligger den yttersta kontrollen och ansvaret hos företagets VD som ansvarar för att 

sköta bolaget och värna ägarnas intressen (ibid). Jensen och Murphy (2010) beskriver de 

bakomliggande aktiviteterna som leder till att en VD tillsätts, dessa aktiviteter innefattar i 

generella drag att ägarna vid en bolagsstämma utser en styrelse i företaget. Vidare har styrelsen 

till uppgift att utse en VD som ska komma att bära det yttersta ansvaret för företagets 

prestationer. Efter att en VD är vald har styrelsen i uppgift att skapa incitament för VD:n att 

agera utefter ägarnas intressen. I grund och botten ska det inte innebära en svår utmaning att 

forma incitament med hjälp av de medel styrelsen har möjlighet att foga över. Vanligt 

förekommande incitament är att VD:n går in som delägare i bolaget, att VD:n vid bristfällig 

prestation riskerar att bli avsatt eller att optionsprogram, löner och bonusar kan utformas på så 

sätt att en VD som uppnår önskade resultat belönas (ibid).  

  

Trots att ersättningsnivåerna i Sverige är förhållandevis låga jämfört med internationella 

ersättningsnivåer finns det fortfarande skeptiker som menar att VD ersättningen i svenska 

noterade bolag ofta är omotiverat hög (Arvidsson, 2018). Landsorganisationen i Sverige (LO) 

är en fackorganisation som upprepade gånger studerat frågan om lönegapet mellan VD 

ersättningen och ersättningen som utgår till arbetstagare. Istället för att se till bolagens 

prestation har LO valt att sätta VD ersättningen i förhållande till en genomsnittlig 

industriarbetarlön. År 2017 var ersättningen till Svenskt Näringslivs VD 23,3 gånger större än 

den genomsnittliga industriarbetarlönen (Landsorganisationen [LO], 2019). 
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VD ersättning har diskuterats på bred front och inte bara i akademiska sammanhang. Ett av de 

forum som berört ämnet är Ekonomifakta som är en del av arbetsgivarorganisationen Svenskt 

Näringsliv och ett forum som bland annat tillhandahåller fakta om arbetsmarknaden, löner och 

tillväxt i syfte att sprida kunskap och skapa transparens (Carlgren, 2015). Lönefakta visar på 

att den genomsnittliga lönen för en VD i Sverige år 2018 låg på 76 000 svenska kronor i 

månaden (Galte Schermer, 2019). Enligt Ekonomifakta är branschen inom vilken VD:n är 

verksam en variabel som påverkar ersättningens omfattning. Exempel som framhålls är 

industrisektorn där VD ersättningen ligger i topp och jordbrukssektorn där VD ersättningen är 

som lägst (ibid). I en artikel av Arvidsson (2018) i Svenska Dagbladet diskuteras även 

skillnaderna mellan VD:s och arbetstagarnas ersättning. Arvidsson menar att löneklyftan de 

senaste fem åren har ökat mellan arbetstagarnas och bolagens toppskikt. Detta då VD 

ersättningen har ökat med mer än 100 procent i förhållande till utvecklingen av arbetstagarnas 

ersättning. Förklaringen till utvecklingen på VD sidan beror bland annat på det faktum att 

börsen under de aktuella åren som artikeln baseras på, 2013 till 2017, har haft en positiv 

utveckling. I sin tur är VD ersättningen vanligtvis kopplad till aktiekursen som i sin tur 

påverkas av konjunkturläget. Som tidigare nämnt finns det skeptiker som anser att utvecklingen 

inte är hållbar. En av dessa skeptiker är LO experten på jämlikhet Anna Almqvist som menar 

att utvecklingen bäddar för problem och att VD ersättningen inte är motiverad. Men trots 

ersättningens utveckling ligger Sverige fortfarande lågt i förhållande till internationella nivåer 

(ibid).    

 

Statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) (2019) visar på att medellönen i Sverige 2018 

uppgick till 33 700 svenska kronor i månaden. Dock påvisas en stor variation mellan branscher 

och befattningar. Ackumulerat innebär detta att medellönen i Sverige är 44 procent av 

medellönen som betalas ut till en svensk VD. Likväl innefattar detta bara den delen av lönen 

som är fast och därmed inte rörlig ersättning eller optionsavtal (ibid). 

 

VD:ns ersättning är på många sätt ett ämne som har intresserat den stora allmänheten. Dock är 

det inte slumpen som avgör omfattningen av den ekonomiska ersättningen en VD får erhålla. 

Bortsett från nämnda variabler som bland annat bransch, framhåller Baker, Jensen och Murphy 

(1988) att företagets storlek i stor utsträckning påverkat ersättningens storlek, större företag 

betalar ut högre ersättning. Denna teori har även bekräftats av Guy (2005) och Merhebi, 

Pattenden, Swan och Zhou (2006). Guy (2005) framhåller även företagets prestation som en 

andra variabel som påverkar storleken på den ekonomiska ersättningen. 
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1.2 Problemdiskussion och problembakgrund 

Som tidigare nämnt bygger strukturen i börsnoterade bolag ofta på en separation av ledning 

och ägarna, det vill säga att aktieägarna äger företaget men har ingen aktiv roll inom företagets 

operativa verksamhet. Istället är det en VD som utses av styrelsen som i sin tur har utsetts av 

bolagsstämman där aktieägarna kan vara med och påverka. VD:n förfogar över den operativa 

kontrollen och bär då också det yttersta ansvaret för ett företags prestationer. VD:ns 

förpliktelser innefattar även att värna och tillgodose ägarnas intressen på bästa sätt och 

maximera företagets värde. Det kan tids nog uppstå intressekonflikter mellan en VD och ägare 

av bolaget vid denna typ av separation, även kallade agentproblem. Problematiken kan grunda 

sig i att en VD väljer agera utefter egen vinning eller intressen skilda från uppdragsgivarnas, i 

detta fall ägarna. För att undvika agentproblem används ekonomisk ersättning som ett 

incitament genom vilket ägarna ska få VD:n att prestera utefter bästa förmåga (Jensen & 

Meckling 2008). Smirnova och Zavertiaeva diskuterar i sin artikel från 2017 incitamentet och 

bolagets prestation i syfte att studera huruvida dessa variabler inverkar på varandra. Studien 

visade på resultat i linje med agentteorin samtidigt som forskarna påvisar att ekonomisk 

ersättning i form av lön, i de flesta bolag, kopplas till redovisnings förankrade prestationsmått 

(ibid). VD:ns ersättning har under de senaste åren skapat en offentlig debatt världen över, det 

problem som lyfts fram är den relation som finns mellan VD ersättning och bolagets prestation 

(Merhebi, Pattenden, Swan & Zhou 2006).  Forskarna lyckades emellertid framställa starka 

empiriska bevis för att det finns en korrelation mellan VD ersättning och bolagets prestation, 

något som kan tänkas dämpa debatten och de skeptiker som tidigare ansett att 

ersättningsnivåerna varit för höga (ibid).   

 

VD:ns ekonomiska ersättning har under lång tid varit ett omdiskuterat ämne både i 

dagstidningar såväl som i vetenskapliga sammanhang. Utgångspunkten för vissa av de studier 

som har gjorts inom ämnet är att den ekonomiska kompensationen ska verka som det starkaste 

incitamentet för hur en VD presterar och därmed hur bolaget presterar.   
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Attaway M. C. (2000) har studerat den amerikanska marknaden och är en av dem som hävdar 

att det råder svag korrelation mellan VD:ns ekonomiska ersättning och bolagets prestation.  

McDonnell (2019) hävdar i sin artikel att det kan det vara av betydelse inom vilket land studien 

utförs då ersättningen fastställs på olika sätt inom olika länder. De länder som i snitt betalar 

högst ersättning till VD:ar är länder i västvärlden och toppas av USA (ibid). Bland annat på 

grund av det höga ersättningsnivåerna i kombination med kulturella, historiska och 

regelmässiga skillnader har motsvarande studier genomförts i Asien och då i bland annat Kina 

(Firth, Fung & Rui, 2006). Kina var under lång tid präglat av ett socialistiskt styre som på 

många sätt påverkade landets ekonomiska utveckling. Det moderna Kina har genomgått en 

ekonomisk utveckling som skett påtagligt snabbare än i västvärlden. Denna ekonomiska 

utveckling grundar sig i de reformer som genomfördes i slutet av 1970-talet och ledde till att 

flera tidigare statliga bolag såldes och noterades på aktiemarknaden. Detta gjorde att nya 

incitament skapades för att få bolagen att prestera. Ekonomisk ersättning kom att bli ett väl 

använt verktyg för att styra bolagens prestationer mot önskade mål. Studiens resultat visade på 

ett samband mellan VD:ns ersättning och bolagets prestation (ibid). 

 

En viss problematik kan uppstå i samband med studier av detta slag då kravet på att redovisa 

exempelvis den ekonomiska ersättningen som utgår till VD:n skiljer sig mellan olika länder. 

Detta var en av orsakerna till att Kato & Kubo (2006) valde att studera ämnet i Japan då de 

ansåg att det fanns ett glapp i tidigare forskning på just denna punkt. I Japan har det varit möjligt 

att tillgå information om styrelsens totala ersättning över en period, därmed har det inte varit 

möjligt att tillgodose sig information om den specifika ersättningen som tilldelats VD:n. Vidare 

har det varit möjligt att ta del av antalet styrelsemedlemmar för perioden och därigenom 

beräkna en genomsnittlig ersättning. Tidigare forskning som involverat VD:s ekonomiska 

ersättning i Japan har oftast utgått ifrån ett sådant genomsnitt, till följd av detta kan 

genomsnittet bli missvisande. Problem som kommer till följd av detta är att studierna då bortser 

ifrån strukturella förändringar i styrelsen och det givna faktum att fördelningen förblir oviss. 

