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Sammanfattning 

Denna uppsats undersöker intressekonflikten mellan aktieägarna och företagsledningen. 

Närmare bestämt huruvida företagets prestation och verkställande direktörens ersättning är 

relaterade. Det borde finnas ett positivt samband, eftersom ersättningen funktion är att 

motivera vd:n att öka företagets räntabilitet. Studien undersöker stora och medelstora svenska 

börsnoterade företag mellan åren 2009 och 2013. Urvalet innefattar 112 företag. För att 

uppfylla studiens syfte tillämpades statistiska metoder. Från tre av studiens fyra statistiska 

modeller påvisades att det inte råder ett positivt samband mellan prestation och ersättning. 

Resultatet kan dels tolkas som att incitamentskostnaderna inte fungerar tillräckligt effektivt, 

dels att ledningen behöver beakta fler av företagets intressenter. Till viss del var resultatet 

beroende av vilket mått på företagets prestation som tillämpades, vinsten utgjorde det 

huvudsakliga prestationsmåttet. 

 

Vidare undersöktes hur resultatet skildes mellan ledningsstyrda och ägarstyrda företag. För 

ägarstyrda företag är sambandet mellan prestation (aktiekurs) och ersättning till vd:n starkare, 

vilket indikerar att kontrollmekanismen som ägarna utgör fungerar effektivt. Dessutom har 

företagets storlek större inverkan på verkställande direktörens ersättning för ledningsstyrda 

företag. Eftersom vd:ns ersättning antas öka om företagets växer, kan en av förklaringarna 

ligga i att dessa företag prioriterar ökning av företagets storlek. Avslutningsvis finns inga 

bevis på att verkställande direktörer blir bestraffade vid sämre tider. 
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1. Inledning 
 

Det inledande kapitlet syftar till att ge en introduktion till uppsatsen. Kapitlet börjar med en 

kort beskrivning om olika inriktningar inom forskning kring företagsledning, vidare följer en 

bakgrund om ersättning till verkställande direktörer, och tidigare studier samt 

teoribildningar presenteras. Kapitlet avslutas med presentation av uppsatsens syfte och 

frågeställningar. 

1.1 Forskning om högsta ledningen – ett brett forskningsfält 
 

Forskning om ledarskap inom organisationer och företag har länge varit ett forskningsområde, 

men det var i mitten av 1980-talet som intresset ökade markant. Inom forskningsfältet - som 

kan översättas till strategiskt ledarskap – är ofta verkställande direktören i fokus. Det är inte 

överraskande med tanke på att vd:n har det yttersta ansvaret för organisationen. Den 

verkställande direktören anses vara den individ som har störst möjlighet att påverka företaget i 

såväl positiv som i negativ mening. Många teoretiker inom forskningen menar alltså att den 

verkställande direktörens egenskaper och handlingar har stor påverkan på organisationen och 

alla dess intressenter. Undersökningar om verkställande direktörer är dock endast en gren av 

forskningsfältet strategiskt ledarskap. Andra inriktningar fokuserar på aktörer som också kan 

påverka företaget, exempelvis affärsenhetschefer, ledningsgrupper och styrelser (Finkelstein, 

Hambrick & Canella Jr 2009, 9-10).
1
 I föreliggande studie kommer den verkställande 

direktörens ersättning vara i fokus. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Att studera dessa organ är viktigt i olika avseenden. Exempelvis studier om affärsenhetschefer är särskilt viktigt 

i större organisationer, där affärsenheterna kan vara mycket stora och cheferna för dessa enheter har då stort 

ansvar. Inom vissa affärsenheter formuleras och verkställs många strategiska beslut som kan vara viktiga för 

organisationen i stort. En framstående studie är Gupta & Govindarajans (1984) undersökning om ledare inom 

diverse affärsenheter och hur deras egenskaper påverkar enhetens företagsstrategi.  Hambrick och Mason (1984) 

har utvecklat en teori (Upper echelons theory) om högsta ledningen. Kärnan i deras teori var att egenskaperna 

och tidigare erfarenheterna hos de få individerna i den högsta ledningen har betydande påverkan på 

organisationens strategiska beslut. Forskning har också visat att styrelsens egenskaper, såsom styrelsens storlek, 

styrelsemedlemmarnas aktieinnehav och tidigare arbetslivserfarenhet påverkar viktiga beslut inom 

organisationen gällande beslut om förvärv, investering på forskning och utveckling, strategiska omvandlingar, 

osv. (Finkelstein, Hambrick & Canella Jr 2009, 10-11). 
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1.2 Bakgrund kring ersättning till verkställande direktörer 
 

Ersättning till verkställande direktörer har varit ett omdiskuterat ämne i massmedia, i 

synnerhet hos de större bolagens chefer. Många menar att de tjänar orimligt mycket. Den 

genomsnittliga lönen i Sverige var 2012 på 29 800 kronor per månad medan direktörerna i 

snitt tjänade 80 500. Den genomsnittliga verkställande direktören tjänade med andra ord 2,7 

gånger mer än medelsvensken (Expressen 2013-12-08). Om medelsvenskens inkomst istället 

ställs i relation till direktörerna i de större bolagen blir skillnaden betydligt större. Folksam 

(2012) genomförde en granskning av ersättningarna till dessa verkställande direktörer och 

slutsatsen var att den genomsnittliga årslönen 2011 var 11.9 Mkr för de 46 största bolagen. 

Den högsta ersättningen hade Getinges vd, Johan Malmquist med en fast årslön på 15.6 Mkr 

men en total ersättning på 25,8 miljoner kronor. Ola Petterson, chefekonom för LO
2
, har den 

uppfattningen att skillnaden mellan direktörernas och vanliga arbetares löner har blivit alltför 

stora. Han menar att ingen vd har ett sådant stort ansvar som kan motivera lönernas nivå. 

Vidare menar Petterson att dessa löner kan ge direktörerna värderingar som avskärmar dem 

från sina anställda och det övriga samhället. Däremot menar Stefan Koskinen - 

förbundsdirektör på Almega
3
 - att direktörernas löner inte alls är för höga. Han argumenterar 

för att de höga lönerna är motiverade eftersom det är ett enormt ansvar att driva ett företag, 

och med hjälp av de höga lönerna rekryteras de mest kompetenta direktörerna till näringslivet. 

Vidare menar också Koskinen att Sverige i relation till övriga OECD-länder har en låg 

löneskillnad mellan anställda och verkställande direktörer (Expressen 2013-12-08). 

