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Sammanfattning 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Bonus till VD har de senaste åren varit ett hett debatterat ämne inom både media och av forskare. En hel 

del bonusskandaler har uppmärksammats på senare tid. Exempelvis har vissa bolag valt att öka sin 

rörliga ersättning till VD trots sjunkande resultat. 

 

Denna studie syftar till att mäta om samband finns mellan ersättningen till VD och företagets prestation 

respektive storlek. För att svara på uppsatta frågeställningar, har författarna valt en kvantitativ 

forskningsmetod med en deduktiv ansats där de valda teorierna appliceras på studiens resultat. Data 

granskas och analyseras med hjälp av hypotesprövningar, regressionsanalyser och 

korrelationsprövningar.  

 

Populationen som valts att behandla är de företag på Stockholmsbörsen som listades under Large Cap 

våren 2012. Urvalet består av 41 av totalt 58 företag.  

 

Studiens resultat har visat att det föreligger ett svagt positivt samband mellan total ersättning till VD och 

företagets storlek. Däremot kan det inte styrkas att företagets prestation påverkar ersättningens storlek.  

 

Nyckelord: VD ersättning, MVA, bonussystem, agent teori, stewardship teori, total ersättning, multipel 

regression, hypotesprövning, korrelation 

 
  



 

 

Abstract 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Incentives to CEOs have been a hot topic of discussions in media and by scientists in recent years and a 

lot of attention has been paid to bonus scandals. Some companies have for example chosen to increase 

their CEO incentives even though the results are decreasing. 

 

This essay aims to measure if there is a correlation between CEO compensation and company-size and 

performance, respectively. To be able to answer the essays questions formulation, the authors have 

chosen a quantitative research method, where the theories have been implicated to the result of the 

study. The data have been analyzed with hypothesis tests, regressions and correlation testing. 

 

The population of the study is the companies listed under Large Cap on Nasdaq OMX Stockholm. The 

sample of the study is 41 of a total of 58 companies. 

 

The result of the study has shown a weak positive correlation between CEO compensation and the firm 

size. However the study cannot find proof that firm-performance does affect the size of the 

compensation. 

 

Key words: CEO incentives, MVA, bonus systems, agency theory, stewardship theory, total 

compensation, multiple regression, hypothesis tests, correlation 
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uppsats ska bidra i den ständigt pågående debatten kring frågan om bonus till VD. 
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Begreppsdefinition 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Fast lön – Utgör grunden i VDs ersättning och är en på förhand förhandlad lön som inte påverkas av 

varken företagets eller VDs prestation
1
. 

Rörlig lön – I Sverige är den vanligaste formen av rörlig lön det som oftast kallas bonus. Denna betalas 

ut på årsbasis och kan vara utformad på olika sätt. Vanligt är att storleken på bonusen baseras på olika 

prestationsmått där vinsten och aktiekursen brukar vara av stor vikt. Subjektiva bedömningar av VDs 

prestation kan även förekomma då styrelsen gör en värdering. Storleken på bonusen är oftast begränsad i 

form av en maximal del av den fasta lönen.
2
 

Total ersättning - Definieras i denna studie som summan av fast lön, rörlig lön och förmåner. 

Aktier och optioner – Många företag erbjuder aktier och optioner i bolaget som inte kan säljas eller 

utnyttjas under en specifik tidsperiod. Dessa betraktas som ett långsiktigt incitament och är också likt 

bonus, grundat på uppsatta mål för företaget och VDs prestation.
3
 

Pensioner och övriga förmåner – Ytterligare kompensation till VD kan ske i form av 

pensionsavsättningar som de är berättigade efter en viss ålder och sträcker sig livet ut. Avgångsvederlag 

är vanligt då VD blir avskedad och inte är skyddad av något anställningsskydd. Andra typiska förmåner 

till VD är t ex städhjälp, tjänstebil, bostad och sjukförsäkringar.
4
 

Large Cap – En lista över bolag på Stockholmsbörsen som har ett börsvärde större än 1 miljard euro.
5
 

 

  

                                                 
1
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1. Inledning 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Detta kapitel är ett introduktionskapitel där bakgrund och problemdiskussion kring ämnet beskrivs. 

Kapitlet avrundas med att uppsatsens syfte, avgränsningar samt problemformulering tas upp. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

1.1 Bakgrund 
 

I stora bolag och koncerner är oftast ägandet och kontrollen skiljt från varandra. Kontrollen innehas av 

en VD, tillsatt av en styrelse som i sin tur är vald av aktieägarna. Forskning har dock visat att det kan 

uppstå problem då kontrollen och ägandet är skiljt.
6
 Ett problem kan kunna uppstå då en VD sätter sina 

egna intressen framför aktieägarnas och på så sätt missbrukar sin makt. Ett sätt att minimera risken för 

att detta är att motivera VD med olika former av bonussystem, något som började bli populärt under 

1980- talet.
7
 

 

Bonussystemens primära syfte är att göra det attraktivt för en VD att stanna kvar i bolaget och att belöna 

denne då företaget uppnått de mål som satts upp. Detta för att behålla kompetens inom företaget.
8
 Ett 

annat syfte bonussystemen har är bland annat att ena aktieägarnas och VD:ns intressen. Detta görs 

genom utformandet av ett bonussystem som är kopplad till företagets prestation och som innefattar både 

kortsiktiga och långsiktiga incitament. De kortsiktiga incitamenten består av en fast del, vilket motsvarar 

den fasta lönen samt en rörlig del, vilken består av bonus som ges på årsbasis alternativt då finansiella 

mål är uppfyllda. De långsiktigt incitamenten kan innehålla ersättning i aktier, optioner, 

pensionsavsättningar eller liknande instrument. Avsikten med de långsiktiga incitament är alltså att ena 

intressena då VD skall fatta beslut och agera på ett sätt som gynnar aktieägarna och deras intressen. 

Avkastning på dessa ges endast om aktiekursen påverkas positivt, det vill säga bara om aktieägarna 

också får avkastning på sitt investerade kapital. 

 

Kritik har dock väckts mot bonussystemen under åren av olika anledningar och forskarna har ända sedan 

introduktionen av dessa varit oense om huruvida bonussystemen har positiv effekt på VDs prestation
9
. 

Kritik har uppmärksammats från styrelseordföranden i Sverige där majoriteten menar att bonusar inte är 

                                                 
6
 Jensen, M.C. & Meckling W.H. (1976) Theory of the firm: Managerial Behavior, Agency costs and ownership Structure 

7
 Sjöstrand et al (2002) Belöningssystem – Nyckeln till framgång, s. 9-13 

8
 Ibid. 

9
 Bång J. & Waldenström, D. (2009) Rörlig ersättning till vd – vad säger forskningen  s. 1 
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nödvändiga vid rekryteringar och bibehållandet av en VD, detta enligt en undersökning gjord av 

Unionen.
10

 

 

I Sverige startade en debatt år 1992 som rörde hur bolagen skulle redovisa ledningens förmåner. 

Debatten utmynnade inte i några direkta förändringar för bolagen utan det var först 10 år senare som 

Svenskt näringsliv satte upp ett antal riktlinjer för ersättningen. Dessa riktlinjer bidrog inte heller till 

någon direkt effekt.
11

  

 

År 2009, året efter finanskrisen, kom däremot nya direktiv från EU, om hur bonussystemen skulle 

regleras. Finansinspektionen (FI) fick i uppdrag att skapa tydliga direktiv för hur bonussystemen ska 

vara utformade och hur dessa skulle redovisas. Anledningen till direktiven tros vara att motverka ett för 

stort risktagande i företagen, något som vissa menar var en bidragande orsak till finanskrisen samt 

olämpligt utformade bonussystem.
12

 Samma år satte också regeringen stopp för alla rörliga ersättningar 

till chefer inom statligt ägda bolag.
13

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Bonus till VD är och har varit ett hett ämne i Sverige de senaste åren. Inför bolagens årsboksslut och 

årsstämmor blir frågan allt mer omdebatterad i media. En undersökning av FI visar att trots de skärpta 

direktiv som gavs 2009 har många bolag inom finanssektorn fortfarande problem att leva upp till dessa, 

då mer än hälften av branschen inte lever upp till de regler FI satt upp
14

. Under de senaste åren har en 

hel del bonusskandaler uppmärksammats i media. Några exempel: 

 

 Skandia-skandalen 2003 där 11 toppchefer fick dela på 3 miljarder i bonus och flera toppchefer 

har nu på senare tid blivit dömda för olika brott.
15

 

 En granskning genomförd av FI visade att de fyra största bankerna i Sverige ökade sina bonusar 

under 2009 trots att resultaten sjönk kraftigt.
16

 

 År 2009 delade AMF ut 7,7 miljoner kronor i bonus till ledningen trots minusresultat, samtidigt 

som de sänkte pensionen för 350 000 åldringar.
17

 