Omstruktureringar i styrelsen kan komma att påverka den lön och bonus som i slutändan betalas 

ut. En annan direkt konsekvens av detta är en underrapportering av den ersättning 

fulltidsledamöter har förvärvat vilket leder till ett lägre snitt än om en separation mellan full- 

och deltidsledamöter hade varit möjlig. Stark korrelation återfanns i studien mellan VD 

ersättning och bolagets prestation. Specifikt gick det att urskilja ett mycket starkt samband 

mellan hur bolaget presterade sett till redovisningsmått såsom return on assets (ROA) och VD 

ersättningen (ibid).  
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Randøy och Nielsen (2002) undersökte ämnet och studerade då 224 företag i Norge och 

Sverige. De olika nivåer av ersättning som utgår till sittande VD i börsnoterade bolag är av 

allmänhetens intresse inte minst då detta kan påverka ägarnas syn på företaget. Dock är 

ersättningsnivåerna i Sverige och övriga skandinaviska länderna låga i förhållande till resten 

av Europa och framförallt i förhållande till de tidigare nämnda nivåerna i USA. Vid tillfället 

för studien gjordes en datainsamling som visade på att en genomsnittlig VD i ett av de 

skandinaviska länderna erhöll en total ersättning motsvarande 1,5 miljoner svenska kronor år 

1998. Året efter fick svenska företaget Ericsson:s VD en ersättning på 8,9 miljoner kronor 

vilket vid tillfället motsvarade 1,1 miljoner US dollar. Summan som sådan låg förvisso över 

snittet men i förhållande till den amerikanska konkurrenten Motorola, som tilldelade sin VD 

en ersättning motsvarande 59 miljoner US dollar vid samma tid, är ersättningen låg. I studien 

återfinns stöd för att marknadsvärde, styrelsens storlek och utländskt styrelsemedlemskap är 

positivt korrelerade med VD ersättning. Dock återfanns inte stöd för att VD ersättningen 

påverkade företagets prestation utom i undantagsfall då särskilda åtgärder tillämpats (ibid).  

 

I de flesta branscher påverkas bolagens finansiella resultat av teknisk utveckling och innovation 

skriver Schilling och Hill (1998). Detta innefattar både teknikutveckling i produktionsled så 

väl som i produktled. Produktutveckling och dess inverkan på bolagsprestationer har studerats 

i omgångar och bland annat konstateras att bolagen måste lyckas med att nå två centrala mål 

för att i sin tur lyckas med produktutvecklingen. Dessa mål handlar om att anpassa produkten 

så att den passar kundens önskemål samt behov och det andra målet handlar om att kunna 

lansera produkten snabbt på marknaden. Målen kan förefalla något motstridiga men Schilling 

och Hill påvisar stöd för att organisatoriska strategier kan användas för att uppnå dessa mål. 

Vidare visar forskarna på att de företag som lyckats med detta är företag där ledningen format 

strategier ut efter bolagets FoU. Målet är att strategin ska anpassas till FoU-mål och i sin tur 

korrelera med bolagets resurser och kompetenser. Även om många bolag enligt studien är 

beroende av resultat inom FoU för att i sin tur nå de finansiella målen finns det bolag som är 

än mer beroende av innovationer. De bolag som är verksamma inom en högteknologisk 

bransch, där ibland informationsteknikbolag (IT bolag), är i större utsträckning beroende av 

framgångar inom FoU (ibid). Forskare som har studerat detta mer ingående är Balkin, 

Markman och Gomez-Mejia (2000) som menar att trots det växande antalet studier gjorda på 

VD ersättning saknas mer specifik forskning som utgår från VD ersättningen i högteknologiska 

bolag. När studien genomfördes studerade forskarna bolagens resurser såsom tillgångar, 

möjligheter, kunskapskapital och övriga attribut som påverkade möjligheterna att lyckas med 
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produktutvecklingen, forskarna utgick ifrån att bolagen hade olika resurser att foga över. 

Huruvida bolaget uppnår önskade resultat inom FoU påverkas av hur ledningen lyckas hantera 

dessa resurser, detta stödjs även av Schilling och Hill. Studien visar att det finns en stark 

korrelation mellan VD:ns fasta samt rörliga ersättning och bolagets innovationstakt i 

teknologiska företag. Med hänvisning till detta bör VD:ns insatser för att främja teknisk 

innovation bidra till förhöjda bolagsprestationer och därför bör dessa insatser belönas högt 

(ibid). 

 

1.3 Problemformulering 

En VD har till uppgift att sköta den löpande verksamheten samt tillgodose aktieägarnas 

intressen och i gengäld får denne en ersättning. Tidigare forskning påvisar att VD:ns agerande 

har stor inverkan på prestationen i högteknologiska bolag. Flertalet studier visar även på att 

bolagets storlek kan vara avgörande för vilken ersättning en VD erhåller. Endast ett fåtal studier 

berör VD ersättningen på den svenska marknaden trots att det återfinns variabler på den 

svenska marknaden som kan anses avvika från resten av Europa och USA. En av de variabler 

som talar för att en studie på den svenska marknaden skulle vara av intresse är de skillnader i 

ekonomisk ersättning som har påvisats. Emellertid återfinns ett tomrum i tidigare forskning på 

VD ersättning och bolagets prestation på svenska högteknologiska bolag. IT bolag kan anses 

vara av central betydelse för modern innovation. Med detta i bakgrund väcks frågan om vilken 

inverkan den ekonomiska ersättningen kan anses ha. Således uppstår även funderingar om 

ersättningen som incitament kan avspeglas i bolagens prestationer i dagsläget bland svenska 

högteknologiska IT bolag. Med detta anses det även vara av intresse att studera de bolag 

noterade på mid-cap då detta är företag som har stor potential att växa men samtidigt är 

väletablerade. 
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1.4 Syfte  

Syftet med denna studie är att studera om det finns något samband mellan VD:ns ekonomiska 

ersättning och företagens prestation. 

 

1.5 Avgränsningar 

Studien behandlar endast den fasta och rörliga lön som utgår till VD:n. Alla företag som 

kommer att studeras är verksamma inom IT-sektorn.  

 

1.6 Frågeställning 

Hur ser relationen mellan VD ersättning och bolagets prestation ut i svenska medelstora IT 

bolag? 
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1.7 Disposition 

Kapitel 1. Inledning 

I första kapitlet introduceras läsaren i vikten av att bolagen presterar ur ett bredare perspektiv. 

Vidare beskrivs hur bolagens ledning och VD tillsätts och vilka verktyg ägarna använder för 

att säkerställa att VD:n driver företaget på bästa sätt. Detta sammantaget mynnar ut i en 

beskrivning av de problem som ligger till grund för studien och slutligen ett syfte och en 

frågeställning.  

 

Kapitel 2. Teori 

I det andra kapitlet behandlas det teoretiska ramverk som använts i studien. Här introduceras 

läsaren även för de grundläggande antaganden som utgör basen i teorierna. Vidare beskrivs 

tidigare forskning som utförts inom ämnesområdet. Kapitlet avslutas med en matris som skapar 

en överskådlig bild av vad tidigare forskare studerat, hur och med vilket resultat.  

 

Kapitel 3. Metod 

I tredje kapitlet beskrivs det metodologiska tillvägagångssätten samt en redogörelse för arbetet 

med bland annat population, datainsamling och signifikansnivå. I slutet av detta kapitel 

beskrivs de hypoteser som använts för att svara på studiens forskningsfråga och syfte. 

 

Kapitel 4. Empiri 

I det fjärde kapitlet får läsaren ta del av insamlad data ur ett objektivt perspektiv samt de 

mätpunkter som studerats. Genom tabeller, matriser och diagram skapas en överskådlig bild av 

vad som framkommit av undersökningen. Vidare sammanfattas resultatet över hela perioden 

och även individuellt per vart och ett av de tre åren som har studerats. 

 

Kapitel 5. Analys 

I det femte kapitlet analyseras den insamlade datan utifrån det teoretiska ramverk som 

redovisats i det andra kapitlet. Kapitlet inleds med en övergripande analys som senare leder till 

fördjupade analyser som utgår från de hypoteser som nämnts tidigare.  

 

Kapitel 6. Slutsats 

I studiens sjätte kapitel sammanfattas en kort slutsats baserat på de resultat som framkommit 

av studien. 
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Kapitel 7. Avslutande diskussion 

I studiens sjunde och avslutande kapitel diskuteras studiens resultat utifrån forskarnas eget 

perspektiv samt en kort förklaring om vilket bidrag som studien genererat till den moderna 

forskningen. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning baserat på denna studie. 
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2. Teori  

___________________________________________________________________________ 

I följande kapitel behandlas de teorier som legat till grund för studien. De centrala teorierna 

är bland annat agentteorin och stewardshipteorin som behandlar relationen mellan 

principaler och agenter för att möjliggöra en analys av agentmotivet och ekonomisk ersättning 

som incitament. Syftet med följande är att fördjupa inblicken i olika synsätt och möjliggöra 

kommande analys.  