 

Fernandes m.fl. (2009) har studerat verkställande direktörers ersättning i 27 länder för året 

2006. En viktig slutsats var att direktörerna i USA tjänade avsevärt mer än de i andra länder. I 

genomsnitt fick direktörer i USA 170 procent mer i ersättning än övriga länder. I 

undersökningen ingick även Sverige där medellönen för direktörerna var nästan 1,4 miljoner 

US dollar, medan motsvarande var $5,5 miljoner i USA. Vidare visades att 

kompensationsstrukturen skiljer sig mellan länder. Där det bland annat framgick att 

incitamentsbaserad ersättning var vanligare i USA än i övriga länder. Att företag använder sig 

av incitamentsbaserad ersättning beror främst på att den verkställande ledningen i företaget 

och ägarna till företaget i regel inte är samma personer. Detta kan göra att ledning och ägare 

                                                 
2
 Landsorganisationen (LO) är ett samarbete mellan fjorton svenska fackförbund (LO.se 2015-04-28). 

3
 Almega är en arbetsgivar- och branschorganisation för ett sextiotal olika branscher i tjänstesektorn (Almega.se 

2015-04-28). 
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har skilda intressen och incitament relaterad ersättning kan mildra konflikten (Jensen och 

Meckling 1976). 

 

Egentligen fungerar all form av monetär ersättning som incitament för direktörer, men oftast 

menas rörlig ersättning när man diskuterar incitaments baserade ersättning. Det kan dels vara 

kortsiktig rörlig bonus som betalas ut på årlig basis, dels långsiktiga incitamentsprogram 

såsom aktier, optioner och konvertibler. Som tidigare påpekats skiljer sig former av 

kompensation mellan länder, där optioner och aktier är centrala för vd:ns ersättning i USA. 

Även i Storbritannien och Schweiz är förekomsten av optioner och aktier vanligt. I andra 

länder är det mer fokus på den kortsiktiga rörliga lönen, som exempelvis i Tyskland, Spanien, 

Italien och Sverige (Bång & Waldenström 2009). Majoriteten av de 44 största svenska 

bolagen betalade 2011 någon form av rörlig ersättning, men nio av bolagen använde ingen 

form av rörlig lön (Folksam 2012). I jämförelse med andra länder använder svenska företag 

emellertid rörlig ersättning i mycket liten utsträckning. Nästan 80 procent av ersättningen 

bestod av fast lön 2006, medan motsvarande i USA var drygt 30 procent. I Sverige utgör 

bonus den största delen av den rörliga ersättningen, medan aktieoptioner endast utgör en 

minoritet av den totala ersättningen (Fernandes m.fl. 2009). I nästa avsnitt diskuteras tidigare 

forskning om ersättning till verkställande direktörer och särskilt vilka faktorer som påverkar 

den. En vanlig uppfattning bland akademiker är att bättre presterande företag ofta har en 

högre ersättning till verkställande direktören. Huvudfokus för denna uppsats är att undersöka 

om företag med högre räntabilitet medför en högre ersättning till verkställande direktören.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



8 

 

1.3 Forskning om direktörers ersättning 
 

”Det är otroligt hur lite vi vet om ersättning till direktörer, trots den massiva volymen 

empiriska studier på ämnet” (Tosi et al 2000, 305). 

 

Studier kring ersättning till direktörer har haft olika teoretiska och empiriska utgångspunkter. 

Den tidigare nämna studien av Fernandes m.fl. (2009) undersökte hur 

kompensationsstrukturen skiljer sig mellan länder, även Matolcsy & Wright (2011) har 

fokuserat på vd:ns kompensationsstruktur, där de presenterar vilka strukturer som är mest 

effektiva i relation till företagens egenskaper. Gabaix & Landier (2008) har utvecklat en 

modell som förklarar de kraftiga löneökningarna de senaste årtionden bland verkställande 

direktörer. Även Tosi & Greckhamer (2004) har studerat ersättning till verkställande 

direktörer, nämligen hur nationella kulturer påverkat löner till direktörer. 

 

Forskning inom fältet marknadsföring har också intresserat sig för direktörers ersättning. 

O’Conell & O’Sullivan (2011) undersökte hur kundnöjdhet påverkade direktörernas bonus. 

Andra studier har också tittat på direktörsomsättningen
4
 och hur den påverkar ersättningen 

(Shen, Gentry & Tosi 2010). Mycket av forskningen undersöker olika variabler som påverkar 

ersättningsnivån. Rajagopalan & Prescott (1990) drog slutsatsen att branschspecifika 

egenskaper förefaller påverka ersättningen. Det kan bland annat handla om att utbud och 

efterfrågan på direktörer kan skilja sig mellan branscher. Inom branscher med högre 

efterfrågan än utbud tenderar ersättningsnivån att vara större än branscher med högre utbud 

och lägre efterfråga (Chang 2008). Ytterligare förklaringar till ersättningen är dennes makt 

och inflytande i företaget - större makt och inflytande kan ge större möjlighet för direktören 

att påverka sin ersättning.
5
 Andra forskare har försökt förklara ersättning till direktörer utifrån 

styrelsens egenskaper, däribland storleken på styrelsen. Randøy & Nielsen (2002) samt Ozkan 

(2007) har påvisat att större styrelsegrupper leder till högre ersättning för verkställande 

direktörer. Vidare har Tosi m.fl. (2004) undersökt hur vd:ns karisma kan påverka ersättning. 

Mycket av forskningen har belyst företagets storlek och hur den påverkar ersättningen. 

Generellt sett har företagets storlek stor inverkan på ersättningsnivån (Kosituk 1990; 

                                                 
4
 Det vill säga i vilken omfattning verkställande direktörer byts ut under en viss period.  

5
 Makt och inflytande har mäts på olika sätt. Finkelstein & Hambrick (1989) mäter det som vd:ns aktieinnehav, 

Singh & Harianto (1989) mäter det som direktörens varaktighet vid sin position, Medan Westphal & Zajac 

(1994) använder ”CEO duality” som mått på makt och inflytande. Begreppet hänvisar till de fall då vd:n också är 

ordförande i styrelsen, denna dubbelsidighet är emellertid något som är olagligt i svenska publika bolag (Collin 

m.fl. 2012, 4). 
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Finkelstein & Boyd 1998; Gomez-Meji, Tosi & Hinkin 1987; Cichello 2004). Den faktor som 

många forskare också uppmärksammat som kan påverka ersättning till vd är företagets 

prestation – och i föreliggande studie är det denna aspekt som kommer vara i fokus. 