                                                 
10

 http://www.unionen.se/UploadFiles/Dokument/Om%20Unionen/Rapporter/Vd-

bonus%20%E2%80%93%20brister%20och%20oklara%20grunder.pdf  
11

 Sjöstrand et al (2002) Belöningssystem – Nyckeln till framgång,  s. 9-19 
12

 http://www.fi.se/upload/30_Regler/10_FFFS/11_remisser/091022/remisspm_ersattningar_091022.pdf  
13

 http://www.dn.se/debatt/vi-stoppar-chefsbonusar-i-statens-alla-foretag 
14

 http://www.fi.se/Press/Pressmeddelanden/Listan/Mer-an-halften-av-branschen-foljer-inte-bonusreglerna/  
15

 http://www.expressen.se/nyheter/skandia-skandalen-detta-har-hant/ 
16

 http://www.sydsvenskan.se/ekonomi/bankbonusar-okar-trots-krisen/  

http://www.unionen.se/UploadFiles/Dokument/Om%20Unionen/Rapporter/Vd-bonus%20%E2%80%93%20brister%20och%20oklara%20grunder.pdf
http://www.unionen.se/UploadFiles/Dokument/Om%20Unionen/Rapporter/Vd-bonus%20%E2%80%93%20brister%20och%20oklara%20grunder.pdf
http://www.fi.se/upload/30_Regler/10_FFFS/11_remisser/091022/remisspm_ersattningar_091022.pdf
http://www.fi.se/Press/Pressmeddelanden/Listan/Mer-an-halften-av-branschen-foljer-inte-bonusreglerna/
http://www.sydsvenskan.se/ekonomi/bankbonusar-okar-trots-krisen/


3 

 

 Tidigare i år sparkades Finnairs styrelse efter att den senaste VD fått en rekryteringsbonus på 

1,6 miljoner kronor och en bostad värd 16 miljoner kronor, något som styrelsen valt att mörka.
18

 

Tanken med bonussystemen är att de ska vara utformade på ett sätt där det är VDs prestationer och 

företagets resultat som ska påverka utfallet av bonusens storlek. Det kan då tyckas motsägelsefullt att de 

fyra största bankerna i Sverige, trots sjunkande resultat, ändå valt att utöka sina bonusar.
19

 Detta ökar 

intresset för att ta reda på vad svenska bolag i Sverige grundar sina bonussystem på och vilka nyckeltal 

eller variabler som har störst påverkan på bonusen.  

 

Trots all kritik som ägt rum i media de senaste åren visar en undersökning, utförd av Demoskop år 2009 

att endast 26 % av svenskarna var emot bonussystemen och att majoriteten ansåg att systemen var bra. 

Det bör dock tilläggas att acceptansen av bonussystemen endast råder då ersättningsbeloppen har en 

tydlig koppling till prestationen.
20

  

 

Många har som tidigare sagt, forskat kring sambandet mellan bonus och prestation. Däremot finns det 

fortfarande inget konkret svar på vad företagen väljer att grunda sin ersättning på då svaren har varit 

motstridande. Forskning har däremot kommit fram till att både företagets prestation och storlek har 

inverkan på bonusens storlek. 
21

 

 

 

  

                                                                                                                                                                         
17

 http://www.aftonbladet.se/ekonomi/article11706076.ab  
18

 http://www.dagensps.se/artiklar/2012/03/20/91972415/index.xml  
19

 http://www.sydsvenskan.se/ekonomi/bankbonusar-okar-trots-krisen/ 
20

 http://www.dn.se/debatt/kritiserat-bonussystem-har-klart-stod-hos-folket  
21

 Bång J. & Waldenström D. (2009) Rörlig ersättning till vd – vad säger forskningen? s. 1 

http://www.aftonbladet.se/ekonomi/article11706076.ab
http://www.dagensps.se/artiklar/2012/03/20/91972415/index.xml
http://www.sydsvenskan.se/ekonomi/bankbonusar-okar-trots-krisen/
http://www.dn.se/debatt/kritiserat-bonussystem-har-klart-stod-hos-folket
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1.3 Problemformuleringar 

 

 Finns det något samband mellan VDs totala ersättning och företagets prestation, mätt i MVA, 

ROE och årets resultat? 

  Finns det något samband mellan VDs totala ersättning och företagets storlek, mätt i antal 

anställda och omsättning? 

 Vilken enskild storleksvariabel har starkast korrelation med VDs totala ersättning? 

 Vilken enskild prestationsvariabel har starkast korrelation med VDs totala ersättning? 

1. 4 Syfte 
 

Studien syftar till att mäta sambandet mellan total ersättning till VD och företagets prestation respektive 

storlek. Författarna vill genom denna studie även få en ökad förståelse i hur incitamentprogrammen 

tillämpas i de största företagen på Stockholmsbörsen. 

 

1.5 Avgränsningar 
 

Denna studie kommer att röra företagen som är listade under Large Cap på Stockholmsbörsen våren år 

2012. Antalet variabler som ingår i studien är begränsade till 7 stycken då den uppsatta tidsramen inte 

tillät fler. Den totala ersättningen till VD är definierad som summan av den fasta lönen, den rörliga 

lönen och förmånerna. Ingen hänsyn är tagen till de långsiktiga incitamenten eftersom dessa är 

komplexa och svårberäkneliga. Studiens undersökningsperiod är begränsad till åren 2008-2010. 
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2. Teoretisk referensram 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

I detta kapitel beskrivs relevanta teorier samtidigt som tidigare forskning inom området presenteras. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________  

2.1 Teori 

2.1.1 Economic Value Added & Market Value Added 

 

Economic Value Added (EVA)-måttet utvecklades av konsultfirman Stern Stewart & Co år 1982. 

Tanken med måttet till en början, var att mäta hur väl aktieägarnas vinst var maximerad för året och 

utefter detta mått kunna belöna anställda. På senare tid har även finansanalytiker börjat använda sig av 

måttet för att mäta företagets prestation.
22

 Skillnaden mellan EVA-måttet och andra prestationsmått, 

såsom avkastning på eget kapital(ROE) och avkastning på tillgångar(ROA) är att EVA-måttet tar 

hänsyn till kostanden för det egna kapitalet. Med andra ord hur stor del av vinsten som genererats av 

prestationer. Nuförtiden har EVA-måttet som syfte att mäta ett företags vinst och definieras som: 

 

EVA = NOPAT – WACC * CAPITAL  

 

Där: 

NOPAT = Net operating profit after tax (Nettoresultat efter skatt). 

WACC = Weighted average cost of capital (Kostnad för eget kapital). 

CAPITAL = Total equity (Totalt eget kapital).
23

 

 

Ett annat liknande mått som också är populärt vid beräkning av ett företags vinst är Market Value 

Added(MVA). Som definieras enligt följande: 

 

1. MVA = Present Value(PV) av ∑(Framtida EVA), (Nuvärdet av alla framtida EVA) 

Eller: 

2. MVA = Market Value – CAPITAL, (Börsvärdet – Eget kapital)
24

  

                                                 
22

 Griffith J. M. (2004), The true value of EVA, s.25-28 
23

 Baum C. L. et al. (2004). EVA, MVA and CEO compensation: further evidence. s. 82-87 
24

 Ibid. 
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Skillnad mellan de två måtten är att EVA utgår från vinsten för ett kalenderår medans MVA utgår ifrån 

börsvärdet. EVA måttet tar hänsyn till kapitalkostnaden medans MVA måttet endast subtraherar eget 

kapital från börsvärdet. 

 

Baum et al publicerade år 2004 en studie som visade att MVA var mer korrelerat med VD-ersättningen 

än vad EVA-måttet var.
25

  

2.1.2 Principal - Agent teorin 

 

Grundarna till denna teori är Jensen och Meckling (1976) som vill förklara ett komplext förhållande 

mellan principalen (aktieägarna) och agenten (VD). Där både principalen och agenten strävar efter att 

maximera sin egen nytta. Teorin antar att ledningen i ett företag inte kommer att agera utifrån företagets 

eller aktieägarnas bästa utan för sin egen vinning. Detta tros kunna motverkas genom en 

bolagsstyrningsstruktur som syftar till att ena aktieägarnas och ledningens intressen.
26

 

En lösning tros vara att införa incitamentprogram i form av kontant bonus, aktieoptioner eller dylikt. 

Principalen kan exempelvis utlova aktieoptioner som bonus för att motivera fram ett ökat intresse hos 

agenten för att aktiekursen ska öka, vilket i sin tur gynnar principalens intressen. Motivering tros kunna 

reducera risken för att agenten ska agera i sitt eget intresse och istället agera i enlighet med principalens 

mål för företaget.  