___________________________________________________________________________ 

 

2.1 Agentteorin eller Stewardshipteorin 

För att skapa insyn i agentteorin och stewardshipteorin samt dess uppbyggnad krävs en 

återblick till 1960-talet och Douglas McGregors arbete.  McGregors bok “The Human Side of 

Enterprise” beskrivs som ett landmärke i organisatoriska sammanhang. Boken ansågs av vissa 

vara något kontroversiell för sin tid då McGregor ifrågasatte några av de grundläggande idéer 

om det mänskliga handlingssättet som tidigare ansågs som självklara. Han framhöll bland annat 

att chefer inte skulle kontrollera och kommendera sina anställda utan istället skulle de anställda 

nå sin fulla potential genom att få stöd och hjälp av chefen. Det som McGregor valde att kalla 

teori Y var ett synsätt som bland annat antog att människor inte är lata av naturen, har god 

självkontroll och inte alltid agerar efter egen vinning. I kontrast till teori Y utvecklade han teori 

X som baserades på en mer negativt inställd människosyn. Enligt teori X är människor bland 

annat lata, har ett självcentrerat autonomt beteende och inte tillför något av betydelse när det 

kommer till att lösa organisatoriska problem (Kopelman, Prottas, & Davis, 2008).  

 

Mycket av det som psykologen Douglas McGregors teorier handlar om ligger till grund för det 

som Donaldson och Davis (1991) diskuterar. Främst framhålls två alternativa synsätt på 

relationen mellan VD och ägare och vilka incitament och motiv som kan ligga till grund för en 

VD:s agerande. Den ena är agentteorin och utgår ifrån det fundamentala antagandet om att 

människan alltid agerar efter egna intressen och mer specifikt i detta fall att människan alltid 

strävar efter att maximera sin egen vinst. Stewardshipteorin framhålls som agentteorins motpol 

och utgår ifrån att VD:n inte är en egen centrerad individ utan strävar istället efter att prestera 

utefter högsta möjliga förmåga i syfte att uppnå goda resultat oavsett vilken ekonomisk 

ersättning agerandet genererar (ibid).  
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2.1.1 Agentteorin 

Donaldson och Davis studie från 1991 skriver om agentteorin som berör relationen mellan 

principaler (ägare) och agenten (VD:n). Ett av de antaganden som agentteorin gör är att alla 

fattar rationella beslut, detta är dock något som kan ifrågasättas då ett av de andra antagandena 

är att alla vill nyttomaximera. För att minska risken för intressekonflikt så kan ledningen skapa 

incitament för VD:n att agera för företagets bästa, detta kan bestå av bonusar vinklade åt det 

håll som ledningen vill att företaget ska gå (ibid).  

 

Även Jensen och Meckling (1976) beskriver att agentteorin bygger på denna relationen mellan 

ägare och VD i bolag där ägarna och ledningen är separerade. Relationen beskrivs bygga på ett 

kontrakt mellan ägarna och de individer som får i uppdrag att driva bolaget. Genom att överlåta 

de operativa befogenheterna till en VD alternativt bolagets ledning överlåts även rätten att fatta 

beslut. Beslutsfattandet som delegeras ut till VD:n kan i vissa fall leda till att VD:n agerar efter 

egen vinning istället för att se till ägarnas intressen, detta då båda parter är ute efter 

nyttomaximering som kan vara baserade på olika mål. Ägarna kan i detta avseende begränsa 

VD:ns avvikande mål genom att implementera lämpliga incitament. Ett alternativ är ersättning 

kopplad till prestation vilket enligt teorin ska få agenten att agera mer i enlighet med ägarnas 

mål. Om VD:n trots detta agerar på sådant sätt att det strider mot ägarintressen kan ersättningen 

återkallas eller ställas in (ibid). 

 

Även om relationen som sådan kan ge upphov till intressekonflikter är det själva kostnaden 

ägarna strävar efter att undvika. Då det kan anses omöjligt att säkerställa att VD:n agerar i 

enlighet med ägarnas förväntningar utan att det medför extra kostnader. Beroende på bolagets 

verksamhet kan omfattningen av dessa kostnader vara av omväxlande storlek. Utöver de 

tidigare nämnda problemen som kan anses medföra relativt direkta kostnader kan kostnader 

uppstå i samband med utvärdering av de prestationer VD:n lyckas åstadkomma. Det kan även 

tillkomma kontrakt och avtalsrelaterade kostnader då VD ersättning ska bestämmas på så vis 

att den korrelerar med ägarintressen, till detta kan även riktlinjerna fastställas så att alla parter 

vet vad som förväntas. Tids nog är det möjligt att minimera dessa kostnader genom en viss 

grad av övervakning men även detta kan i sin tur medföra oönskade kostnader. Jensen och 

Meckling sammanfattar agentkostnader som de kostnader som uppstår i samband med att 

säkerställa att agenten tillgodoser principalens intressen (Jensen Meckling, 1976). 
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2.1.2 Stewardshipteorin 

Donaldson och David (1991) argumenterar för ett alternativt perspektiv som analyserar 

relationen mellan uppdragsgivare och uppdragstagare i kontrast till agentteorin och dess 

perspektiv. Denna teori kallas stewardshipteorin och utvärderar motiven samt incitamenten 

som ligger till grund för uppdragstagarens agerande. Teorin skiljer på inre motivation som kan 

innefattas av en vilja att prestera och yttre motivation som kan innefatta bland annat ekonomisk 

ersättning. Enligt teorin är uppdragstagaren, i detta fall VD:n, långt ifrån en individ som agerar 

godtyckligt efter egna intressen. Teorin framhåller istället VD:n som en aktör, mån om sitt 

rykte och därav mån om att prestera på högsta möjliga nivå. Detta gör VD:n genom att förvalta 

företagets tillgångar på bästa möjliga sätt. Därmed anser åskådare av denna teori att det inte 

finns ett inneboende problem mellan uppdragsgivare och uppdragstagare. Detta medför även 

att det heller inte finns något motivrelaterat problem som bör lösas med ekonomiska medel 

eller övervakning. Centralt är istället hur länge en VD kan upprätthålla bästa möjliga prestation. 

Stewardshipteorin vidhåller att variationer i prestation härstammar från strukturella situationer 

VD:n befinner sig i (ibid).  

 

2.1.3 En VD:s ersättning 

Som tidigare diskuterats i inledningen fungerar VD:ns ersättning som ett incitament att agera 

utifrån aktieägarnas främsta intresse. De vanligaste ersättningarna som utgår till VD:n är 

grundlön och rörlig lön, den rörliga delen benämns ofta som bonus. Den rörliga delen kan ofta 

användas som ännu ett incitament för att prestera bättre resultat, den är ofta kopplad till 

individuella prestationer, detta kan vara något som både gynnar företag och löntagaren 

(Unionen 2019). Huruvida den rörliga delen fungerar som ett incitament är något som Baker, 

Jensen och Murphy diskuterar i sin studie från 1988. En central del i studien berör hur svårt det 

är att hitta mått som gör prestationen som ska uppnås mätbar, de menar att prestationsbaserad 

ersättning kan mätas på antingen ett objektivt eller subjektivt sätt. Ett objektivt sätt kan vara att 

basera måtten på försäljning eller hur framgångsrik avdelningen varit under året. De subjektiva 

måtten fokuserar mer på hur värdefull den anställda är för företaget, vid en eventuell förlust av 

den anställde väcks tanken kring hur stora ekonomiska konsekvenserna detta kan generera. En 

svårighet som ledningen ställs inför när de ska hitta mätpunkter för objektiva mål är att om de 

sätter upp ”fel” mål så kan löntagaren utnyttja målen för att få ut bonusen. Målen uppnås, men 

ledningens tro om vad de avsåg att mäta visade sig felaktigt, detta kan bidra till förlust för 

principalen (ibid). Det finns även andra former av ersättningar, dessa kan vara 
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pensionslösningar, optionsprogram eller övriga förmåner. Hur stor ersättningen till VD:n blir 

är något som styrelsen beslutar, detta enligt 51 §, 8 kap. i Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) 

 

2.2 Tidigare forskning 

Flertalet studier har tidigare utförts inom samma ämne därav har vår studie baserats på 

genomgång av tidigare nämnda forskning i syfte att finna stöd och riktlinjer för genomförandet. 

 

2.2.1 Kato & Kudo 2006 

Denna artikel berör relationen mellan bolagets prestation och VD ersättning i Japan. Studien 

grundar sig bland annat i att motsvarande studier har genomförts i USA men inte i samma 

utsträckning på den japanska marknaden. Till detta ansåg forskarna även att det vid tiden för 

studien fanns ett glapp i tidigare forskning på grund av bristande redovisningskrav. För att 

möjliggöra en studie använde sig forskarna av exempelvis redovisningsmåttet ROA för att mäta 

bolagens prestation. Ett tidigt konstaterande som författarna gör är att japanska företag inte är 

lika transparenta med vital information gällande ersättning i samma utsträckning som 

amerikanska företag. Detta på grund av de tidigare nämnda redovisningskraven som skiljer sig 

från exempelvis svenska och amerikanska krav. Tids nog återfinns en signifikant korrelation 

mellan VD löner och ROA. 

 

2.2.2 Merhebi, Pattenden, Swan & Zhou 2006 

Forskarna vill testa om det går att motbevisa tidigare utförda studier på den australienska 

marknaden som inte har hittat något samband mellan VD:ns ersättning och företagets 

prestation. Studien baseras på 882 mätpunkter om VD ersättning och 722 företag under 

perioden 1990-1999. Ersättningen sattes sedan i relation till olika mått på hur företaget har 

presterat, några av de mått som användes är ROA, RTS och ROE. Studien kom sedan fram till 

att det finns ett samband mellan VD:ns ersättning och företagets prestation. Studien skapar 

även bevis för att företagets storlek har betydelse för vilken ersättning som utgår till VD:n. 