 

1.4 Problemdiskussion 
 

Ersättning till verkställande direktörer är som tidigare nämnts betydligt högre än anställdas 

löner, i synnerhet när det gäller direktörer i svenska storbolag. En verkställande direktör 

ansvarar för organisationens dagliga förvaltning och har således stora befogenheter att fatta 

beslut som kan påverka organisationens räntabilitet. Ersättningen är ett verktyg för att 

motivera vd att eftersträva organisationens bästa. Till skillnad från vanliga anställdas löner, är 

stora delar av verkställande direktörens ersättning rörlig. Den rörliga portionen ger direktören 

incitament att öka prestationen i företaget, eftersom det direkt leder till högre ersättning. 

Mycket forskning har betonat hur pass väl företagets prestation och direktörens kompensation 

korrelerar.
6
 Man kan tänka sig att det borde finnas ett samband mellan företagets prestation 

och direktörens ersättning – är det så att högre presterade företag har högre ersättning till sina 

direktörer? I mindre företag där vd också är företagets ägare är detta egentligen inte intressant, 

eftersom ägaren och ledaren är samma personer. Inom större företag där aktieägare och ledare 

inte är samma individer kan detta vara ett problem. Om det skulle visa sig att det inte finns 

något samband mellan prestation och ersättning kan detta indikera på att höga löner inte är 

effektivt eftersom de ändå inte motiverar direktören att öka vinsten till sina aktieägare. 

 

Enligt den neoklassiska teorin, som menar att företag strävar efter att maximera sina vinster, 

borde företagets prestation och ersättning till verkställande direktör ha ett positivt samband - 

direktörerna ersätts i relation till företagets prestationer (Finkelstein, Hambrick & Canella Jr 

2009, 295). Det finns en omfattande forskning som undersökt sambandet mellan företagets 

prestation och ersättningen till vd. En av de första empiriska studierna som undersökte frågan 

var Taussing & Baker (1925). Deras studie utgick från företag på den amerikanska marknaden 

och kom fram till att sambandet mellan prestation och ersättning var svagt. Majoriteten av 

studier av denna karaktär har genomförts just på den amerikanska marknaden, bland annat 

studier av Lilling (2006), Stanwick & Stanwick (2001), Joskow & Rose (1994), Riahi-

                                                 
6
. Största delen av forskning har studerat vilken påverkan företagets prestation har på vd:ns ersättning, medan en 

minoritet undersökt hur direktörens ersättning påverkar prestationen i företaget. Om inget annat nämns är det 

företagets prestations påverkan på ersättningen som gäller för denna studie. 
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Belkaout (1992), O’Reilly, Main & Crystal (1988), Kren & Kerr (1997) & Miller (1995). I 

enlighet med den neoklassiska teorin påvisade majoriteten av studierna ett positivt samband 

mellan prestation och ersättning. Styrkan på sambanden skiljer sig dock, både Kren & Kerr 

(1997) och O’Reilly, Main & Crystal (1988) menar att företagets prestation endast har en liten 

inverkan på verkställande direktörens ersättning. Miller (1995) lyckades inte ens finna ett 

positivt samband mellan prestation och direktörers kompensation i amerikanska företag. 

Anledningen till att majoriteten av studier berör amerikanska företag är att denna typ av 

forskning är stor där, samt tillgången till data är riklig. Självklart har forskare studerat 

sambandet på andra geografiska platser. 

 

Två studier har exempelvis undersökt frågan i tillväxtländer som i Kina och Indien (Kato & 

Long 2006; Ghosh 2006). Slutsatserna var bland annat att företagets prestation har en positiv 

inverkan på direktörers ersättning. Vidare har studier från Italien fastslagit att sambandet 

mellan prestation och ersättning var signifikant positivt, men mycket svagt (Brunello, 

Graziano & Parigi 2001). Studier på företag i Storbritannien har visat att prestation hade en 

mycket stark påverkan på kompensationsnivån (Brian & Main 1991). Vidare har Randøy & 

Nielsen (2002) undersökt frågan på norska och svenska företag under perioden 1996 till 1998. 

Denna visade ett samband mellan prestation och ersättning för norska företag, men inte för 

svenska företag. 

 

Trots att undersökningar med utgångspunkt från neoklassik ekonomisk teori finner en positiv 

relation mellan företagets prestation och verkställande direktörers kompensation har det i 

huvudsak varit agentteorin som stått i fokus inom denna forskningsinriktning. Agentteorin är 

enligt Finkelstein, Hambrick & Canella Jr (2009) en modernisering av det neoklassiska 

perspektivet (296-297). Kärnan i teorin handlar om uppdelning av kontroll och ägande. När 

kontroll och ägande skiljs åt uppstår två agentproblem. För det första har parterna inte tillgång 

till samma information, och det kan vara svårt för ägarna att kontrollera företagsledningens 

agerande. Dessutom kan parterna ha olika preferenser när det gäller risk, och därför föredra 

skilda handlingssätt (Eisenhardt 1989). Ett sätt att mildra intressekonflikten är att sammanföra 

deras intressen genom att relatera företagets prestation med ersättning till direktören (Jensen 

& Murphy 1990). På det stora hela verkar relationen mellan företagets prestation och 

verkställande direktörers ersättning vara positiv. Däremot menar Jensen & Murphy (1990) att 

enligt agentteorin borde sambandet vara starkare än vad som påvisats i empirisk forskning.  
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Relationen prestation och ersättning bör enligt agentteorin alltså ha ett positivt samband. 

Sambandet bör också enligt teorin vara starkare om strukturen på kompensationen är 

uppbyggt på ett sätt som uppmuntrar till ökad prestation. Kompensation som är knuten till 

prestation är exempelvis årliga bonusar, optioner och andra former av incitamentsprogram 

(Fama & Jensen 1983). Det verkar råda konsensus inom forskningen att prestationsrelaterad 

ersättning är till fördel för såväl aktieägare som ledning. Självklart finns det 

tillkortakommanden även med vissa former av prestationsrelaterad ersättning, Matolcsy & 

Wright (2011) framför exempelvis att aktierelaterad kompensation kan ge upphov till högre 

kostnader för aktieägarna (747-750). Ett exempel från Sverige som belyser detta är 

Skandiaskandalen som uppdagades kring sekelskiftet. Denna skandal innefattade flera 

kontroverser, men en stor del av den innefattade just bonusprogram som vara alltför generöst 

utformade till Skandias företagsledning (Nachemson-Ekwall & Carlsson 2004). Vissa 

teoretiker inom fältet hävdar till och med att prestationsbaserad ersättning inte behövs i någon 

större mån för verkställande direktörer. En sådan teoribildning är förvaltningsteorin, där 

direktören antas jobba i enlighet med aktieägarnas önskemål även om prestationsbaserad 

ersättning inte finns i betydande omfattning. Motivet handlar om att direktören ses som en 

förvaltare av organisationen, och därför inte behöver incitament för att prestera, utan 

direktören kommer ändå alltid att sträva mot att tillfredställa aktieägarnas (Davis, Schoorman 

& Donaldson 1997). 