 

Teorin menar också att övervakning och kontroll av agenten ska reducera de kostnader som uppstår då 

agenten tar beslut som inte är gynnsamma för företaget. När agenten känner sig iakttagen menar teorin 

att han/hon är mer ovillig att agera i strid mot principalens intressen.  

Ett annat problem som teorin tar upp är att agenten är ovillig att ta risker. Det kan förklaras av att 

agenten inte vill ta risker som kan medföra att han/hon kan förlora sitt arbete. Principalen är däremot 

riskbenägen då han/hon inte som agenten riskerar sitt arbete utan har råd att ta fler risker.  

Ersättningar till VD som baseras på företagets prestation leder till ett större risktagande hos VD då 

denne ständigt strävar efter en större ersättning.
27

  

  

                                                 
25

 Ibid. 
26

 Jensen M.C. & Meckling W.H. (1976) Theory of the firm: Managerial Behavior, Agency costs and ownership Structure 
27

 Gomez-Mejia L. R. & Wiseman R. M., (1997), Reframing Executive Compensation: An Assessment and Outlook   



7 

 

2.1.3 Stewardship Teorin 

 

Teorin beskrivs av Davis et al (1997) som en icke ekonomiskt driven teori utan istället som en teori 

grundad på psykologiska och sociala faktorer. Teorin skapades som ett ytterligare försök att förklara 

sambandet mellan principalens och agenten.  

 

Drivkraften hos agenten kan förklaras genom att agenten strävar efter att få ett erkännande av 

principalen. Erkännandet som agenten får då han/hon arbetar för att uppnå de mål som finns uppsatta. 

Teorin menar att agenten blir tillfredställd genom att han/hon känner sig uppmärksammad och behövd, 

vilket i sin tur leder till ett ökat engagemang samt en ökad arbetsmoral.  

 

Davis et al (1997) anser att resurserna som används för att undvika att agenten ska tänka själviskt och 

för sin egen vinning, såsom incitament program och kontrollsystem, kan minska radikalt. Detta eftersom 

det inte behövs i samma utsträckning när utgångspunkten är att principalen och agenten har en stark 

gemensam förståelse för att uppnå samma mål.
28

 

2.2 Tidigare forskning 

 

Enligt Gomez-Meija(1997) har forskning gjorts i över 70 år gällande företagsledningars ersättning. 

Studierna har syftat till att förstå hur ersättningen till VD och styrelse förhåller sig till företagets 

prestation.
29

 

 

Xianming(2000) undersökte sambandet mellan VD ersättning och företagets prestation respektive 

storlek. Undersökningsobjekten var 755 Kanadensiska företag under en fyra års period (1991-1995). 

Resultatet av forskningen påvisar att VD ersättningen ökar i samband med att storleken på företaget 

ökar. Studien visar även att företagets prestation har en koppling till ersättningen. Några av de 

prestationsmått Xianming använde var, ROA och aktieavkastning.
30

 

 

Att det finns ett samband mellan företagets storlek och ersättningen till VD kan även stödjas i en studie 

som gjorts i Finland av Mäkinen(2007). Mäkinen undersökte korrelationen mellan företagets 

prestation/storlek och VDs ersättning. Det gjordes med hjälp av olika variabler såsom, ROA, 

nettoomsättning och aktieavkastning. Han delade upp dessa variabler i två kategorier, en aktiebaserad 

                                                 
28

 Donaldson L. & Davis J. (1991) Stewardship Theory or Agency Theory. CEO Governance & Shareholder  s. 49-65. 
29

 Gomez-Mejia L. R. & Wiseman R. M. (1997), Reframing Executive Compensation: An Assessment and Outlook   
30

 Xianming Z. (2000). CEO Pay, Firm Size, and Corporate Performance: Evidence from Canada 
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och en redovisningsbaserad. Resultatet påvisade ett samband mellan företagets aktiekurs och ersättning. 

Studien kunde dock inte visa på något samband mellan ersättning och ROA. Utav resultatet kunde 

däremot andra intressanta slutsatser dras om bolagsstyrning. Studien visade ett positivt signifikant 

samband mellan ersättningen till VD och andelen internationellt ägande i företaget. Även styrelsen 

storlek hade ett positivt samband med ersättningen till VD, speciellt gällande nivån på grundlönen och 

bonusdelen.
31

 

 

Miller(1995) presenterade en studie där korrelationen mellan företagets prestation och förändringen i 

den totala ersättningen för VD studerades. Undersökningsobjekten bestod endast av amerikanska bolag. 

De mått som användes var ROE, omsättningen och vinst per aktie(EPS). Resultatet i studien påvisade att 

VDs ersättning med största sannolikhet inte baseras på företagets prestation. Istället visade resultaten att 

ersättningen baserades på hur företaget presterar gentemot andra företag inom samma bransch. 
32

 

 

Många studier har gjorts gällande principal- agent teorin där resultaten visat att incitamentprogrammen 

som används för att ena VDs och aktieägarnas intressen inte är effektiva. Lilling(2006) utförde en studie 

dels i syfte till att motbevisa detta och menar att incitamentprogrammen visst är effektiva. Han hade 

även ett annat syfte med studien vilket var att försöka påvisa ett samband mellan VDs ersättning och 

företagets marknadsvärde. Studiens resultat visade att incitamentprogram leder till ökad prestation hos 

VD. Studien visade även att det finns ett samband mellan företagets marknadsvärde och VDs 

ersättning.
33

 

 

  

                                                 
31

 Mäkinen M. (2007). Ceo Compensation, Firm Size and firm performance: Evidence from finnish panel data 
32

 Miller D. J. (1995) CEO Salary Increases May Be Rational after All: Referents and Contracts in CEO Pay. 
33

 Lilling M. S (2006). The link between CEO Compensation and firm performance: Does Simultaneity matter? 
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3. Metod 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Detta kapitel introduceras med att behandla de val som gjorts gällande studiens metod och 

vetenskapliga ansats. Studiens urval samt val av variabler diskuteras för att sedan avsluta kapitlet med 

val av metod gällande analys av data samt metodkritik.  

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

3.1 Val av metod 
 

Det finns två centrala metoder inom den företagsekonomiska forskningen, den kvalitativa och den 

kvantitativa. En del författare anser att det finns en distinkt skillnad mellan metoderna medans andra 

tycker att skillnaderna börjar suddas ut. Metodernas skillnader täcker upp ett stort antal frågeställningar 

inom denna typ av forskning. 
34

 

 

Den kvantitativa forskningsmetoden kan betraktas som en strategi som betonar kvantifiering när det 

gäller insamling och analys av data. Den kvalitativa strategin betonar istället ord och text. Dessa är de 

huvuddrag som definierar skillnaderna mellan forskningsmetoderna.
35

 

 

I denna studie kommer den kvantitativa forskningsmetoden att användas då den är lämpligast vid analys 

av data i form av siffror och nyckeltal, därför anses denna strategi vara den som på bästa sätt tillgodoser 

studiens syfte samt frågeställningar.  

3.2 Vetenskaplig ansats 
 

Empiri och teori är två centrala punkter inom den samhällsvetenskapliga forskningen. Det finns två 

olika ansatser som kan användas för att integrera dessa. Den induktiva ansatsen och den deduktiva. Med 

ett induktivt angreppssätt är teorin resultatet av en forskningsinsats. Induktion kan beskrivas som att 

slutsatser dras från det konkreta till det generella.
36

 

 

Den deduktiva ansatsen kommer att användas i denna studie då författarna utgår ifrån teorier gällande 

ämnet som sedan ska sammankopplas med studiens resultat. Vilket är en förutsättning vid ett deduktivt 

                                                 
34

 Bryman & Bell (2005), Företagsekonomiska forskningsmetoder, s. 39-40 
35

 Ibid., s. 39-40 
36

 Ibid s. 25 
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angreppssätt, där slutsatser dras från det generella till det konkreta. Utifrån den teorin som finns 

gällande ämnet härleds en eller flera hypoteser som sedan ska prövas i en empirisk granskning.
37

 

3.3 Litteratursökning 
 

Den teoretiska referensramen studien har satt upp bygger på vetenskapliga artiklar som uppsökts i 

JSTORE, Business Source Premier och Google Scholar. En hel del artiklar förkastades efter granskning 

då de inte lämpade sig till denna studie. Tabellen nedan visar hur sökningen gick till och vilka 

författares verk som användes till uppbyggnaden av ramen.  