Deras resultat ligger i linje med vad tidigare forskning som utförts i flera andra länder, bland 

annat USA, Storbritannien och Kanada. 
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2.2.3 Randøy & Nielsen 2002 

Randøy och Nielsen undersöker om det finns något samband mellan företagens lönsamhet och 

VD:ns ersättning. Studien baseras på totalt 224 företag där 120 företag är norska och 104 är 

svenska, data samlades in under perioden 1996-1998. För att mäta lönsamhet användes 

redovisningstermer i form av ROA och ROE, de använder även ett marknadsbaserat mått som 

i det här fallet är företagets aktiekurs. Avslutningsvis används en kombination av 

redovisningsmått och marknadsmått i form av market-to-book ratio. Forskarnas definition av 

VD ersättning innefattar rörlig lön, fast lön, bonus samt eventuella optionsprogram som VD:n 

kan ingå. Studien visar inte på något signifikant samband mellan företagets lönsamhet och den 

storlek på ersättning som VD:n erhåller. 

 

2.2.4 Zhou 2000 

Zhou genomförde år 2000 en studie på 755 kanadensiska företag under perioden 1991-1995. 

Studien fokuserade på om företagets storlek samt lönsamhet har betydelse för vad VD:n 

erhåller i ersättning. För att mäta företagens lönsamhet har mått såsom ROE, ROA, försäljning 

samt marknadsvärde använts. Författarna studerade VD ersättning utifrån både den rörliga och 

den fasta delen av ersättningen. De studerade även optionsavtal och andra långsiktiga 

incitamentsprogram. Deras resultat visar likt tidigare studier på att att det finns ett visst 

samband mellan storleken på en VD:s ersättning och bolagets prestation. 

 

2.2.5 Smirnova & Zavertiaeva 2017 

Smirnova och Zavertiaeva studerade relationen mellan VD ersättning och bolagsprestation. 

Forskarnas intention var att studera om incitamentet påverkades av prestationen eller om 

prestationen påverkades av incitamentet. Studien utfördes bland bolag på den europeiska 

marknaden mellan 2009 och 2013. För att studera bolags prestation utgick forskarna från ROA, 

ROE och Sharpe index. Resultatet visade att det finns ett positivt samband mellan 

redovisningstekniska prestationsmått och VD ersättning. Dock gick det inte att fastslå något 

samband mellan marknadstekniska mått på hur bolaget presterat och VD ersättning.  
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Tabell 1 sammanställning av tidigare forskning. 
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3. Metod 

__________________________________________________________________________ 

I kommande kapitel kommer de metodologiska tillvägagångssätten samt genomförande att 

belysas, detta för att ge läsaren djupare insyn i vilka grunder studien vilar på. Läsaren kommer 

upplysas om hur population samt urvalsprocessen sett ut. Det kommer även läggas vikt på vad 

som gjorts för att säkerställa att resultatet håller hög sanningsenlighet. 

___________________________________________________________________________ 

 

3.1 Metodval 

Metoden som kommer att användas är av kvantitativ ansats, mer specifikt kommer vi använda 

oss av tidigare forskning och teori för att sedan sammanställa empiri till en slutsats. Detta är 

något som inom den vetenskapliga världen benämns som deduktion (Bryman & Bell, 2014 

s.31). Valet av kvantitativ ansats grundar sig i att denna metod lämpar sig bättre för behandling 

av stora mängder data för att sedan kunna generera slutsatser till följd av detta. En kvalitativ 

metod hade haft mer fokus på djupgående analys av exempelvis intervjuer med de olika 

verkställande direktörerna, detta hade kunnat ge en djupare förståelse om varför de anser att de 

är berättigade en viss grad av ersättning. Denna studie fokuserar dock på att studera ett 

eventuellt samband mellan en VD:ns ersättning och bolagets prestation mätt i form av olika 

nyckeltal, därav lämpar sig kvantitativ metod bättre än kvalitativ. Likt tidigare studier i form 

av Firth, et al (2006); Zhou (2000); Merhebi et. al (2006); Randøy & Nilsen (2002) kommer 

ROA, ROE och RTS att mätas för att få ett rättvist mått på hur företaget har utvecklats. Detta 

kommer sedan att sättas i relation till den ersättning VD:n har erhållit, hänsyn kommer att tas 

till både den fasta och den rörliga delen av ersättningen. Valet av kvantitativ metod faller 

ganska naturligt för att på bästa sätt uppfylla syftet med denna studie. 

 

3.2 Population 

Populationen beskriver samtliga enheter man gjort sitt urval från (Bryman & Bell 2014 s.190). 

Första momentet innefattade att studera det ramverk som tagits fram under avgränsningar för 

att sedan kunna urskilja de företag som var av intresse för studien. De kriterier som låg till 

grund för populationen var bland annat bolagens storlek sett till omsättning. För att få fram 

populationen i denna studie togs alla företag noterade på stockholmsbörsens Mid-cap lista fram 

mellan åren 2015 till 2017. Listan utgörs av företag med ett börsvärde mellan 150 miljoner - 1 

miljard euro (avanza u.å). Det andra kriteriet som diskuterats under rubriken avgränsningar var 

högteknologiska företag som i denna studie avser informationsteknikföretag. Till följd av detta 
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undersöktes bolagens branschtillhörighet för att studera vilka företag som var verksamma inom 

informationstekniksektorn. 

 

3.3 Urval 

Vedertaget i forskningssammanhang är enligt Bryman och Bell (2014 s.185) att använda sig 

av ett slumpmässigt urval eller ett sannolikhetsurval. Tids nog finns det en stor del forskning 

som baseras på ett icke-sannolikhetsurval med andra ord ett urval som inte är slumpmässigt. I 

vissa studier används icke-sannolikhetsurval då resurserna begränsar möjligheten att utföra ett 

slumpmässigt urval eller då ett representativt stickprov inte går att få fram på slumpmässig väg. 

Valet av ett icke-sannolikhetsurval kan även grunda sig i en möjlighet att studera den utvalda 

gruppen (ibid). Med detta i åtanke ansågs populationen vara av sådan omfattning att en 

totalundersökning av de aktuella bolagen var möjlig i denna studie.  

 

3.4 Validitet 

Inom det akademiska språket är validitet det som förklarar om studien mäter det den avser att 

mäta (Bell & Bryman, 2014 s.63). En följdfråga som då uppstår är om våra mått att mäta ett 

företags lönsamhet är tillräckliga för att säga att företaget utvecklats i en viss riktning. Något 

som stärker validiteten i vår uppsats är att flera av de mått som använts för att mäta utvecklingen 

av företagen är frekvent återkommande i liknande forskning. Några studier vi tittat närmare på 

är Randøy och Nielsen (2002); Zhou (2000); Firth, et al (2006); Merhebi et. al (2006) där alla  

i sina studier använt liknande mått för att mäta bolagets prestation. För att säkerställa att 

resultatet inte påverkas av strukturella skillnader mellan olika branscher har vårt fokus legat på 

IT-företag noterade på mid-cap. 

 

3.5 Lönsamhetsmått 

Lönsamhet inom företag kan mätas utifrån flera olika variabler, för att få en djupare inblick i 

hur företag utvecklas bör det både tas hänsyn till mått baserade på redovisning men också 

marknadsmässiga variabler. Flertalet av de studier som ligger till grund för denna uppsats har 

använt redovisningstekniska termer som return on assets (ROA) och return on equity (ROE) 

för att mäta hur lönsamt ett företag är, detta framgår även av tabell 1. Vi har därav valt att i 

denna studie också använda oss av ROE och ROA för att lättare möjliggöra en jämförelse av 

vårt resultat med vad tidigare forskare kommit fram till. RTS används även för att ge ett 

alternativt mått på bolagets prestation vilket också stöds av tidigare forskning (Randøy & 

Nielsen, 2002; Zhou, 2000; Firth, et al, 2006; Merhebi et. al, 2006). ROA visar på hur företaget 
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lyckats med att skapa avkastning på det totala kapitalet, ett sätt att säga hur väl man har förvaltat 

kapitalet och skapat vinst. Detta nyckeltal anges alltid som ett procenttal, denna beräkning av 

ROA har hämtats ifrån (Hillier, et al, 2013). 

 

Formel 1, return on assets         Formel 2, return on equity 

  

ROE är ett nyckeltal som fokuserar på att mäta hur företagets avkastning på det egna kapitalet 

utvecklats. Ett positivt ROE indikerar på att ledningen förvaltar det egna kapitalet väl och att 

företagets investeringar är lönsamma. Även detta nyckeltal anges likt ROA alltid i procentform 

(Hillier, et al, 2013). 