 

Ett alternativt synsätt till varför sambandet prestation och ersättning inte är starkt, handlar om 

ledningens prioriteringar när det gäller investeringar. Som tidigare diskuterats har företagets 

storlek stor inverkan på direktörers kompensation. Somliga forskare hävdar att det starka 

sambandet mellan företaget storlek och direktörens ersättning beror på ledningen 

prioriteringar när det gäller investeringar. Det finns en mängd argument varför den 

verkställande direktören åsidosätter vinstmaximering till förmån för att växa som företag. En 

av förklaringarna handlar om att det är mer berättigat att få en större ersättning om företaget 

vuxit. Därutöver finns det incitament för direktören som är relaterat till risk. Det är mindre 

riskfyllt att relatera sin ersättning till företagets storlek, än att koppla sin ersättning till 

företagets prestation. I hur stor utsträckning företagsledningen åsidosätter vinstmaximering 

har visat sig vara beroende av ägarkoncentrationen (Tosi m.fl. 2000). 
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Det finns flera sätt att definiera ägande av företag, forskning på detta ämne har i vissa fall 

delats upp i två kategorier; ledningsstyrda och ägarstyrda. Ett ägarstyrt företag innebär att 

någon aktör äger en betydlig del i företaget, medan ledningsstyrda innebär att ingen aktör kan 

kontrollera företaget. Inom ägarstyrda företag är företaget styrt av en större aktör vilket gör att 

ledningen inte kan påverka beslut i samma utsträckning som när företaget är ledningsstyrt. 

Enligt Tosi m.fl. (2000) samt Fong, Misangyi & Tosi (2010) antas företagets storlek inom 

ledningsstyrda företag ha en större påverkan på direktörens ersättning än inom ägarstyrda 

företag. I det nämnda fallet med Skandia var ägandet spritt, vilket gjorde att ledningen hade 

mer inflytande och kunde vidta åtgärder som gynnade dem själva (Nachemson-Ekwall 2012, 

7).  

 

En intressant aspekt, som dock endast en minoritet av studier berört gällande ersättning till 

direktörer, är om verkställande direktörer blir monetärt bestraffade vid lägre räntabilitet och 

belönade när företaget visar högre vinst. Wallsten (2000) genomförde en studie på 

amerikanska företag och fann generellt att verkställande direktören blir belönad under bra år, 

men inte bestraffad om företaget presterar sämre ett annat år. Kato & Long (2005) påvisade i 

en studie om kinesiska företag att direktörerna generellt sett blir bestraffade under förlustår, 

men inte bestraffade om vinstnivån endast sjunker. De blir heller inte belönade om vinsterna 

ökar.  

 

Sammanfattningsvis menar agentteorin att sambandet mellan företagets prestation och 

verkställande direktörens kompensation borde vara positiv. Det finns emellertid andra 

teoribildningar som har en alternativ syn på relationen mellan de två variablerna. Att studera 

hur sambandet ser ut på svenska företag skulle vara av intresse. Randøy & Nielsen (2001) har 

emellertid genomfört en studie på svenska företag, men detta var före millenniumskiftet. 

Dessutom beaktade inte Randøy och Nielsen ägarkoncentrationens inverkan på sambandet 

eller huruvida direktörer blir bestraffade vid sämre tider. 
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1.5 Syfte och frågeställningar 
 

Studiens huvudsyfte är att undersöka relationen mellan ersättning och prestation bland 

verkställande direktörer i svenska börsföretag mellan 2009 till 2013. För att uppfylla syftet är 

det också nödvändigt att ta hänsyn till andra faktorer som tidigare studier påvisat har en 

påverkan på ersättningen. Studien syftar dessutom till att undersöka om verkställande 

direktörer inom svenska börsföretag blir bestraffade vid sämre tider. Slutligen är avsikten att 

undersöka om det råder skillnader i resultatet för ägarstyrda samt ledningsstyrda bolag. För att 

förtydliga undersökningens syfte presenteras tre frågeställningar: 

 

1. Leder högre prestation i företaget till högre ersättning för den verkställande direktören? 

 

2. Blir verkställande direktörer bestraffade vid sämre tider? 

 

3. Skiljer sig resultaten beroende på om företaget är ägarstyrt eller ledningsstyrt? 

 

1.6 Disposition 
 

Vidare i uppsatsen presenteras först de vetenskapliga teorierna som kommer att användas i 

analysen. Därefter, i kapitel tre redogörs det närmare för ersättningen, dels vilka komponenter 

som ingår och dels hur bolagen framställer motiven till ersättningen. I uppsatsen fjärde kapitel 

beskrivs metoden för att uppfylla studiens syfte. Det efterföljande kapitlet presenterar studiens 

resultat. I kapitel sex för jag en sammanfattande diskussion som knyter an studiens resultat, 

metodologi och teoretiska referensram. I sista kapitlet presenteras studiens slutsatser, 

forskningsbidrag samt förslag till vidare forskning.  
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2. Teoretiska utgångspunkter: aktieägare, 
intressenter och förvaltare 
 

Detta kapitel presenterar teorier som ligger till grund för studiens analys. I huvudsak är det 

fyra teorier som presenteras. Först redogörs det för intressentmodellen, vidare följer 

agentteorin, vilken är den teori som tidigare studier tillämpat i störst utsträckning. 

Fortsättningsvis presenteras förvaltningsteorin, och därefter en teoribildning om att 

aktieägarna och ledningen kan ha skilda intressen. I slutet av kapitlet visar jag hur dessa 

teorier kommer användas i studien.    