 

Table 1 

Databas Sökord Resultat 

Google Scholar CEO incentives,monetary 

incentives, reward systems, 

CEO compensation, CEO 

performance, stewardship 

theory, agency theory 

Donaldson L, Davis J, 

Gomez-Mejia L, Wiseman R 

M, Mäkinen M, Jensen, M.C, 

Lilling M.S, 

JSTOR CEO performance, 

incentives, CEO rewards, 

VD bonus, CEO pay 

Zhou Xianming, Gomez-

Mejia L S, Tosi H L,  

Business Source 

Premier 

Agent teori, agency theory, 

CEO incentives, 

bonussystem, VD ersättning, 

executive pay 

Griffith John M, Baum C.J, 

Gomez-Mejia L S, Katz J P, 

Ellig B, Miller D.J, 

Artikelsöknings resultat 

3.4 Urval 

 

En population är samtliga enheter som urvalet väljs ifrån.
38

 Studiens population utgörs av alla Large 

Cap
39

 bolag som är noterade på Stockholmsbörsen. Populationen valdes då större bolag mer frekvent 

använder sig av rörlig ersättning till VD än vad mindre bolag gör, vilket är ett av syftena med studien.
40

 

                                                 
37

 Ibid., s. 23 
38

 Bryman & Bell (2005), Företagsekonomiska forskningsmetoder, s. 111 
39

 www.di.se (Börslistor, Sv Large Cap) 
40

 Bång J. och Waldenström D. (2009) Rörlig ersättning till vd – vad säger forskningen?  

http://www.di.se/
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Efter valet av population påbörjades urvalet. Författarna valde att exkludera de listade bankerna efter 

samspråk med handledare. Detta på grund av bankernas komplexa kortsiktiga incitamentprogram. 

Författarna påbörjade sedan granskning av data på de resterande företagens årsredovisningar och valde 

därefter att exkludera ytterligare 13 företag då dessa inte hade tillräcklig information för att genomföra 

studien. Dessa företag är betraktade som bortfall och visas i tabellen nedan. 

Table 2 

ABB Ltd Lundin Mining SEMAFO Inc 

Alliance Oil Company Melker Schörling Swedish Match 

Astra Zeneca Millicom Tieto corporation 

Autoliv Inc Oriflame Cosmetics  

Industrivärden Ratos  

       Bortfall 

Efter exkludering av banker och bortfall återstod 41 företag, vilka utgör studiens urval.  

3.5 Val av variabler 

 

Att VDs ersättning skulle vara studiens beroende variabel stod klart tidigt. Däremot var det inte 

självklart vilka delar av ersättningen som skulle ingå i variabeln. Efter samspråk med handledare och 

studerandet av tidigare uppsatser beslutades att inte ta hänsyn till den långsiktiga ersättningen i form av 

aktieoptioner, pensionsavsättningar och dylikt. Dels på grund utav att den långsiktiga ersättningen 

grundas på komplexa system men också att den uppsatta tidsramen var för snäv för att få fram bra data 

som speglar dessa på ett rättvist sätt. Kvar återstod tre delar av lönen, vilka var VDs; fasta lön, den 

kortsiktiga rörliga delen och förmåner. Summan av dessa tre delar kom att representera studiens 

beroende variabel, den totala ersättningen.  

 

Under datainsamlingen påträffades en artikel skriven av Ellig(2008). Ellig menar att företagets och VDs 

prestation oftast mäts av de poster som hittas i resultaträkningen, balansräkningen och 

kassaflödesanalysen. Vidare listas 132 olika variabler som alla kan användas vid beräkning av företagets 

och VDs prestation.
41

 

 

Förståelse väcktes snabbt om att valet av variabler som studien väljer att behandla, kommer att vara 

avgörande för studiens resultat. Granskning av tidigare forskning, tidigare kandidat-, magister- och 

master uppsatser påbörjades för att hitta inspiration till vilka av alla tänkbara variabler som kunde tänkas 

                                                 
41

 Ellig B. (2008), Executive Pay Plan Financial Measurements,  s. 42-50 
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passa denna studie. Efter att en uppfattning bildats söktes stöd i tidigare vetenskaplig forskning för att 

definitivt bestämma vilka variabler som kunde anses lämpliga. 

 

Den första prestationsvariabeln som valdes var ROE då denna används frekvent i tidigare forskning, 

bland annat av Miller(1995) och Gomez-Mejia et al(2000). Fördelen med denna variabel är att den 

mäter avkastningen och samtidigt sätter den i relation till det egna kapitalet. MVA variabeln valdes efter 

att först stött på EVA-modellen och sedan hittat stöd, via Baum et al(2004), för att MVA var mer 

korrelerat till VD-ersättning än vad EVA-värdet var. Det sista valet av prestationsvariabler föll på årets 

resultat som också den använts av bland annat Gomez-Mejia et al(2000) och Miller(1995). 

 

Antal anställda och omsättning valdes som storleksvariabler då dessa använts i flera tidigare uppsatser 

och som också använts av Gomez-Mejias et al(2000).  

 

Slutligen valdes även att ta med en utomstående variabel för att sätta egen prägel på studien. Denna 

variabel var bonusandel, som ämnar mäta hur stor del av den totala ersättningen som representeras av 

rörlig kortsiktig bonus. Senare upptäcktes att även bonusandel använts som variabel i tidigare forskning 

inom samma område. Mäkinen(2007) använde bonusandelen som en variabel i hans studie om hur 

storleken på VD-ersättning korrelerar med företagets storlek och prestation. 

3.6 Definition av variabler 

3.6.1 Storleksvariabler 

 

Nettoomsättning: Avser ett företags totala försäljning under en viss period, vanligtvis per år. 
42

 Ingen 

formel krävs för att ta fram nettoomsättningen utan den hittas i respektive årsredovisning.  

Antal anställda: Avser kvantiteten anställda personer på ett företag.  

3.6.2 Prestationsvariabler 

 

Market Value Added: Är en modell som avser att mäta ett företags framtida vinster. Modellen tar även 

hänsyn till företagets egna kapital då den definieras enligt följande: 

MVA = Börsvärde – Eget kapital 43 

Return on equity (ROE): Är ett mått som mäter hur effektivt företaget använder det egna kapitalet för 

att generera vinst. Måttet definieras enligt följande: 

                                                 
42

 http://www.aktiespararna.se/ungaaktiesparare/Utbildning/Aktieanalys/Resultatrakning/ 
43

 Baum, C. L. et al. (2004). EVA, MVA and CEO compensation: further evidence. s. 82-87 
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ROE (Avkastning på eget kapital) =
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑣𝑖𝑛𝑠𝑡

𝐽𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑎𝑡  𝑒𝑔𝑒𝑡  𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 
44

 

Årets resultat: Även kallat nettovinst vilket motsvarar de pengar som finns kvar efter att alla kostnader 

dragits och skatt har betalats. Årets resultat kan vara både positivt och negativt.
45

 

 

3.6.3 Bonusandel 

Den del av den totala lönen som består av rörlig karaktär = 
𝐾𝑜𝑟𝑡𝑠𝑖𝑘𝑡𝑖𝑔  𝑟ö𝑟𝑙𝑖𝑔  𝑙ö𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑙ö𝑛
 

3.7 Datainsamling och bearbetning 

 

Det finns olika typer av data där en av dessa är primärdata, vilken författare själv tagit fram. Dessa data 

kan bestå av exempelvis intervjuer, enkäter eller strukturerade observationer. Nackdelen med denna typ 

av data är att de oftast är väldigt kostsamma och tidskrävande.
46

 En annan typ av data är sekundärdata, 

vilket är data som någon annan tagit fram. Exempelvis årsredovisningar och statistik. Denna studie har 

använt sig av sekundär data i form av nyckeltal och andra finansiella värden hämtade från företagens 

årsredovisningar. Den hämtade data har sedan bearbetats i Excel för att underlätta överföringen till 

statistikprogrammet SPSS där olika statistiska prövningar väntar. 

 

Vissa bolag valde att redovisa värden i årsredovisningarna i annan valuta än SEK. Då detta förekommit 

har en omvandling skett av dessa värden till SEK för att underlätta beräkningarna. Till hjälp har 

riksbankens snittkurser under de olika åren använts. 

 

Riksbankens snittkurser under åren vid omvandling till SEK.
47

 

Table 3 

Valutor 1 enhet SEK 2008 1 enhet SEK 2009 1 enhet SEK 2010 

EURO 9,6055 10,6213 9,5413 

USD 6,5808 7,6457 7,2049 

CHF (Schweiz) 0,6059 0,7034 0,6911 

Riksbankens årliga genomsnittskurser 

                                                 
44

 http://www.aktiespararna.se/ungaaktiesparare/Utbildning/Aktieanalys/Nyckeltal/ 
45

 http://www.aktiespararna.se/ungaaktiesparare/Utbildning/Aktieanalys/Resultatrakning 
46

 Bryman & Bell (2005), Företagsekonomiska forskningsmetoder, s. 230 
47

 http://www.riksbank.se/sv/Rantor-och-valutakurser/Arsgenomsnitt-valutakurser/  

http://www.riksbank.se/sv/Rantor-och-valutakurser/Arsgenomsnitt-valutakurser/
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3.8 Statistiska begrepp 

 

Nedan följer en redogörelse för de statistiska begrepp som används i dataanalysen. 