  

3.6 Genomförande 

Modellen som ligger till grund för denna studie har hämtat inspiration från Randøy och 

Nielsens studie från 2002, ett fåtal modifikationer har skett med avsikten att uppnå vår studies 

syfte. I studien har data från samtliga IT företag på mid-cap listan samlats in i syfte att studera 

relationen mellan VD ersättning och bolagens prestation. För att uppnå syftet med denna studie 

togs en definition av bolagets prestation fram som även denna är hämtad från bland annat 

Randøy och Nielsens (2002); Kato och Kubo (2006); Zhou (2000). Definitionen innefattades 

av utvalda nyckeltalen ROE, ROA och RTS. Vidare definierades VD ersättning som fast lön, 

rörlig lön i form av bonus och total lön som är summan av fast- och rörlig lön. Med given data 

utfördes enkla regressionstester på den samlade gruppen företag både per år och över den 

angivna treårsperioden. Ytterligare studier som varit av central karaktär för detta arbete är 

Donaldson & Davis (1991); Jensen och Meckling (1976) som båda studerar relationen mellan 

ägare och VD. De teorier som framkom av den nämnda forskningen i form av agentteorin och 

stewarshipteorin låg senare till grund för det analysarbete som genomfördes.    

 

3.6.1 Datainsamling 

För att få tillgång till den ersättning som betalats ut till respektive VD har årsredovisningar som 

avser åren 2015, 2016 och 2017 granskats. Årsredovisningar anses i detta fall vara en 

tillförlitlig källa för denna typ av information med avseende på de juridiska regelverk som 

årsredovisningarna omfattas av. Företagen måste enligt 17§ international accounting standards 
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(IAS) redovisa hur mycket de ledande befattningshavarna erhåller i lön och eventuella övriga 

förmåner (IFRS-volymen, 2014). Årsredovisningarna användes även för att ta del av earnings 

before interest and tax (EBIT), årsresultat, tillgångar och eget kapital. Dessa användes i sin tur 

för att beräkna ROA och ROE enligt beräkningarna som nämnts i formel 1 och 2 under rubrik 

3.5. En annan av de variablerna som använts är RTS som använder sig av aktiekursen för att 

mäta företagets prestation. För att få tillförlitlig data om aktiekursen har Avanzas aktielistor 

och historik använts. För att täcka den tänkta perioden gjordes en första mätning i början på 

2015 samt årliga mätningar fram till slutet på 2017. Hänsyn har även tagits till eventuella 

utdelningar som skett under perioden, dessa har räknats med i aktiens totala utveckling. Under 

insamlingen av RTS uppmärksammades att ett företag, CLX communications, inte noterades 

för än efter mätperiodens start. Dock har denna avvikelse inte ansetts vara av tillräckligt stor 

vikt för att klassas som ett bortfall. 

 

3.6.2 Indelning och Statistiska tester 

Den statistiska modellen som ligger till grund för våra tester är enkel linjär regression, denna 

modell används för att se eventuella samband mellan utvecklingen i de två variablerna. (Lind, 

Marchal & Wathen, 2015 s. 430). För att underlätta utförandet av testerna har Microsoft Excel 

och Past använts. Regressionerna har utförts på årsbasis för att kunna urskilja årliga 

förändringar och möjliggöra jämförelser åren emellan. För att få en överblick om hur 

korrelationen såg ut gjordes inför varje regression en scatterplot med de två variablerna.  

 

Formel 3, enkel regression 

 

 

Där: 

Y = Beroende variabel 

α = Konstant 

β = Oberoende variabel 

 

För att studera sambandet mellan VD:ns ersättning och företagens prestation kommer den 

beroende variabeln att utgöras av ROA eller ROE. Den oberoende variabeln kommer bestå av 

antingen den fasta, rörliga eller total ersättning till VD:n. Uppdelningen av lönen görs i enighet 

med tidigare studier i form av Randøy och Nielsens studie från 2002. En motsvarande metod 

har använts för att studera eventuella samband mellan förändringen i VD ersättningen och RTS. 
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Anledningen till att detta har studerats är för att få en mer specifik inblick i relationen mellan 

de resultat ägarna får åtnjuta och VD ersättningen förankrat i agentteorin samt  Jensen och 

Meckling (1976). Stöd för detta test återfinns även i Zhou (2000); Randøy och Nielsens (2002) 

där måttet används för att direkt spegla aktieägarnas avkastning. 

 

3.6.3 Signifikansnivå 

När hypoteser prövas med hjälp av insamlad data studeras dess signifikansnivåer. 

Signifikansen undersöktes för att se sannolikheten att sambandet mellan olika variabler inte 

beror på slumpmässiga förhållanden. Detta för att vidare kunna förkasta eller behålla hypotesen 

baserat på den sannolikhet som presenterats av testerna. Utgångspunkten för att säkerställa 

samband har varit att P-värden som överstiger 0,05 medfört att nollhypotesen (H0) inte har 

kunnat förkastas. Ett P-värde mindre än 0,05 tyder på ett statistiskt signifikant samband och 

medför därmed att H0 kunnat förkastas (Lind, Marchal & Wathen, 2015 s. 328).     

 

3.6.4 Hypoteser 

I syfte att utröna om det finns någon relation mellan VD ersättningen och IT bolagens prestation 

kommer detta avsnitt behandla olika hypoteser. Dessa hypoteser kommer senare att prövas mot 

den teoribakgrund och den data som presenteras i studien. En hypotes är inte det samma som 

en forskningsfråga men används ofta för att pröva tänkbara samband mellan två eller fler 

variabler. Hypoteser utgörs av väl grundade spekulationer förankrade i fakta (Bryman & Bell, 

2014 s.105). I denna studie kommer hypoteser att användas i enlighet med Bryman och Bell i 

syfte att pröva sambandet mellan den fasta, rörliga och totala ersättningen som utgår till VD:n. 

Även de redovisningstekniska termerna som har använts för att fastställa bolagens prestation 

testas. Baserat på tidigare forskning och teorier har hypoteser formats för att hjälpa till att 

besvara forskningsfrågan och därmed studiens syfte. Alla fyra hypoteser grundar sig i 

agentteorin och stewardshipteorin.    

 

Hypotes 1  

H0: Det finns inget samband mellan total VD-ersättning och lönsamhetsmåtten ROA, ROE 

H1: Det finns ett samband mellan total VD-ersättning och lönsamhetsmåtten ROA, ROE 

 

Hypotes 2  

H0: Det finns inget samband mellan rörlig VD-ersättning och lönsamhetsmåtten ROA, ROE 

H1: Det finns ett samband mellan rörlig VD-ersättning och lönsamhetsmåtten ROA, ROE 
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Hypotes 3  

H0: Det finns inget samband mellan fast VD-ersättning och lönsamhetsmåtten ROA, ROE 

H1: Det finns samband mellan fast VD-ersättning och lönsamhetsmåtteten ROA, ROE 

 

Hypotes 4 

H0: Det finns inget samband mellan förändringen i total VD-ersättning och RTS 

H1: Det finns samband mellan förändringen i total VD-ersättning och RTS 

 

3.7 Metodkritik 

I denna studie undersöks eventuella samband mellan den ekonomiska ersättning som utgår till 

en VD och bolagsprestation. Dock kan det finnas ytterligare variabler som speglar ett bolags 

prestation. Det kan även förekomma vilseledande samband i de fall där måttet på 

bolagsprestation påverkas av faktorer som inte är kopplade till VD:ns insatser eller prestation. 

På grund av denna risk har prestationsmåtten valts både utifrån redovisade resultat och 

aktiemarknadens värdering. Den avgränsning som har gjorts till fast och rörlig lön innebär även 

att hänsyn inte tas till eventuella pensions och optionsavtal, detta då dessa kan vara svåra att 

uppskatta ett värde på. Dock kan denna typ av avtal vara omfattande och verka som ett 

incitament för en VD att prestera. I denna studie har inte heller hänsyn tagits till VD:ns 

eventuella ägarandel i bolaget, något som också kan verka som ett incitament. 
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4. Empiri 

___________________________________________________________________________ 

Under denna rubrik kommer resultatet av insamlad data presenteras för att skapa en 

överskådlig bild av vad som framkommit av datainsamlingen. Sammantaget innefattas studien 

av 336 mätpunkter som ska ligga till grund för kommande analyser. Av dessa kommer några 

presenteras i tabeller för att vidare klargöra mer specifika resultat efter de indelningar som 

har gjorts. 

___________________________________________________________________________ 

 

4.1 Mätpunkter 

Alla företag som undersökts i studien har observerats över en treårsperiod med början 2015-

01-01 och avslut 2017-12-31. Observationerna under denna period innefattar 

redovisningstermer som på olika sätt speglar det finansiella resultatet. Vidare har förändringen 

i aktiekursen och utdelningar under perioden samlats in för respektive företag i syfte att spegla 

ett alternativt mått på bolagets prestation. Totalt har data från samtliga bolag i studien 

undersökts på sju olika mätpunkter per företag och år. En betydande del av data som samlades 

in från bolagens årsredovisningar innefattar, som tidigare nämnt, EBIT, tillgångar och eget 

kapital. Dessa mätpunkter har i sin tur legat till grund för att räkna ut ROE och ROA. I tabell 

2 illustreras medelvärdet av hur företagens lönsamhet utvecklats år för år mätt i ROA och ROE. 

I tabellen framgår även vilken snittersättning som utgick till VD:n varje år under mätperioden 

mätt i fast, rörlig och total lön. 

 

     Tabell 2, genomsnittlig förändring i prestationsmått och ersättning. 

 

 

Vid en första anblick visar det genomsnittliga förändringarna som presenterats i tabell 2 på att 

redovisningsmåtten har förändrats i motsatt riktning mot ersättningsnivåerna. Det går även att 

urskilja att fast- och rörlig ersättning gemensamt har påverkats i positiv riktning. 
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Data som har samlats in om bolagens RTS visar på en generell positiv utveckling med undantag 

för ett företag med en negativ utveckling sedan periodens start. Resultatet visar även på 

nämnvärd spridning mellan högsta och lägsta värdet. G5 Entertainment med 1014,51 procent 

är det företag som har haft den mest positiva utvecklingen medan CLX Communications har 

haft en negativ utveckling på motsvarande -2,03 procent.  