2.1 Aktieägare och andra intressenter 
 

Det finns olika sätt att definiera ett företag. Jensen & Meckling (1976) har ett 

kontraktsteoretiskt perspektiv och menar att företag är uppbyggd av olika kontrakt mellan 

diverse intressenter. Dessa intressenter kan dels ha en mycket nära relation till företaget, 

såsom anställda och aktieägare, men dels vara långivare, leverantörer, kunder och samhället i 

stort. Företaget har kontraktsenliga relationer mellan vissa av intressenterna i den meningen 

att de är anlitade för att utföra en uppgift och får ersättning för det. Anställda får lön för sitt 

arbete, leverantörer levererar varor och tjänster som företaget betalar för, och kunder betalar 

för varor och tjänster. Risken för dessa intressenter ligger i om företaget inte lyckas uppfylla 

sin del av kontraktet, exempelvis leverera en vara. Aktieägare är också en intressent, men de 

har ingen kontraktsenlig relation med företaget, utan ett residualt förhållande. Med detta 

menas att aktieägarna erhåller värdet av företaget som blir över efter att intressenterna med 

kontraktsenliga relationer har tilldelats sin del.
7
 För aktieägare definieras risken som 

sannolikheten att det faktiska residualvärdet skiljer sig från det förväntade värdet. Alla 

intressenter sätter olika former av förväntningar på företaget. Aktieägarna kräver avkastning 

på det satsade kapitalet. De anställda önskar stimulerande arbetsuppgifter med 

karriärmöjligheter och en rimlig lön. Samhället sätter press på företaget i form av exempelvis 

skatter och utsläppsrestriktioner.
8
 Kraven från intressenter skiljer sig över tid, mellan företag 

och branscher (Hamberg 2004, 68-71). Clement (2005) framhåller att intressenterna i dag har 

högre förväntningar och krav på företaget än tidigare. Anledningen till detta är bland annat 

                                                 
7
 Aktieägarna tilldelas utdelning på det satsade kapitalet. Denna utdelning kan dels utbetalas direkt till 

aktieägarna, och dels återinvesteras i företaget. När kapitalet återinvesteras i företaget ökar aktievärdet och 

möjligheterna till framtida utdelningar (Nachemson-Ekwall 2012, 24).   
8
 Alla intressenter är emellertid inte lika viktiga för företaget. Clarkson (1995) delade upp intressenterna i två 

kategorier: primära och sekundära intressenter. De primära intressenterna är dem vars inflytande över företaget 

är viktigt för dess överlevnad. Dessa innefattar aktieägare, investerare, anställda, kunder och leverantörer. 

Sekundära intressenter kännetecknas av att inte ha betydande inflytande för företagets överlevnad. Samhället, 

media och staten är exempel på sekundära intressenter.     
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skandaler om oetiskt och illegalt agerande inom affärsvärlden uppdagats. Dessutom är kraven 

idag högre gällande exempelvis socialt ansvarstagande och miljömedvetenhet.  

 

Inom forskningen brukar man i huvudsak skilja mellan två synsätt: den finansteoretiska 

modellen och intressentmodellen. Det sistnämna synsättet är i huvudsak vad som redogjorts 

för tidigare i kapitlet, med andra ord att företagen behöver ta hänsyn till flera intressenter. Det 

finansteoretiska perspektivet har nästan exklusiv fokus på aktievärdet. Företagens mål är att 

genomföra de handlingar som maximerar aktievärdet på kort och lång sikt. Aktieägarna ska 

prioriteras eftersom de bär den så kallade finansiella risken i företaget. Långivare prioriteras 

exempelvis alltid i händelse av konkurs - och utdelningen till aktieägarna kan i värsta fall vara 

noll. 

 

Intressentmodellen har inte samma fokus på aktievärdet som den finansteoretiska modellen. 

Intressentmodellen belyser att alla företagets intressenter behöver vara i fokus. Företagets 

värde bestäms, förutom av aktievärdet, också av uppfattningen om företaget bland anställda, 

kunder och leverantörer, kreditgivare, näringslivet, staten och allmänheten. Det är därför 

viktigt för ledningen att tillfredställa aktieägarna men också de andra intressenterna. Vidare 

anger intressentmodellen att aktiebolag ska vara en socialt ansvarstagande institution som ska 

arbeta för allmänhetens intressen. Detta behöver inte stå i kontrast till maximering av 

aktievärdet - utan ett ansvarstagande företag kan stärka sitt varumärke och därigenom 

förbättra sin avkastning och aktieägarnas värde (Sjögren 2003, 5-6). 

 

Stanwick & Stanwick (2001) tog i sin studie hänsyn till företagens miljömedvetenhet i 

relation till kompensation för vd:n. Enligt en enkät där över 8000 direktörer och utomstående 

experter deltog angående företags miljömedvetenhet rangordades företagen med utgångspunkt 

från deras miljömedvetenhet. Författarna antog att sambandet mellan direktörens totala 

ersättning och deras miljömedvetenhet borde vara negativ. Resonemanget bakom detta 

handlar om att intressenter som gynnas av miljömedvetenhet (såsom samhället i stort) oftast 

inte är det samma som aktieägarnas intressen. Att satsa kapital på sådant som gynnar 

företagets miljörykte kan alltså påverka aktieägarnas avkastning negativt. Vidare 

argumenteras för att miljömedvetenheten sällan är en aspekt som bestämmer vd lönen, utan 

det är snarare företagets prestation och företagets storlek. I enlighet med författarnas 

hypoteser påvisades ett negativt samband mellan ersättning och miljömedvetenhet. Jag tycker 

emellertid att Stanwick och Stanwick såg på denna relation allt för endimensionellt. 
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Åtminstone kunde de fört en diskussion kring att mer miljötänk kan leda till större legitimitet 

och i förlängningen möjligtvis bättre prestation. Även Randøy & Nielsen (2001) beaktade 

andra intressenter i sin studie, dock endast som diskussion kring deras resultat. I studien 

påvisades ett positivt samband mellan prestation och ersättning för norska företag, men inte 

för svenska företag. Ett av argumenten som Randøy & Nielsen (2001) framförde avsåg den 

politiska aspekten. De menade att i Sverige hade socialdemokraterna mer inflytande i relation 

till Norge. Man kan tolka det som att om det politiska läget sett annorlunda ut i Sverige hade 

företaget haft möjlighet att satsa mer på avkastning till sina aktieägare. 

 

Även Brunello, Graziano & Parigi (2001) visade i sin studie på italienska företag att 

karaktärsdragen för den italienska ekonomin påverkade relationen mellan prestation och 

ersättning. En yttre intressent till företagen är dess långivare, och i Italien är bankerna de 

huvudsakliga fordringsägarna. I landet har dock relationen mellan bankerna och företagen 

varit svag. Det handlar dels om att bankerna inte haft någon övervakande aktivitet inom 

företagen, och dels att många banker är inblandade i utlåning av kapital till företagen. Detta 

till skillnad från banker i Tyskland och Japan där oftast en bank lånar ut stora delar av 

kapitalet och relationen mellan fordringsägarna och företagen är starkare i dessa länder 

(Brunello, Graziano & Parigi 2001, 139).  
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2.2 Agentteorin 
 

Agentteorin är en mycket bred teori som kan appliceras inom många områden, som gäller 

både förhållanden på makro- som mikronivå.
9
 I huvudsak handlar teorin om relationen mellan 

två parter; där den ena parten är agenten som via sina handlingar kan påverka den andra 

parten, principalen. Det är främst två problem som uppstår i ett principal- agentrelation. Dels 

handlar det om att parterna har skilda intressen och mål, dels att det finns svårigheter för 

principalen att verifiera att agenten agerat lämpligt. Det andra problem som uppstår handlar 

om risk. Det finns möjlighet att båda parterna föredrar olika handlingar eftersom deras attityd 

till risk skiljer sig åt, ena parten kanske föredrar mer risk medan den andre parten föredrar 

mindre risk (Eisenhardt 1989). Principal - agent förhållandet som är intressant för denna 

uppsats är relationen mellan aktieägarna (principalen) och ledningen av företaget, i synnerhet 

den verkställande direktören (agenten). 