 

Signifikansnivå – Är den nivå som används vid en hypotesprövning av stickprovsdata. 

Signifikansnivån uttrycks som hur stor sannolik det är att nollhypotesen förkastas trots att denna är sann. 

Vanligtvis används en signifikansnivå på 5 %.
48

 

 

Korrelationskoefficient (r) – Visar styrkan och sambandet mellan två variabler. 

Korrelationskoefficienten har alltid ett värde mellan -1 och 1. Bilden nedan visar hur värdena kan tolkas: 

 

49
 

 

Determinationskoefficient (r
2
) – Förklarar hur stor del av variansen i den beroende variabeln som kan 

förklaras av variansen i den oberoende variabeln.
50

 

3.9 Regression  
 

Multipel regression används för att analysera variationen i den beroende variabeln med hjälp av flera 

förklarande oberoende variabler.
51

 Då syftet med denna studie är att utreda hur de valda variablerna 

samvarierar anses den multipla regressions analys lämplig då denna kännetecknas av att kunna bearbeta 

och granska ett flertal variabler samtidigt. Regressionsanalyser tillämpas av en mängd andra författare i 

liknande studier exempelvis, Millers studie från 1995
52

 och Gomez-Mejias et als studie från 1989.
53

 

                                                 
48

 Lind et al (2010), Statistical Techniques in Business and Economics, s.330 
49

 Ibid., s.459 
50

 Ibid., s.462 
51

 Körner S. & Wahlgren L. Statistiska metoder, s.170 
52

 Miller D. J. (1995), CEO Salary Increases May Be Rational after All: Referents and Contracts in CEO Pay, s. 1367 
53

 Gomez-Mejia et al.(1989) The Decoupling of CEO Pay and Performance: An Agency Theory Perspective s.179 
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Formeln för den multipla regressionen definieras som: 

Y = a +β1 * x1 + β2 * x2 + βi * xi 

Y= Beroende variabel. 

a= Interceptet där regressionslinjen korsar y- axeln. 

b= Förklarar den genomsnittliga förändringen i y när x förändras med en enhet. 

x= Förklarande oberoende variabel.
54

 

3.10 Validitet 
 

Validitet rör hur väl data mäter det som det är ämnat att mäta. Hög validitet uppnås då de data och den 

metod som valts för studien, är relevant och sammankopplad med syftet för undersökningen.
55

 Valet av 

variabler anses av författarna vara relevanta för syftet och frågeställningarna som studien har. 

Variabelvalen kan härledas till tidigare forskning vilket ökar validiteten för studien. 

 

Studiens urval är relativt stort gentemot populationen då hela 41 av totalt 58 företag behandlas i studien. 

Detta ökar tillförlitligheten vid en generalisering till populationen.  

3.11 Reliabilitet 
 

Reliabilitet rör datas pålitlighet och noggrannhet. För att en undersökning ska uppnå hög reliabilitet 

krävs det att den är oberoende av den som undersöker. Ett annat kriterium är att andra forskare ska 

komma fram till samma resultat då de genomför en undersökning med samma data och material.
56

 

 

I de få fall där all data inte funnits tillgänglig har data beräknats och analyserats noggrant av författarna. 

Självklart finns en risk för felberäkning även om denna är liten då den beräknats noggrant. Det bör även 

tilläggas att risk för tolkningsfel finns då vissa årsredovisningar varit skrivna på engelska. 

 

3.12 Källkritik 
 

Bakgrund, teori och tidigare forskning som har presenterats har huvudsakligen hittats i vetenskapliga 

artiklar med undantag för ett antal böcker. Vissa av artiklarna är inte dagsaktuella då de publicerades för 

ett antal år sedan. Däremot har dessa artiklar varit centrala även i studier på senare tid.  

                                                 
54

 Körner S. & Wahlgren L. Statistiska metoder, s.171-174 
55

 Bryman & Bell (2005), Företagsekonomiska forskningsmetoder, s. 95 
56
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De data som har samlats in är sekundärkällor då författarna har granskat data från företagens 

årsredovisningar. Årsredovisningarna anses vara tillförlitliga eftersom de är granskade av licensierade 

tjänstemän. Andra internetkällor som Aftonbladet, Sydsvenskan och Dagens nyheter har använts för att 

beskriva bonusskandaler i bakgrundskapitlet. Dessa källor är inte fullt pålitliga vilket författarna är 

medvetna om, de valdes dock att ändå tas med eftersom de endast tar plats som intresseväckare.  

 

3.13 Metodkritik 

 

Antalet variabler som studien valt att behandla är 6 stycken vilket endast är ett fåtal av alla möjliga 

tänkbara variabler. Författarna är väl medvetna om att resultat skulle kunna bli ett annat om andra eller 

fler variabler hade valts. Anledningen till att det endast blev 6 variabler var på grund av den snäva 

tidsramen. Däremot anser författarna att de valda variablerna är relevanta för studien då det kan styrkas i 

tidigare forskning som tidigare nämnts.  

 

Vid urvalet av data tog författarna endast hänsyn till de bolag som var börsnoterade på Large Cap 2012. 

Ingen hänsyn togs till huruvida bolagen var listade på Large Cap under undersökningsperioden. 

 

Författarna har valt att använda multipelregressionsanalys vid mätning av samband mellan ersättningen 

till VD och de två olika variabelgrupperna. Denna metod anses lämplig då den kännetecknas av att 

kunna granska och bearbeta flera variabler samtidigt. Detta är nödvändigt för att kunna besvara studiens 

frågeställningar.  

 

Korrelationsberäkning kommer även att göras i för att mäta samband mellan variablerna, vilket är 

relevant till studiens syfte samt hypotesprövningar.  
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4. Hypoteser 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

I detta kapitel presenteras uppsatsens hypoteser. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Hypotes 1: Finns det ett samband mellan total ersättning och företagets omsättning 

H0= Det finns inget samband mellan total ersättning och företagets omsättning 

H1=Det finns ett samband mellan total ersättning och företagets omsättning 

 

Hypotes 2: Finns det ett samband mellan total ersättning och antal anställda 

H0= Det finns inget samband mellan total ersättning och antal anställda 

H1=Det finns ett samband mellan total ersättning och antal anställda 

 

Hypotes 3: Finns det ett samband mellan total ersättning och Market Value Added 

H0= Det finns inget samband mellan total ersättning och Market Value Added 

H1=Det finns ett samband mellan total ersättning och Market Value Added 

 

Hypotes 4: Finns det ett samband mellan total ersättning och Årets resultat 

H0= Det finns inget samband mellan total ersättning och Årets Resultat 

H1=Det finns ett samband mellan total ersättning och Årets Resultat 

 

Hypotes 5: Finns det ett samband mellan total ersättning och ROE 

H0= Det finns inget samband mellan total ersättning och ROE 

H1=Det finns ett samband mellan total ersättning och ROE 

 

Hypotes 6: Finns det ett samband mellan total ersättning och Bonusandel 

H0= Det finns inget samband mellan total ersättning och Bonusandel 

H1=Det finns ett samband mellan total ersättning och Bonusandel 
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5. Empiri 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

I detta kapitel redovisas studiens data. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

  

Totalt fanns det 41 bolag under Large Cap som hade tillräckligt med data tillgängliga i sina 

årsredovisningar för att kunna ingå i studien. Data i form av variabelvärden redovisas i tabellerna nedan 

årsvis och avslutas med en kort sammanställning. Nedan finns en förklaring till vad de olika kolumnerna 

i tabellen betyder och vad de har för värden.  

 

 Total = Total Ersättning, mätt I TSEK. 

 ROE = Avkastning på eget kapital, mätt i procenttal (%). 

 Årets res. = Årets resultat efter skatt, mätt i MSEK. 

 Omsättning = Årets totala omsättning, mätt i MSEK. 

 MVA = Börsvärde – Eget kapital, mätt i MSEK. 