 

4.2 Hela perioden 

Under samtliga perioder studerades ROA och ROE, detta har även gjorts under den totala 

perioden. Vid sammanställningen av data analyserades P-värden för att fastställa eventuella 

samband. 

 

4.2.1 RTS 

I studien sammanställdes bolagens prestationer sett till aktiekurs inklusive utdelningar för 

samtliga tre åren, tidigare nämnt som RTS. Den insamlade informationen om denna utveckling 

visar på en generellt positiv trend om än med nämnvärd spridning. Den genomsnittliga 

förändringen i RTS var för perioden 198,7 procent. Med en enkel regression har RTS satts i 

förhållande till förändringen i total ersättning vilket gav ett P-värde på 0,885.   

 

4.2.2 Period 1 

Den första perioden undersöktes samtliga företag och täckte kalenderåret 2015. För perioden 

låg den genomsnittliga fasta ersättningen på 2257,44 tusen kronor bland de undersökta bolagen 

samtidigt som den genomsnittliga rörliga ersättningen uppgick till 988,44 tusen kronor. Fyra 

av de undersökta företagen betalade inte ut någon rörlig ersättning till VD:n under denna period 

och ytterligare fyra bolag betalade ut en rörlig ersättning under en miljon kronor. Samtliga 

bolag utom ett, Tobii, presterade positiva resultat när det kom till ROE och ROA dock 

tilldelades Tobiis VD en rörlig ersättning om än den lägsta utbetalda á 300 tusen kronor. 

 

4.2.3 Period 2 

Under period 2 som avser kalenderåret 2016 studerades åter samma företag som i Period 1. 

Även denna gång samlades nödvändig data in för att få fram ROA och ROE. Under period 2 

hade genomsnittet ökat på den fasta- och rörliga ersättningen mot föregående period, se tabell 

2. Den genomsnittliga fasta ersättningen uppgick till 2758,81 tusen svenska kronor vilket 

motsvarar en procentuell förändring på drygt 22 procent. Genomsnittlig rörlig ersättning ökade 
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från 988,44 till 1412,75 tusen svenska kronor vilket i sin tur motsvarar en ökning på cirka 43 

procent. 

 

Även under denna period uppvisades en del extremvärden där ibland Tobii som till lika tidigare 

resultat även denna period uppvisar negativa resultat på ROA och ROE. Dock erhöll Tobii:s 

VD en total ersättning som låg 12,4 procent över genomsnittet. Utav de undersökta bolagen 

var det två som inte förändrat den rörliga ersättningen från föregående period. Ytterligare fyra 

av bolagen valde att sänka den rörliga ersättningen i förhållande till föregående period oavsett 

det positiva resultatet i dessa bolag. Dock försämrades det genomsnittliga ROE och ROA 

resultatet mot föregående period. Resterande bolag delade ut en högre rörlig ersättning än 

föregående period. 

 

Förändringen av den genomsnittliga totala ersättningen från period 1 till period 2 framgår av 

tabell 2 och motsvarar 28,5 procent. Under andra perioden erhöll alla VD:ar utom tre en högre 

total ersättning än i föregående period. 

 

4.2.4 Period 3 

Period 3 bestod av samma företag som tidigare perioder och avsåg kalenderår 2017. VD:ns 

genomsnittliga ersättning hade sedan året innan ökat på alla tre parametrar som avser att mäta 

lönen. Den rörliga ersättningen har ökat med 14 procent vilket kan jämföras med en ökning på 

198,6 tusen svenska kronor. Den fast ersättningen har ökat med 12,6 procent vilket i praktiken 

innebär en ökning med 346,44 tusen svenska kronor. Den totala ersättningen har även den ökat 

med 13 procent, detta motsvarar en ökning på 544,5 tusen svenska kronor. De mått som använts 

för att mäta företagens lönsamhet har inte visat på samma resultat som löneutvecklingen då 

dessa minskat, ROA har minskat med -14 procent och ROE har minskat med -13,8 procent.  
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5. Analys 

___________________________________________________________________________ 

Följande kapitel inleds med en övergripande analys av den insamlade datan. Senare fortsätter 

kapitlet med en mer fördjupad analys som syftar till att studera de hypoteser som satts upp 

tidigare i studien. Slutligen avslutas kapitlet med en reflektion med koppling till de teorier som 

använts. 

___________________________________________________________________________ 

 

5.1 Övergripande analys 

Som tidigare nämnts under rubriken empiri har ersättningsvariablerna haft en positiv 

utveckling. Sett till den totala tidsperioden har de flesta företag höjt den ekonomiska 

ersättningen till VD:n. Vid en överblick går det även att se en negativ genomsnittlig trend för 

både ROA och ROE, se tabell 2. Detta kan vid en övergripande analys tyda på att det inte 

existerar någon positiv korrelation mellan de redovisnings förankrade prestationsmåtten och 

VD ersättning. Tids nog har enkla regressionstester använts för att studera hela perioden. 

Resultatet av dessa analyser gav ett P-värde på 0,603 mellan total ersättning och ROA vilket 

innebär att det inte återfunnits någon adekvat kausalitet mellan dessa variabler. Det har heller 

inte varit möjligt att fastställa ett samband mellan ROE och den totala ersättningen. Emellertid 

visar ROE och fast ersättning på ett samband om än inte signifikant med ett P-värde på 0,096.  

 

5.1.1 Korrelation 

Vid en korrelationsanalys används Pearsons korrelationsmatris i syfte att urskilja eventuella 

korrelationer mellan de oberoende variablerna. Detta genom att i Pearsons korrelationsmatris 

studera korrelationskoefficienten. Korrelationskoefficienten kan anta ett värde mellan +1 som 

speglar fullständig positiv korrelation och -1 som till motsatsen speglar fullständig negativ 

korrelation. Då en variabel är perfekt oberoende antar korrelationskoefficienten värde 0 (Lind, 

Marchal & Wathen, 2015 s.430).  I tabell 3 återfinns Pearsons korrelationsmatris baserad på de 

variabler som legat till grund för denna studie. De beroende variablerna korrelerar till viss del 

men utifrån att de ingår i olika modeller är detta inget som anses vara av betydelse. Ett exempel 

på detta är den totala ersättningen och den rörliga eller den fasta ersättningen mot den totala. 

Regrissionstestet mellan den fasta ersättningen och lönsamhetsmåttet ROE och 

regrissionstestet mellan den rörliga ersättningen och lönsamhetsmåttet ROE, visar att det finns 

en viss korrelation mellan variablerna.  
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Tabell 3, Pearsons korrelationsmatris över beroende och oberoende variabler. 

 

 

5.2 Ingående analys 

Tidigare i studien skapades hypoteser förankrade i de teorier som studien använder. Dessa 

hypoteser syftar till att få klarhet i huruvida det existerar något samband mellan de olika 

variablerna. Datan som samlats in möjliggör analyser på hela perioden samtidigt som 

utstickande trender från de specifika åren går att ta i beaktande.  

  

5.2.1 Hypotes 1 

H0: Det finns inget samband mellan total VD-ersättning och lönsamhetsmåtten ROA, ROE 

H1: Det finns ett samband mellan total VD-ersättning och lönsamhetsmåtten ROA, ROE 

 

Denna hypotes har prövats utifrån regressionstesterna och sammanställs nedan. Varje test 

innefattar en enkel regressionsanalys och är avgränsade till var och en av de tre perioder som 

tidigare nämnts. Genomgående användes den totala VD ersättningen som den oberoende 

variabeln och ROA och ROE som den beroende variabeln.  

  

Inledningsvis testades totala VD ersättningen i förhållande till ROA för period 1. Testet visade 

inte på något signifikant samband då testet exponerade ett P-värde på 0,680. Med andra ord 

återfanns en 68 procentig risk att förkasta nollhypotesen felaktigt. Vid testet skapades en 

regressionslinje enligt y = 7E-06x + 0,1059. Detta innebär att en positiv förändring i ROA 

genererar en positiv förändring i ersättningen motsvarande 0,006 promille. Förklaringsgraden 

(R²) för samma test uppvisade 0,01255 vilket innebär att endast 1,3 procent kan förklaras med 

denna linje. Utifrån detta kan bedömningen göra att testet inte kan uppvisa något samband. 

Följaktligen utfördes testet på relationen mellan total VD ersättning och ROE. Testet uppvisade 

ett P-värde på 0,162 det vill säga ett visst samband men som enligt ramen för studien inte kan 

anses signifikant. Utifrån den regressionslinje som skapats i testet kommer varje positiv 

förändring i ROE medföra en negativ förändring i total ersättning. Vidare kan denna trendlinje 

endast förklara 13,4 procent utifrån R² som uppvisade 0,134 vilket kan anses som en svag 

förklaringsgrad om än något starkare än i föregående test.  



28 

 

Period 2 uppvisade ett resultat motsvarande det i period 1. P-värdet som visades i samband 

med mätningar av ROA och total ersättning uppgick till 0,884 vilket medför en risk 

motsvarande 88,4 procent att förkasta nollhypotesen felaktigt. Regressionslinjen visade på en 

svagt positiv trend men med en svag förklaringsgrad då R² gav ett värde på 0,00158. 