 

Att investera pengar i företag innebär en risk för investeraren. Risken finns att förlora sina 

satsade pengar. Som investerare vill man ha ersättningen för risken man tagit; aktieägarnas 

främsta intresse är således, i huvudsak, maximal avkastning på det satsade kapitalet. 

Ledningen av företaget kan bland annat via investeringar och strategiska beslut påverka 

avkastningen till sina ägare. Givet att båda parterna är nyttomaximerare
10

 finns det stora skäl 

att ledningen av företaget inte kommer att agera för aktieägarnas intressen. Den hypotetiska 

kostnaden som uppstår när aktieägarnas och ledningens intressen inte är desamma benämns 

som agentkostnader, vilka minskar värdet på företaget. Att exakt räkna ut agentkostnaderna är 

omöjligt, men teoretiskt är det summan av tre delar: övervakningskostnader, 

incitamentskostnader samt residualkostnaderna (Jensen & Meckling 1976). 

 

                                                 
9
 Som exempel uppmärksammande George Akerlof i sin klassiska artikel från 1970 ett problem som kan uppstå 

mellan två parter; säljare och köpare av begagnade bilar. George Akerlof (1970) menade att parterna inte har 

samma kunskap om begagnade bilar, säljaren har i regel mer information om bilens kvalitet än köparen. Följden 

av detta blir att köparna endast är villiga att betala ett genomsnittligt pris, eftersom köparen inte har tillräckligt 

kunskap om bilen är av hög eller låg kvalitet. Detta gör också att säljaren inte har incitament att sälja bra 

begagnade bilar, utan väljer att sälja sämre begagnade bilar. Konsekvensen av detta blir att marknaden kan 

komma att domineras av sämre begagnade bilar eller att marknaden helt slutar fungera, och ett agentproblem har 

således uppstått. I marknaden för begagnade bilar kan agentproblemet lindras om försäkringar införs. Principal- 

agent relationer uppstår även exempelvis vid större byggprojekt. Agenten i detta fall är byggfirman och anlitaren 

är principalen. Det finns en risk att byggfirman inte arbetar för att maximera kvalitén på bygget. För att lindra 

detta agentproblem kan en del av ersättningen utbetalas efter arbetet är genomfört. 
10

 Vilket är ett begrepp som härrör från nationalekonomin och innebär att individer hela tiden strävar efter att 

uppnå högst möjliga nytta givet tillgängliga resurser. 
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Övervakningskostnader har sitt ursprung från begreppet asymmetrisk information.  Eftersom 

ledningen av företaget antas ha mer information om företaget än ägarna behövs det finnas 

åtgärder som övervakar ledningen. Styrelsen i företag kan ses som en övervakande instans 

(Fama & Jensen 1983). Styrelsen består av styrelseledamöter som behöver ersättning. En 

annan typ av övervakande organ kan vara årsredovisningar och andra dokument som till viss 

del ger insyn i företag - årsredovisningar är i sig en kostnad för företaget. Den andra delen av 

agentkostnader; incitamentskostnader utgörs av åtgärder som syftar till att föra samman 

aktieägarnas intresse med ledningens intressen. Här gäller det att ge incitament till ledningen 

att agera i enlighet aktieägarnas intresse, något som kan uppnås via prestationsbaserade 

ersättningar och/eller att ledningen tilldelas aktier i det egna företaget. Det gäller att utforma 

ett ersättningskontrakt som lindrar agentproblemen. Ett ersättningskontrakt som inte ger 

tillräckligt incitament till vd:n får ses som ineffektivt då det inte ger denne tillräckligt med 

motivation. Likaså kan ett kontrakt vara ineffektivt om det betalas för mycket till direktören 

(Crawford & Guasch 1983). Residuala kostnader uppstår om agentens och principalens 

intressen skiljer sig åt, även fast övervaknings- och incitamentsåtgärder vidtagits. Ineffektiva 

investeringsbeslut är en form av residualkostnad. Det kan exempelvis vara imperiebyggande, 

direktörs förskansning, vilket innebär att direktörer genomför investeringar som tillfredställer 

deras egna intressen. Kostnader kan också uppstå om vd:n inte anstränger sig tillräckligt för 

att tillfredställa aktieägarna, rättfärdigar gynnsamma avtal för dem själva eller helt enkelt 

plundrar företaget (Nachemson-Ekwall 2012, 50). Agentteorin vilar på flera antaganden som 

antas gälla, exempelvis att människor har egennyttigt beteende, begränsad rationalitet, 

aversion för risk, och att det råder asymmetrisk information mellan principalen och agenten 

(Eisenhardt 1989).  

 

Forskningen har dock tillämpat teorin på skilda sätt. Eisenhardt (1989) belyser två 

huvudsakliga forskningsspår inom agentteorin; det ”positiva” spåret samt ”principal-agent” 

spåret.  Båda strömmarna är lika i det avseenden att det handlar om relationen mellan 

principalen och agenten, samt antaganden om människor, organisationer och information. 

Men de skiljer sig främst i tolkningen av teorin samt hur matematiken används i teorin. 