 Bonusandel = (Rörlig lön/Total ersättning) * 100, mätt i procenttal(%) 

Table 4 – Empiri år 2010 

Företag Total ROE Årets res. Omsättning Anställda MVA Bonusandel 

Alfa laval 10071 24,4 3116 24720 12078 45318 21 

Assa Abloy 18494 19,1 4080 36823 37279 48570 43 

Atlas Copco 15057 37,6 9944 69875 31214 170600 40 

Atrium Ljungberg 2548 10,5 916 1936 251 2424 0 

Axfood 7008 30,7 862 34260 6895 10224 25 

Boliden 8474 23 3957 36 716 4412 18554 26 

Castellum 5500 17,7 1964 2759 229 3918 44 

Electrolux 19053 20,6 3997 106326 51544 39837 50 

Elekta 5329 30 1031 7904 2621 22121 29 

Ericsson 19392 7,8 11235 203348 90261 108215 35 

Fabege 2475 16 1697 2007 125 1624 0 

Getinge 25695 17,6 2280 22172 12208 20352 44 

H&M 12600 44,1 18681 126966 59440 343777 6 

Hakon Invest 1321 -3,2 -391 2931 1590 10056 0 

Hexagon 10135 6 875 14096 8179 29254 0 

Holmen 7366 4 704 17581 4241 1587 0 

Hufvudstaden 3714 15,9 1733 1392 92 5434 7 

Husqvarna 11800 13,9 1749 32240 14954 20098 50 

Investor 8105 20 30693 2943 2546 -62705 0 

Kinnevik 9043 28,3 13622 8593 1943 -16454 31 

Latour 5289 6 702 5991 3057 3920 42 

Lundbergs 1500 8,1 3941 21171 4499 -17890 0 

Lundin Petroleum 12774 45 3591 5754 336 18828 50 
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Meda 18300 10,4 1428 11571 2593 1671 49 

Modern Times 
Group 20883 30 3541 13101 3069 23261 37 

NCC 14093 20 1527 49420 16731 7873 24 

Peab 5194 15,6 1190 38045 13541 9227 30 

Saab 10031 4,1 454 24434 12536 1981 11 

Sandvik 14361 22,1 6943 82654 47064 122187 40 

SCA 15499 9,4 5592 109142 45341 6179 44 

Scania 25263 34,7 9103 78168 30561 91002 65 

Securitas 15032 23 2080,8 61340 236713 18425,5 26 

Skanska 14388 20,9 4028 122224 51645 34008 33 

SKF 10036 28,4 5296 61029 40206 67351 22 

SSAB 7700 2 600 39883 8477 5376 0 

Stora Enso 10209 13,5 7340 98246 27383 -1380 0 

Tele2 9400 24 6481 40164 7381 33521 0 

TeliaSonera 12170 17,8 23562 106582 27697 106335 27 

Trelleborg 12272 9,5 1183 28778 20042 5051 37 

Wallenstam 3400 17 1572 1450 184 660 0 

Volvo 21088 16 11212 264749 94250 163879 38 

      
57

 

År 2010 utgick VDs totala ersättning i genomsnitt till 11,3 miljoner kronor. Det var 4 företag som 

delade ut en total ersättning till VD över 20 miljoner kronor. Dessa var Getinge, Scania, Volvo och 

Modern Times Group. Endast Hakon Invest hade ett negativt årets resultat och ROE. Det var 10 % av 

företagen som hade ett negativt MVA. Av den totala mängden företag så var det 73 % som delade ut 

rörlig ersättning till VD. 

 

Table 5 – Empiri år 2009 

Företag Total ROE Årets res. Omsättning Anställda MVA Bonusandel 

Alfa laval 11063 24,5 2737 26039 11773 29571 37 

Assa Abloy 18475 12,7 2659 34963 29375 31089 43 

Atlas Copco 13789 25,8 6276 63762 31085 97769 32 

Atrium Ljungberg 2660 2,2 187 1980 242 -916 0 

Axfood 7624 32,4 793 32 378 6816 8357 33 

Boliden 8131 16 2501 27 635 2032 8943 26 

Castellum 5300 1,7 160 2694 227 2208 43 

Electrolux 10285 14,9 2607 109132 50633 29159 12 

Elekta 5484 30 833 7392 2485 14341 43 

Ericsson 22268 2,6 4127 206477 82493 73973 28 

Fabege 2596 4,3 425 2194 139 -2569 0 

Getinge 21176 16,2 1914 22816 12135 19774 39 

H&M 20400 42,2 16384 118697 53476 300580 10 

                                                 
57

 De berörda företagens årsredovisningar år 2010. 
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Hakon Invest 2871 7,4 701 2392 1551 7782 54 

Hexagon 10135 10 1859 11811 7549 15516 0 

Holmen 6769 6 1006 18071 4577 -1104 0 

Hufvudstaden 3519 -3,4 -357 1372 88 415 2 

Husqvarna 7130 7,5 903 34074 15030 17840 19 

Investor 10205 24 31368 381 145 -41681 13 

Kinnevik 8467 50,2 16373 8397 1996 -12019 28 

Latour 3916 6 552 5440 2956 3044 22 

Lundbergs 1500 4,9 2119 21073 4837 -20444 0 

Lundin Petroleum 7409 -37 -4106 4372 439 8485 22 

Meda 16200 11,4 1537 13178 2627 5831 43 

Modern Times Group 19944 17 -2008 12427 2906 17820 30 

NCC 12507 18 1656 56005 17745 5331 25 

Peab 6041 18,7 1301 34868 13633 6037 36 

Saab 6294 7 699 24647 13159 2197 9 

Sandvik 9454 -7,9 -2596 71937 44355 72043 17 

SCA 13086 8,8 4830 110857 49531 -906 45 

Scania 7137 5,1 1129 62074 30989 50337 0 

Securitas 13106 24 2118 62667 223654 15551 15 

Skanska 13601 22,6 4221 139124 52931 30033 33 

SKF 8701 9 1705 56227 38530 38001 16 

SSAB 7100 -3,3 -1010 29838 8334 7669 31 

Stora Enso 10239 -16,2 -9328 95009 28696 -12294 0 

Tele2 16700 16,4 4755 39436 6647 19777 43 

TeliaSonera 11988 15,2 21280 109161 28815 90501 27 

Trelleborg 9295 3,6 419 27059 20073 617 42 

Wallenstam 10000 6 489 1356 163 -858 0 

Volvo 9990 -19,7 -14685 218361 88084 56966 10 
58

 

År 2009 låg VDs genomsnittliga totala ersättning på 10,1 miljoner kronor. Det var 3 företag som delade 

ut en total ersättning över 20 miljoner kronor vilka var, Ericsson, Getinge och H&M. Av den totala 

mängden företag hade 17 % ett negativt årets resultat och 15 % hade ett negativt ROE. Värdet för MVA 

var negativt för 22 % av företagen. Rörlig ersättning till VD delades ut av 80 % av företagen.  

 

Table 6 – Empiri år 2008 

Företag Total ROE Årets res. Omsättning Anställda MVA Bonusandel 

Alfa laval 10 628 42,8 3 807 27 850 11 821 18 107 34 

Assa Abloy 15 556 12,8 2 438 34 918 32 723 13 545 17 

Atlas Copco 15 834 57,7 10190 74 177 34119 54 582 40 

Atrium Ljungberg 2 510 -4,5 -402 1 855 233 51 504 0 

                                                 
58

 De berörda företagens årsredovisningar år 2009. 
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Axfood 6 923 33,4 737 31663 6847 6 529 28 

Boliden 5 828 7 935 30987 2057 -11 231 0 

Castellum 4 000 -6,1 -663 2501 226 -49 30 

Electrolux 14 188 2,4 366 104792 55177 4 615 34 

Elekta 4 556 27 546 6689 2446 6 082 31 

Ericsson 16 573 8,2 11667 208930 78740 48 916 4 

Fabege 2 514 -4,8 -511 2214 149 -4 873 0 

Getinge 19 478 17,2 1523 19272 5838 11 410 41 

H&M 16 800 44,3 15294 104041 53430 209 656 13 

Hakon Invest 1 413 1,9 170 1184 605 4 885 0 

Hexagon 14 135 18 1859 14479 9062 -2 014 28 

Holmen 6 770 4 642 19334 4829 359 0 

Hufvudstaden 3 396 -3,9 -449 1348 87 1 519 8 

Husqvarna 4 156 15,8 1288 32342 15720 6 757 0 

Investor 12 065 -27 -36736 417 139 -80 596 22 

Kinnevik 6 001 -69,8 -25762 7719 2048 64 536 0 

Latour 4 817 16 1458 7071 3515 228 38 

Lundbergs 1 500 -5,4 -2025 22350 5089 -18 866 0 

Lundin Petroleum 7 299 3 310 6394 524 207 34 

Meda 16 200 8,4 954 10675 2529 2 578 78 

Modern Times Group 21 518 26 2927 13166 2644 2 620 34 

NCC 8 703 27 1820 57465 19942 -1 059 0 

Peab 5 774 21,9 1193 34132 11945 -70 35 

Saab 9 274 -2,4 -242 23796 13294 -1 526 17 

Sandvik 9 644 24,8 7836 92654 50028 21 275 6 

SCA 7 101 8,7 5598 110449 51999 -20 252 0 

Scania 16 129 38,3 8890 88977 32312 39 962 53 

Securitas 16 103 27 2322 56572 221475 13 847 33 

Skanska 12 867 15,9 3157 143674 57815 12 951 0 

SKF 12 745 26,3 4741 63361 43201 15 487 39 

SSAB 7 200 22 6998 54329 9172 -13 540 31 

Stora Enso 9 500 -10,1 -6481 105937 33815 -12 223 0 

Tele2 15 300 8,9 1758 38330 5859 2 631 10 

TeliaSonera 11 408 17,2 21442 103585 30037 33 552 27 

Trelleborg 6 846 -2,5 -258 31263 24347 -6 338 0 

Wallenstam 3 300 5 368 1250 159 -4 045 0 

Volvo 16 391 12,1 10016 303667 97030 7 360 21 
59

 

Under 2008 låg VDs genomsnittliga totala ersättning på 9,8 miljoner. Endast Modern Times Group 

delade ut en ersättning på över 20 miljoner kronor. Av alla företag hade 24 % ett negativt årets resultat 

och ROE. Värdet för MVA var negativt för 34 % av företagen. Rörlig ersättning till VD delades ut till 

66 % av företagen. 