Regressionslinjen kan med andra ord förklara 0,16 procent av sambandet. Resultatet för testet 

på ROE uppvisade inte heller på något samband då det uppkom en 60,4 procentig risk att 

förkasta nollhypotesen felaktigt. Regressionslinjen kunde i detta test förklara 1,98 procent. 

 

Under den sista perioden blev P-värdet mellan ROA och total ersättning 0,495 samt R² uppgick 

till 0,034 och till lika tolkningen av tidigare perioder går det därför inte att urskilja något 

samband. ROE testades även för period 3 mot den totala ersättningen utan att något samband 

uppvisades. P-värdet angavs till 0,565 och R² till 0,024.  

  

Som tidigare nämnt uppvisar relationen mellan ROA och VD:ns totala ersättning inte på något 

signifikant samband. Endast 0,5 procent kan enligt de statistiska testerna förklaras av 

regressionslinjen när testet utfördes på hela perioden. Detta då ROA för företagen generellt 

haft en negativ utveckling samtidigt som ersättningen generellt har ökat för samma period. P-

värdet 0,603 visar på en 60 procentig risk att förkasta H0 felaktigt. Detta resultat är även i linje 

med det som Randøy och Nielsen (2002) kommer fram till i sin studie. Även när testet utförts 

på hela perioden mellan ROE och VD:ns totala ersättning återfinns en låg förklaringsgrad på 

2,2 procent och ett P-värde på 30 procent. 

 

Resultatet av hypotesprövningen utifrån ovannämnda tester uppvisar inte något signifikant 

samband. H0 kan därmed inte förkastas. 

 

5.2.2 Hypotes 2 

H0: Det finns inget samband mellan rörlig VD-ersättning och lönsamhetsmåtten ROA, ROE 

H1: Det finns ett samband mellan rörlig VD-ersättning och lönsamhetsmåtten ROA, ROE 

 

Hypotesen bygger på relationen mellan den rörliga ersättningen en VD erhåller och bolagets 

prestation sett till de redovisnings förankrade prestationsmåtten. Under period 1 uppvisade 

regressionstesterna mellan rörlig ersättning i förhållande till ROA på 0,401 i P-värde, detta 

innebär en osäkerhet på 40,1 procent. Med en förklaringsgrad på 5,1 procent kan även 
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regressionslinjen anses svag. ROE testades på samma sätt och i detta fall visade 

förklaringsgraden endast på 2,3 procent och ett P-värde på 0,573. 

  

För period 2 genererade regressionstestet mellan rörlig ersättning och ROA ett P-värde 0,772 

och R² ett värde på 0,006. I procentuella termer innebär detta 77,2 procent respektive 0,6 

procent vilket inte anses vara signifikant eller förklara sambandet i tillräckligt hög utsträckning. 

Regressionstesterna där ROE användes som beroende variabel för samma period visade inte 

heller på något samband då P-värdet visade en risk att förkasta nollhypotesen felaktigt på 83,9 

procent.  

  

Relationen mellan VD ersättning och ROA under period 3 gav slutligen ett P-värde på 0,268. 

Inte heller detta kan anses signifikant även om det är mindre sannolikt att förkasta 

nollhypotesen felaktigt. Regressionslinjen kunde inte förklara spridningen med mer än 8,7 

procent. VD ersättningen i förhållande till ROE under denna period påvisade en osäkerhet 

motsvarande 38,9 procent sett till P-värdet. Regressionslinjen gav R² ett värde som motsvarade 

5,3 procent inte heller denna gång kan regressionslinjen anses förklara något samband. 

 

Hypotesprövningen anses inte uppvisa något samband och H0 kan därmed inte förkastas.  

 

5.2.3 Hypotes 3 

H0: Det finns inget samband mellan fast VD-ersättning och lönsamhetsmåtten ROA, ROE 

H1: Det finns samband mellan fast VD-ersättning och lönsamhetsmåtteten ROA, ROE 

 

Hypotes 3 har likt övriga hypoteser prövats utifrån ROA och ROE för varje år men i förhållande 

till den fasta ersättningen. Testet med ROA och fast ersättning för period 1 gav ett P-värde på 

0,781. Relationen mellan fast ersättning och ROA anses därmed inte ha något samband, även 

regressionslinjen uppvisade en låg förklaringsgrad satt till 0,57 procent. Mer nämnvärt är de 

resultat som påvisats för ersättningens relation till ROE för denna period som uppfyller de 

kraven på signifikansnivå som satts upp som ram för studien. P-värdet för detta test visade på 

0,032 vilket innebär att risken att förkasta nollhypotesen underskrider den satta gränsen på 5 

procent. Risken för att felaktigt förkasta hypotesen är då endast 3,2 procent. Sett till det 

punktdiagram som skapats och den regressionslinje som diagrammet innefattar uppvisas dock 

ett negativt signifikant samband. Ekvationen för trendlinjen, y = -0,0002x + 0,7392, visar att 



30 

 

en förändring i ROE medför en negativ förändring i fast ersättning motsvarande 0,02 procent. 

Dock bör förklaringsgraden anses svag även om den nästintill tangerar 30 procent.    

 

Resultatet för period 1 skiljer sig inte nämnvärt från resultatet i period 2 bortsett från ROE:s 

relation till den fasta ersättningen. ROA testet gav ett P-värde 0,93 även översättningsbart till 

93 procents risk att förkasta nollhypotesen felaktigt. Regressionslinjen och R² gav en nämnvärt 

låg förklaringsgrad motsvarande 0,05 procent. Relationen till ROE gav ett P-värde på 0,44 och 

även förklaringsgraden var låg då R² endast var 0,043.  

  

I period 3 uppvisade testet av fast ersättning i förhållande till ROA ett P-värde på 0,873 och R² 

på 0,0019 medans P-värdet för ROE var 0,964 och R² var 0,0001. Detta visar inte på något 

samband mellan någon av tidigare berörda variabler och parallellt med detta kan 

regressionslinjen inte förklara något samband. 

  

I samband med analys av denna hypotes utfördes även regressionstester för hela perioden. 

Resultatet pekade övergripande åt samma håll som resultaten på årsbasis, om än med ett 

utstickande resultat. Testet visade på att ROA som beroende variabel genererade ett P-värde på 

0,627 eller 62,7 procent och därmed fortfarande inte ett signifikant samband. R² gav i detta fall 

heller ingen förklaring då det visade på ett värde motsvarande 0,005 vilket även kan skrivas 

om till 0,5 procent. När testet utfördes med ROE som den beroende variabeln på hela perioden 

uppvisades ett samband om än svagt och ett P-värde på 0,096. Även regressionslinjen visade 

denna gång på ett negativt samband men med en svag förklaringsgrad då R² uppgick till 0,59 

procent. Med hänsyn tagen till det utstickande resultatet för ROE period 1 kan resultatet 

övergripande inte anses visa på ett signifikant samband.  

  

Med detta i bakgrunden kan nollhypotesen inte förkastas då hypotesprövningen inte visade på 

något signifikant samband. 
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5.2.4 Hypotes 4 

H0: Det finns inget samband mellan förändringen i total VD-ersättning och RTS 

H1: Det finns samband mellan förändringen i total VD-ersättning och RTS 

 

I den slutliga hypotesen testades förändringen av totala ersättningen mot RTS för att utröna 

eventuella samband, denna gång på hela perioden. Regressionsanalysen gav ett P-värde på 

0,885 eller 88,5 procent och därmed uppdagades inget signifikant samband. Vidare skapades 

en trendlinje även i detta test för att åskådliggöra eventuella trender. R² uppgick till 0,002 eller 

0,2 procent vilket inte förklarar något samband. Tids nog återfanns en positiv utveckling av 

RTS och av förändringen av total ersättning men trots detta gick det inte att urskilja något 

samband. 

  

På grund av detta kan nollhypotesen inte förkastas enligt hypotestestet. 

 

5.3 Reflektion med teoretisk återkoppling 

Utifrån de resultat som ovan presenterats så anses det mest sannolikt att bolagets prestation inte 

påverkas av VD:ns ersättning. Detta resultat är i linje med tidigare forskning då Randøy och 

Nielsen (2002) inte heller kunde påvisa något signifikant samband mellan VD:ns ersättning 

och bolagets prestation. 

 

Agentteorin bygger på relationen mellan i det här fallet VD:n och ägarna samt hur styrelsen 

skapar incitament för VD:n med hjälp av ekonomisk ersättning. Om incitamentet i form av 

ekonomisk ersättning har den inverkan som framhävs av teorin bör en positiv förändring i 

ekonomisk ersättning generera positiva förändringar i bolagets finansiella resultat. Detta då det 

finansiella resultatet enligt teorin ofta verkar som ett instrument för att mäta VD:ns insatser. 

Om incitamentet innebär en ökad ekonomisk ersättning bör detta påverka företagets resultat 

positivt enligt teorin. Följdaktligen bör detta även generera en positiv förändring i bolagets 

värdering sett till aktiekursen. Grunden till detta är i sin tur att incitamenten fastställs på ett 

sådant sätt att de är i linje med ägarnas intressen. Ägarnas uppfattning och tankar om företagets 

framtid påverkar aktiekursen, ett positivt resultat bör således generera en positiv utveckling av 

aktiekursen. Aktiekursen inklusive utdelning, det vill säga RTS, är ett av de mått på den 

ekonomiska framgång som använts i studien. I de fall där ägarna inte eftersträvar ekonomisk 

vinst i form av utdelning bör aktiekursen ändå spegla deras syn på VD:ns insats. Med detta 

skulle ägarna värdera företaget högre och aktiekursen stiga då VD:n uppnår önskade resultat. 
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Enligt denna studie genererar en positiv förändring i ekonomisk ersättning inte en högre 

lönsamhet oavsett mått på lönsamhet.  I denna studie har inget samband mellan fast, rörlig eller 

total ekonomisk ersättning och bolagets prestation gått att fastställa. Därav kan inget stöd ges 

åt agentteorin eller de antaganden teorin baseras på. Således anses ekonomisk ersättning som 

incitament inte vara det enskilt viktigaste verktyget för att säkerställa VD:ns prestationer.   