”Principal-agent” strömmen är mer matematiskt orienterad där mycket logiskt och 

matematiskt härledning är centralt. Den ”positiva” forskningsspåret inom agentteorin 

fokuserar på att identifiera intressekonflikter mellan parterna och vilka mekanismer som kan 

lösa dessa problem. Den forskning som jag tagit del av, som undersöker relationen mellan 

ägarna och verkställande direktören ansluter sig huvudsakligen till den ”positiva” agentteorin. 
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Eftersom det handlar om en intressekonflikt mellan ägarna och verkställande direktören, och 

hur väl prestation och ersättning är relaterade. I dessa fall är ersättningen en form av 

kontrollmekanism för att lindra agentproblemet; exempelvis indikerar ett starkt samband 

mellan variablerna att kontrollmekanismen fungerar väl. Jensen & Murphy (1990) påvisade 

att vd:ns förmögenhet ökade med $3.25 för varje $1000 ökning av aktievärdet, något de ansåg 

var för litet för att finna belägg för agentteorin. Förklaringar till att sambanden borde vara 

starkare kan ha att göra med flera faktorer. Dels, som tidigare framförts, pga. att mycket 

forskning har påvisat att direktörens ersättning är beroende av betydligt fler faktorer än just 

företagets prestation, dels att agentteorin härstammar från nationalekonomin där mycket 

antaganden som inte är verklighetsförankrade antas gälla. I studier som behandlar frågor av 

den här karaktären antas därutöver att vd:n kan påverka företagets prestation betydligt. I 

själva verket har nog direktören oftast små möjligheter att påverka företagets prestation, i 

synnerhet när det gäller stora företag, som majoriteten av forskning gjorts på och tillika denna 

undersökning.
11

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11

 Lieberson & O’Connor (1972) påvisade, som exempel, i sin studie att ledarna i företagen har mycket liten 

påverkan på företagets prestation. Prestationen var till största del influerad av faktorer som var bortom ledarnas 

kontroll. Även Bertrand & Schoar (2003) kom fram till liknande slutsatser. 
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2.3 Förvaltningsteorin 
 

Förvaltningsteorin
12

 kan ses som ett alternativ till agentteorin. Förvaltningsteorin har ett mer 

sociologisk och psykologisk ansats till företagsstyrning i jämförelse med agentteorin som har 

mer ekonomiskt fokus (Davis, Schoorman & Donaldson 1997). Förvaltningsteorin ser 

företagsledaren som en förvaltare istället för en ekonomisk rationell individ som strävar efter 

att maximera sin egen nytta. Enligt Muth & Donaldson (1998) stämmer inte dessa antaganden 

om människor i verkligheten - deras beteende är mycket mer komplext än så. Teorin antar att 

beteenden som gynnar företaget genererar högre nytta för direktören än egennyttiga 

beteenden. Direktören kommer alltså agera utifrån företagets bästa och inte agera själviskt. 

Inom agentteorin anses rationellt beteende vara att agera egennyttigt, medan inom 

förvaltningsteorin är det rationellt att agera i enlighet med organisationens bästa. När det 

handlar om relationen mellan företagsledning och aktieägarna fattar direktörerna beslut som 

maximerar avkastningen på det egna kapitalet, eftersom detta kommer ge den högst möjliga 

nyttan för dem. Om företaget har flera intressenter är det beslut som är bäst för gruppen 

intressenter som direktörerna prioriterar. Förvaltningsteorin behöver således per definition 

inte innebära att direktörerna strävar efter att maximera avkastningen till aktieägarna, utan fler 

intressenter kan behövas tas i beaktning. 

 

Inom agentteorin handlar det om att minska agentkostnaderna med övervaknings- och 

incitamentskostnader (Jensen & Meckling 1976). Förvaltningsteoretiker menar att dessa 

mekanismer inte behövs i lika stor uträckning eftersom direktörerna ändå handlar för 

organisationens bästa. Övervakningsmekanismer kan till och med ses som kontraproduktivt 

då det minskar förvaltarens autonomi och därmed dennes motivation. Självklart måste det 

finnas ekonomiska incitament för att direktörerna ska arbeta inom organisationen, men dessa 

är inte i samma fokus som inom agentteorin - utan tillräckliga ekonomiska incitament finns 

risken att direktören tar beslut som missgynnar organisationen. Inom förvaltningsteorin å 

andra sidan uppnår direktören sina personliga behov om direktören arbetar för organisationens 

bästa, utan några större ekonomiska incitament. Både agentteorin och förvaltningsteorin har 

används inom studier för företagsledning. Det har visat att båda teorierna är relevanta att 

förklara fenomen inom forskning kring företagsledning (Davis, Schoorman & Donaldson 

1997, 25-26).   

                                                 
12

 Översatt från Stewardship theory. 
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2.4 Aktieägarnas och ledningens intressen 
 

I det tidigare presenterade avsnittet om de olika intressenterna till företagen presenterade jag 

två synsätt där å ena sidan aktieägarna bör exklusivt prioriteras, å den andra sidan alla 

intressenter till företaget behövs beaktas på liknande villkor. Under följande avsnitt kommer 

liknande relation avhandlas, nämligen företagsledningen och aktieägarna. Findlay & 

Whitmore (1974) presenterade dessa två synsätt och benämnde dem som ”Shareholder Wealth 

Maximisation” (SWM) och ”Managerial Welfare Maximation” (MWN)
13

. Perspektiven har 

sin grund i att aktieägarnas och ledningens intressen inte alltid är sammanfallande. Findlay & 

Whitmore (1974) belyser att enligt MWN strävar ledningen åt att hålla aktieägarna nöjda, i 

kontrast till maximering av företagsvärdet som det är i fallet för SWM. Olika 

intressekonflikter existerar mellan aktieägarna och ledningen. Som exempel har ledningen och 

aktieägarna olika syn på investerings- och utdelningspolitik. Ledningen kan komma att dela ut 

kapital som endast håller aktieägarna nöjda, i motsats till aktieägarna som hellre ser att 

kapitalet används för investeringar som maximerar aktievärdet. Även attityden till företagets 

kapitalstruktur
14

 skiljer i sig åt. Ledningen strävar efter att följa normerna inom branschen, 

medan aktieägarna vill att företaget ska sträva åt att fördela kapitalet så att kostnaden för 

kapitalet blir så lågt som möjligt. Vidare skiljer sig ledningens och aktieägarnas intressen 

gällande attityden mot företagets tillväxt - och det är denna aspekt som kommer vara i fokus 

för denna studie.  

 

Ett av agentteorins antaganden är nyttomaximering. För aktieägarna är nyttomaximering 

maximal avkastning på det satsade kapitalet och för företagsledningen kan nyttomaximering 

vara något annat (Jensen & Meckling 1976). MWN-synsättet menar att direktörer 

nyttomaximerar via att öka företagets storlek, till skillnad från aktieägarnas mål om 

maximering av företagets värde. Forskare menar att en ökning av företagets storlek leder till 

mer ersättning, ökad makt och inflytande, jämförelsevis om vinstmaximering prioriteras. 