                                                 
59

 De berörda företagens årsredovisningar år 2008. 
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6. Resultat 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

I detta kapitel görs en multipel regression och studiens hypoteser prövas. Hypotesprövningarna 

illustreras med hjälp av figurer och avslutas med plot-diagram som visar den observerade data. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

6.1 Hypotesprövning 

 

Hypotes 1: Ersättning och omsättning 

H0= Det finns inget samband  

H1=Det finns ett samband  

 

R = 0,473 

R
2
 = 0,224 

Signifikansnivå = 5 % 

t-värde = 5,902 

Frihetsgrader = 122  Kritisk gräns = 1,96 

 

T-värdet befinner sig utanför den kritiska gränsen vilket medför att nollhypotesen förkastas. 

Korrelationen visar på ett halvstarkt positivt samband mellan ersättningen till VD och företagets 

omsättning. Förklaringsvärdet visar att 22,4 % av variationen i ersättning, kan förklaras av förändringen 

i omsättning. 
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Hypotes 2: Ersättning och antal anställda 

 

H0= Det finns inget samband  

H1=Det finns ett samband  

 

R = 0,392 

R
2
 = 0,154 

Signifikansnivå = 5 % 

t-värde = 4,685 

Frihetsgrader = 122  Kritisk gräns = 1,96 

 

T-värdet befinner sig utanför den kritiska gränsen vilket medför att nollhypotesen förkastas. 

Korrelationen visar på ett halvsvagt positivt samband mellan ersättningen till VD och antalet anställda. 

Förklaringsvärdet visar att 15,4 % av variationen i ersättning, kan förklaras av förändringen i antal 

anställda. 
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Hypotes 3: Ersättning och Market Value Added 

 

H0= Det finns inget samband  

H1=Det finns ett samband  

 

R = 0,384 

R
2
 = 0,148 

Signifikansnivå = 5 % 

t-värde = 4,578 

Frihetsgrader = 122  Kritisk gräns = 1,96 

 

T-värdet befinner sig utanför den kritiska gränsen vilket medför att nollhypotesen förkastas. 

Korrelationen visar på ett halvsvagt positivt samband mellan ersättningen till VD och MVA. 

Förklaringsvärdet visar att 14,8 % av variationen i ersättning, kan förklaras av förändringen i MVA. 
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Hypotes 4: Ersättning och Årets resultat 

 

H0= Det finns inget samband  

H1=Det finns ett samband  

 

R = 0,237 

R
2
 = 0,056 

Signifikansnivå = 5 % 

t-värde = 2,678 

Frihetsgrader = 122  Kritisk gräns = 1,96 

 

T-värdet befinner sig utanför den kritiska gränsen vilket medför att nollhypotesen förkastas. 

Korrelationen visar på ett svagt positivt samband mellan ersättningen till VD och årets resultat. 

Förklaringsvärdet visar att endast 5,6 % av variationen i ersättning, kan förklaras av förändringen i årets 

resultat. 
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Hypotes 5: Ersättning och ROE 

 

H0= Det finns inget samband  

H1=Det finns ett samband  

 

R = 0,329 

R
2
 = 0,108 

Signifikansnivå = 5 % 

t-värde = 3,83 

Frihetsgrader = 122  Kritisk gräns = 1,96 

 

T-värdet befinner sig utanför den kritiska gränsen vilket medför att nollhypotesen förkastas. 

Korrelationen visar på ett halvsvagt positivt samband mellan ersättningen till VD och ROE. 

Förklaringsvärdet visar att 10,8 % av variationen i ersättning, kan förklaras av förändringen i ROE. 
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Hypotes 6: Ersättning och Bonusandel 

 

H0= Det finns inget samband  

H1=Det finns ett samband  

 

R = 0,520 

R
2
 = 0,270 

Signifikansnivå = 5 % 

t-värde = 6,689 

Frihetsgrader = 122  Kritisk gräns = 1,96 

 

T-värdet befinner sig utanför den kritiska gränsen vilket medför att nollhypotesen förkastas. 

Korrelationen visar på ett starkt positivt samband mellan ersättningen till VD och bonusandelen. 

Förklaringsvärdet visar att 27 % av variationen i ersättning, kan förklaras av förändringen i 

bonusandelen. 
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6.2 Multipel regression 

 

Steg 1 

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

n0 

1 ,716
a
 ,513 ,487 4082,563 

a. Predictors: (Constant), Bonusandel, Omsättning, ÅretsResultat, MVA, 

Anställda, ROE 

 

I ovanstående tabell syns korrelationen och förklaringsvärdet som gäller för samtliga oberoende 

variablers påverkan på den beroende variabeln. Ur tabellen kan en stark korrelation på 0,716 utläsas. 

Förklaringsvärdet är 51,3 % vilket innebär att ungefär hälften av variationen i den totala ersättningen 

kan förklaras av förändringen av de oberoende variablerna.  

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4501,039 674,630  6,672 ,000 

ROE 27,283 31,795 ,080 ,858 ,393 

ÅretsResultat -,007 ,064 -,009 -,102 ,919 

Omsättning ,030 ,009 ,298 3,339 ,001 

Anställda ,020 ,012 ,138 1,703 ,091 

MVA ,015 ,008 ,147 1,907 ,059 

Bonusandel 143,839 22,167 ,456 6,489 ,000 

a. Dependent Variable: Ersättning 

 

Tabellen ovan visar hur de oberoende variablerna, var för sig, påverkar ersättningen till VD. Efter 

granskning av tabellen kan det utläsas att både ROE och Årets resultat har ett lågt t-värde på 0,858 

respektive -0,102. Variablerna har även ett högt signifikansvärde långt över 5 % vilket innebär att dessa 

variabler inte är signifikanta vid en signifikansnivå på 5 %. Till följd av detta plockas de variablerna 

bort och en ny regressionsanalys utförs. Tillvägagångssättet fortsatte och antal anställda plockades också 

bort på grund av ett högt signifikansvärde på 0,065. Då återstod 3 variabler som redovisas i tabellen 

nedan. (Steg 2 finns att tillgå i bilagor) 
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Steg 3 

 

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

 

1 ,703
a
 ,494 ,481 4107,591 

a. Predictors: (Constant), Bonusandel, Omsättning, MVA 

 

Det kan av ovanstående tabell utläsas att varken korrelationen eller förklaringsvärdet har förändrats 

mycket trots att 3 variabler plockats bort i två omgångar.  

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4714,277 660,815  7,134 ,000 

Omsättning ,037 ,007 ,370 5,046 ,000 

MVA ,018 ,008 ,173 2,350 ,020 

Bonusandel 153,295 20,644 ,486 7,425 ,000 

a. Dependent Variable: Ersättning 

 

De 3 återstående variabler som illustreras i tabellen ovan har alla ett signifikansvärde under 5 % vilket 

innebär att variablerna är signifikanta. Omsättningen och bonusandelen har ett signifikansvärde på noll 

vilket är positivt då tillförlitligheten ökar ju närmare noll värdena är. B- koefficienten för dessa tre 

variabler är positiva vilket innebär att en ökning med en enhet på en oberoende variabel leder till en 

positiv ökning på den beroende med de antal enheter som B- koefficienten visar. 
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7. Analys 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

I detta kapital kommer studiens resultat sammankopplas till de beskrivna teorierna och tidigare 

forskning. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Utav studiens storleksvariabler fann författarna att omsättningen var starkast korrelerad med 

ersättningen till VD. Det finns även ett positivt signifikant samband mellan antal anställda och den totala 

ersättningen, dock var inte detta samband lika starkt. Detta kan återkopplas till Gomez-Meijas(2000) 

studie, som omfattade ett större antal storleksvariabler där omsättningen och antal anställda var två av 

dem. Där resultatet visade att det fanns ett samband mellan VDs ersättning och företagets storlek.  