 

I denna studie användes även stewardshipteorin som menar på att en VD kan drivas av andra 

incitament än den ekonomiska ersättningen. Enligt teorin delas VD:ns motiv in i inre och yttre 

motivation där den ekonomiska ersättningen anses vara del av det yttre motivet. Grunden i 

teorin är en alternativ syn på individen baserat på Douglas McGregors studie som diskuterats 

under rubriken teori. Enligt stewardshipteorin grundar sig VD prestationerna i en egen vilja att 

prestera på högsta möjliga nivå och att begränsningen i prestation istället återfinns i VD:ns 

egen kapacitet. Till följd av detta är ekonomisk kompensation ett svagt incitament och en 

förändring i den ekonomiska ersättningen skapar därav inte nödvändigtvis en motsvarande 

förändring i VD prestationen och följaktligen bolagets prestation. Denna teori ligger till synes 

närmre det resultat som framkommit av studien. Konstaterat är att bolagen sett till aktiekursen 

generellt har presterat positivt men negativt sett till årlig förändring i ROE och ROA. Denna 

meningsskiljaktighet kan potentiellt förklaras av att aktiekursen även påverkas av 

konjunkturläget. Den negativa förändringen i ROA och ROE baseras på en genomsnittlig 

förändring från första till sista perioden. Sett till de enskilda bolagen på årsbasis har de flesta 

bolag presenterat positiva resultat men dock lägre än tidigare år. Resultatet visar alltså på att 

bolagen har presterat positiva resultat samtidigt som den ekonomiska ersättningen har ökat. 

Detta har skett utan att det finns någon koppling mellan dessa förändringar. Enligt 

stewardshipteorin kan detta bero på att VD:n till större del har drivits av inre motiv snarare än 

ett yttre motiv. I och med detta anses stewardshipteorin också ligga närmare det resultat som 

som framkommit av denna studie. 

 

Resultatet kan även förklaras av att bolagets prestation påverkas av andra kringliggande 

faktorer som inte undersökts i denna studie. Balkin, Markman och Gomez-Mejia (2000) 

studerade bland annat den ekonomiska ersättningen i förhållande till de patent IT bolagen 

besitter. Tillika denna studie grundar sig tanken i att VD:ns agerande har inverkan på FoU och 

därmed på bolagets prestation. Tids nog har denna studie inte fördjupat sig i de patent eller det 

kunskapskapital som enligt Schilling och Hill (1998) kan påverka resultatet. Detta är ett 
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exempel på variabler som kan påverka bolagets prestation oavsett om VD:n främjat FoU med 

alla tillgängliga medel. 

 

Kato och Kubo (2006); Smirnova och Zavertiaeva (2017) genomförde motsvarande studier och 

återfann ett signifikant samband mellan den ekonomiska ersättningen till VD och bolagets 

prestation. En potentiell anledning till att resultaten skiljer sig är de geografiska och kulturella 

skillnader som påverkar nivån på ersättning något som nämns av bland annat McDonnell 

(2019). Vidare menar Zhou (2000); Merhebi, Pattenden, Swan & Zhou (2006) att bolagens 

storlek kan vara av betydelse för vilken ersättning en VD erhåller. Hänsyn har tagits till detta i 

de avgränsningar som har gjorts men trots detta kan en viss variation i denna studie påverkats 

av att bolagen trots allt är av varierande storlek. Med detta i åtanke kan studien inte fastslå 

vilken eller vilka variabler som påverkar bolagets prestation. Dock går det att påvisa att 

relationen mellan ekonomisk ersättning till VD:n inte individuellt påverkar IT bolagens 

prestation i den utsträckning att det går att se ett samband. 
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6. Slutsats 

___________________________________________________________________________ 

I detta kapitel sammanfattas studiens resultat baserat på den data och analys som genomförts. 

Studiens syfte och frågeställning kommer även de att besvaras i detta kapitel. 

___________________________________________________________________________ 

 

Syftet med denna studie var att utröna om det finns något samband mellan VD:ns ersättning 

och bolagets prestation. Sett till det resultat som framkommit till följd av studien går det inte 

att urskilja vilken inverkan den ekonomiska ersättningen till VD enskilt har på bolagets 

prestation. Följaktligen är ekonomisk ersättning som incitament inte det enskilt viktigaste 

verktyget för att säkerställa att bolaget presterar enligt ägarnas förväntningar och 

förhoppningar. Det finns sannolikt variabler utanför VD:ns ersättning som har än större 

inverkan på bolagets prestation utifrån resultatet av denna studie. De hypoteser som ställts upp 

testades sedan mot en femprocentig signifikansnivå. Det går utifrån denna studie inte att 

fastställa ett samband mellan total VD ersättning och lönsamhetsmåtten ROA, ROE. Vidare 

återfanns heller inget samband mellan rörlig VD-ersättning och lönsamhetsmåtten ROE, ROA.  

Fast VD-ersättning och lönsamhetsmåtten ROA, ROE visade inte på något samband. Dock 

uppvisades ett visst negativt samband mellan ROE och fast ersättning som skulle kunna tyda 

på att den ekonomiska ersättningen inte verkar som det starkaste incitamentet. Slutligen 

studerades RTS och total VD ersättning utan att uppvisa något samband.  

  



35 

 

7. Avslutande diskussion 

___________________________________________________________________________ 

I detta kapitel kommer vi diskutera uppsatsen i sin helhet med hänsyn till våra egna åsikter 

samt förslag på vidare forskning. 

___________________________________________________________________________ 

 

Studien uppvisade ett entydigt resultat som visade på att det inte gick att urskilja något samband 

mellan olika former av ekonomisk ersättning och bolagets prestation sett till de resultatmått 

som har tagits fram. Resultatet kan som tidigare nämnt bero på flertalet variabler som påverkar 

bolagets prestation. Utifrån resultatet kan fortfarande VD:ns agerande vara av central betydelse 

för bolagets prestation men i sådana fall kan den ekonomiska ersättningen anses vara det 

styrande incitamentet. Utifrån tidigare forskning (Kato & Kubo, 2006; Zhou, 2000; Randøy & 

Nilsen, 2002; Merhebi, Pattenden, Swan & Zhou, 2006; Smirnova & Zavertiaeva 2017) har 

ämnet varit av intresseväckande karaktär. Samtliga författare har studerat ämnet om än med 

olika förutsättningar och även fått olika resultat. Även om denna studies resultat har varit i linje 

med Randøy & Nilsen, 2002 som också studerat ämnet i Sverige går det att diskutera huruvida 

resultatet har genererats av samma faktorer. Denna tanke ligger även till grund för förslag på 

vidare forskning nedan. Inom forskningsgruppen för denna studie har diskussioner fortlöpt 

under arbetets gång i syfte att förbättra studiens kvalitet. Efter avslutad analys har även 

resultatet diskuterats där vi anser att även utan ett samband har studien bidragit med vissa 

insikter inom ämnet. Resultatet visar som nämnt ovan att VD:ns insatser i denna studie har 

genererat positiva resultat men utan att ersättningen speglas i bolagets prestation. Med det i 

åtanke anser vi att VD:ns agerande ligger i linje med stewardshipteorins antaganden om ett inre 

motiv. 

 

7.1 Praktiskt och teoretiskt bidrag 

Denna typen av studie har ofta utförts på de större marknaderna, framförallt de amerikanska 

och de asiatiska marknaderna. Vår studie har för avsikt att bidra med förståelse om hur nämnda 

förhållanden ser ut på en mindre marknad som fortfarande befinner sig i framkant när det gäller 

den teknologiska utvecklingen. Detta bottnar även i inledningen där Sverige beskrivs gå från 

att vara ett fattigt land till en stark industrination med hög välfärd och en hög grad av 

teknologisk innovation. Studiens ämnar att vara ett bidrag och en del i forskningsområdet och 

således skapa insikt i ett av de incitament som enligt flera tidigare forskare kan anses som starkt 

på andra marknader. 
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7.2 Förslag på vidare forskning  

Under studiens gång har nya intressanta frågeställningar uppkommit, varav vissa har legat till 

grund för vidare inspiration i denna studie. Emellertid kan en studie inte anses svara på alla de 

frågor och ideer som uppkommit under arbetets gång. På grund av detta har vi valt att diskutera 

det vi anser är mest intressant och skulle bidra till ämnesområdet. Utifrån agentteorin och 

stewardshipteorin anser vi att det skulle vara av intresse och betydelse att studera vilket 

incitament som driver en VD till att prestera. Tidigare forskning visar på olika resultat som i 

sin tur kan bero på utomliggande faktorer. I detta förslag skulle en kvalitativ studie genomföras 

på den svenska marknaden i syfte att söka efter det incitament som har störst inverkan på hur 

en VD presterar. Vidare skulle en studie av sådan karaktär potentiellt generera förståelse för de 

resultat som kommit av exempelvis denna studie. 
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