 

Inom agentteorin, beskriven av Jensen & Meckling(1976), är det viktigt att de ekonomiska incitamenten 

till VD måste vara kopplad till företagets och VDs prestation, annars blir incitamenten bara en 

verkningslös kostad för ägarna.  

 

Om företagen använder sig av agentteorin vid uppbyggandet av incitamentprogrammen borde studiens 

prestationsvariabler vara starkt korrelerade med total ersättning till VD. Av resultatet att döma har detta 

dock inte varit fallet, då alla variabler inte har stark korrelation med ersättningen. Av studiens tre 

prestationsvariabler är MVA den som visar på starkast samband och störst förklaringsvärde med 

storleken på den totala ersättningen till VD. Om hänsyn endast skulle tas till denna variabel styrks 

däremot agentteorin som den även gjorde i Lillings(2006) studie där samband visade att VDs prestation 

ökade då ersättningen blev högre. 

 

De två andra prestationsvariablerna, ROE och årets resultat, är mått som författarna anser speglar 

företagets prestation på ett lika bra och rättvist sätt som MVA gör. Därför är det anmärkningsvärt att 

studien endast finner svaga samband mellan dessa variabler och den totala ersättningen. Tidigare 

forskning, bland annat Millers(1995), har likt denna studie kommit fram till att ersättningen till VD med 

största sannolikhet inte baserades på företagets prestation.  

 

I Mäkinens(2007) studie framkom det att ersättningen till VD ökade över undersökningsperioden. Detta 

är något som även resultaten i denna studie har visat. Författarna har också observerat att den 

procentuella förändringen av årets resultat var positiv för båda åren, vilket visas i nedanstående tabell. 
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Table 7 

ÅR Ersättning till VD Årets resultat 

2008 9828 TSEK 1457 MSEK 

2009 +2 % +81 % 

2010 +12 % +97 % 

Årlig förändring av ersättning och årets resultat 

 

Det är intressant att den stora förändringen av årets resultat inte har resulterat i en större ökning av 

ersättningen till VD än den gjort. En möjlig orsak till detta tror författarna kan vara en följd av de 

uppmärksammade bonusskandalerna år 2009, vilket medfört att majoriteten av företagen har varit mer 

försiktiga med att höja ersättningen trots ökade resultat.  

 

En av de tidigare nämnda bonusskandalerna var då bankerna delat ut hög bonus till VD trots sjunkande 

resultat. Trots att författarna valde att exkludera bankerna ur denna studie framkommer det att 5 av 7 

bolag under 2009 valde att dela ut rörlig ersättning till VD även då resultaten för året var negativa. Detta 

ger mer stöd för den kritik som väcktes mot rörlig ersättning under år 2009, då det inte bara var 

bankerna som delade ut rörlig ersättning till VD trots negativa resultat.  

 

Av samtliga undersökta variabler var bonusandelen den som hade starkast korrelation och högst 

förklaringsvärde med ersättningen. Ändå har 33 av totalt 123 observationer visat att någon rörlig 

ersättning inte utgått.  

 

År 2008 var den genomsnittliga bonusandelen 19,2 %, år 2009 uppgick den till 22,7 % och 2010 var den 

25 %. Detta visar att företagen tenderar att dela ut större rörlig ersättning i förhållande till den fasta 

ersättningen. Att bonusandelen har ökat de senaste åren förvånar oss då regleringen som kom 2009 inte 

verkar ha någon större effekt på storleken av den rörliga ersättningen.  

 

Multipelregressionen visar att korrelationen mellan total ersättning och 

bonusandelen/omsättningen/MVA är starkt positiv, med ett värde på 0,703. Förklaringsvärdet i 

regressionen ligger på 49,4 % vilket innebär att variationen i den totala ersättningen kan förklaras till 

hälften av förändringen i bonusandelen, omsättningen och MVA.  Utav regressionen kan författarna se 

att alla tre variabler skulle vara signifikanta även vid en signifikansnivå på 2 % vilket ökar sambandens 

tillförlitlighet.  
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8. Slutsats 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Detta kapitel återkopplar till studiens syfte och slutsatser dras kring de uppsatta frågeställningarna. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 Studiens resultat visar att det föreligger ett svagt positivt samband mellan VDs totala ersättning 

och företagets prestation. Trots detta kan studien inte påvisa att VDs totala ersättning grundas på 

företagets prestation eftersom att korrelationen och förklaringsvärdena är för svaga.  

 

 Studiens prestationsvariabel som enskilt visar på starkast samband med total ersättning till VD är 

MVA.  

 

 Ur resultatet kan vi dra slutsatsen att storleksvariablerna har en högre korrelation med total 

ersättning till VD än vad de prestationsbaserade variablerna har. Vi kan dock inte heller påvisa 

att den totala ersättningen grundas på studiens storleksvariabler.  

 

 Studiens storleksvariabel som enskilt visar på starkast samband med total ersättning till VD är 

omsättningen. 

 

 Författarna har uppnått en ökad förståelse om incitamentprogrammens uppbyggnad efter 

granskning av företagens årsredovisningar. Den ökade förståelsen har lett till insikten att företag 

listade på Large Cap baserar sin rörliga ersättning på olika uppsatta finansiella mål. De 

långsiktiga ersättningarna är ännu mer komplexa då företagen använder sig av olikt uppbyggda 

aktieoptionsprogram och pensionsavsättningar.  
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9. Förslag till vidare studier 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Ett förslag till vidare forskning inom samma område skulle kunna vara att undersöka olika branscher för 

att finna möjliga skillnader, både i hur incitamentprogrammen är uppbyggda och hur den rörliga 

ersättningen korrelerar mellan branscherna. 

 

Ett andra förslag skulle kunna vara att genomföra en studie som syftar till att mäta sambandet mellan 

ersättning till VD och företagets storlek respektive prestation i två olika länder. Detta för att kunna se 

skillnader länderna emellan.  

 

Ett tredje förslag skulle kunna vara att undersöka hur de nya direktiven och reglerna som 

finansinspektionen gav 2009, gällande företagens redovisning av ersättning till ledande 

befattningshavare, har påverkat storleken och förekomsten av rörlig ersättning till svenska företag. 

 

Ett sista intressant förslag till vidare forskning är att undersöka varför de fyra storbankerna, år 2009 

valde att öka sina bonusutdelningar trots sjunkande resultat. 
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Securitas  Alf Göransson 
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11. Bilagor 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

11.1 Regressionsanalyser  
 

Omsättning 

 

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

 

1 ,473
a
 ,224 ,217 5045,311 

a. Predictors: (Constant), Omsättning 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 8056,935 602,311  13,377 ,000 

Omsättning ,047 ,008 ,473 5,902 ,000 

a. Dependent Variable: Ersättning 

 

 

Anställda 

 

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

n0 

1 ,392
a
 ,154 ,147 5267,825 

a. Predictors: (Constant), Anställda 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 8983,982 561,487  16,000 ,000 

Anställda ,056 ,012 ,392 4,685 ,000 

a. Dependent Variable: Ersättning 
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MVA 

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

0 

1 ,384
a
 ,148 ,141 5286,182 

a. Predictors: (Constant), MVA 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 9419,806 521,343  18,068 ,000 

MVA ,040 ,009 ,384 4,578 ,000 

a. Dependent Variable: Ersättning 

 

 

Årets resultat 

 

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

0 

1 ,237
a
 ,056 ,048 5563,117 

a. Predictors: (Constant), ÅretsResultat 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 9852,574 539,799  18,252 ,000 

ÅretsResultat ,172 ,064 ,237 2,678 ,008 

a. Dependent Variable: Ersättning 
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ROE 

 

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

0 

1 ,329
a
 ,108 ,101 5407,298 

a. Predictors: (Constant), ROE 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 8866,739 628,678  14,104 ,000 

ROE 112,431 29,359 ,329 3,830 ,000 

a. Dependent Variable: Ersättning 

 

Bonusandel 

 

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

 

1 ,520
a
 ,270 ,264 4892,212 

a. Predictors: (Constant), Bonusandel 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 6737,385 701,612  9,603 ,000 

Bonusandel 163,818 24,492 ,520 6,689 ,000 

a. Dependent Variable: Ersättning 
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Multipelregression Steg 2  

 

 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

 

1 ,713
a
 ,508 ,492 4065,682 

a. Predictors: (Constant), Bonusandel, Omsättning, MVA, Anställda 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4642,075 655,221  7,085 ,000 

Omsättning ,029 ,009 ,286 3,339 ,001 

Anställda ,021 ,011 ,148 1,862 ,065 

MVA ,018 ,008 ,170 2,336 ,021 

Bonusandel 151,748 20,451 ,481 7,420 ,000 

a. Dependent Variable: Ersättning 

 

 