Trots att en ökning av företagets storlek kan resultera i mindre avkastning till aktieägarna 

finns det ändå incitament från direktörernas sida att växa som företag. Exempelvis ökar vd:ns 

ersättning betydligt efter ett större förvärv, trots att prestationen från företaget minskat. Vidare 

är det mer motiverat att argumentera för högre ersättning i ett större företag. Det finns också 

incitament att öka företagets storlek som kan hänföras till risk, eftersom människor i regel 

                                                 
13

 Fortsättningsvis kommer jag hänvisa till SWM och MWN. Där det förra översätts till maximering av 

aktievärdet, och det senare till maximering av ledningens välbefinnande. 
14

 I stort sett innebär kapitalstruktur fördelning mellan företagets egna kapital och lån. För en bra 

sammanfattande artikel kring kapitalstruktur och teorier om den, se Myers (2001). 
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undviker risk och att sammanföra sin kompensation med prestationen i företaget är i sig 

förenat med risk.
15

 Slutligen finns det också incitament från styrelsen att öka företagets 

storlek, detta trots styrelsen ska fungera som en kontrollerande mekanism för aktieägarna 

(Fama & Jensen 1983). Det finns empiriskt belägg att företag med hög ersättning till sina 

direktörer också har hög ersättning till sina styrelseledamöter (Tosi m fl. 2000, 302-303). 

Vidare är det viktigt att belysa att trots verkställande direktören har incitament till att öka 

företaget storlek är också en hög prestation en viktig prioritet. För att hålla sina aktieägare 

tillfredställda måste företagen kontinuerligt upprätthålla en god avkastning på det egna 

kapitalet.  

 

Föreliggande studie kommer också beakta huruvida ledningens prioritering på tillväxt skiljer 

sig åt mellan ägarstyrda och ledningsstyrda företag. Gomez-Meija, Tosi & Hinkin (1987) har 

undersökt detta på amerikanska marknaden, de menade att företagets storlek borde vara den 

viktigaste bestämmande faktorn till ersättning för direktörer i ledningsstyrda företag, och 

prestation bör vara den främsta bestämmande faktorn till direktörers ersättning i ägarstyrda 

företag. Argumenten bakom detta ligger i det som tidigare redogjorts - ledningen har 

incitament att öka företagets storlek, och inom ledningsstyrda företag är möjligheten att 

genomföra beslut som leder till ökat storlek större än inom företag där ett större kontrollerade 

organ verkar. Större aktörer som är ägare av företaget har incitament att kontrollera att 

ledningen jobbar för vinstmaximering. Därför kan det vara svårt att vidta åtgärder som ökar 

storleken på företaget eftersom de största ägarna av företaget kan sätta stopp för sådana 

insatser. Gomez-Meija, Tosi & Hinkins (1987) slutsats var i linje med deras hypoteser: 

ägarstrukturen påverkar signifikant kompensationen. När det existerar en dominerad 

aktieägare så är direktörens ersättning främst beroende av företagets prestation: direktörerna 

erhåller mer ersättning för prestation och mindre ersättning för ökad storlek, i jämförelse med 

företag där ingen dominerad aktieägare existerade. Även Gomez-Meija & Wiseman (1997) 

poängterar att relationen mellan prestation och ersättning bör vara starkare inom företag med 

högre ägarkoncentration (304). 

 

 

 

                                                 
15

 Om stora delar av ersättningen är relaterad till företagets vinst innebär lägre vinst mindre ersättning för 

direktören. 
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2.5 Operationalisering av teorierna 
 

Utifrån intressentmodellen är aktieägarna den intressent som kommer vara i centrum. Den 

finansteoretiska och intressentmodellen kan i studien tjäna som förklaring till ledningens 

fokusering på avkastning till aktieägarna. Eftersom denna teori är omfattanden är den svår att 

testa, resultatet kan ge antydningar hur aktieägarna och andra intressenter prioriteras. Starka 

samband mellan prestation och kompensation till vd:n kan tyda på att aktieägarna är högt 

prioriterade bland intressenterna. Svagare samband kan tolkas som att direktörerna inte 

prioriterar aktieägarna i lika stor utsträckning, och en förklaring kan vara att andra intressenter 

fokuseras i större omfattning, och/eller att relation med andra intressenter fungerar ineffektivt, 

på bekostnad av aktieägarna. 

 

Agentteorin kommer användas för att analysera relationen mellan företagsledningen och 

aktieägarna. Två centrala delar i teorin för att minska agentkostnader är övervakning och 

incitament. I jämförelse med ledningsstyrda företag, är ägarstyrda företag utsatta för mindre 

agentproblem eftersom det är en större kontrollerade ägare. Om ersättningskontrakten är 

adekvat utformat kommer även detta minska agentkostnaderna. I ägarstyrda företag borde 

sambandet prestation och ersättning vara starkare än för ledningsstyrda företag. Sambandet 

borde även vara starkare om vd:n äger optioner och/eller ingår i ett långsiktigt incitaments 

program, eftersom dessa uppmuntrar till ökad prestation. Förvaltningsteorin kan användas 

som komplement till agentteorin. Teorin menar att övervakningsmekanismer och 

kompensation inte är lika viktig som agentteorin menar. Förvaltaren antas ändå agera i 

enlighet med aktieägarna och de andra intressenterna.  

 

Slutligen kommer SWM och MWN användas för att analysera ledningens prioritering av 

företagstillväxt. Den variabeln som är av intresse är företagets storlek. Främst kommer 

synsätten användas för att jämföra ägarstyrda och ledningsstyrda företag. Enligt tidigare 

studier borde företagsstorlek ha ett större samband med ersättningen för ledningsstyrda 

företag. För att testa detta jämförs storlekens påverkan på kompensationen för ledningsstyrda 

och ägarstyrda företag.  
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3. Ersättning 
 

En betydande del av denna uppsats handlar om ersättning. Detta kapitel syftar till att ge en 

övergripande bild av vad som menas med ersättning till verkställande direktörer, och vilka 

komponenter som ingår i den Dessutom ges en kort överblick hur svenska börsföretag 

motiverar kompensationen till den verkställande direktören. 

3.1 Ersättningens komponenter 
 

I stort sett är ersättningen uppbyggd av fyra skilda delar för verkställande direktörer i 

Sverige.
16

 Dessa delar utgörs av: grundlön, en årlig bonus som är beroende av diverse 

prestationsmått, optioner, samt långsiktiga incitamentsprogram (som till skillnad från den 

årliga bonusen sträcker sig över en längre tidsperiod). Utöver detta tillkommer andra 

förmåner, bland annat pensionssparande och ersättning vid avgång eller uppsägning. Nedan 

följer en kort genomgång av respektive komponent i ersättningen. 

 

Grundlönen är en i förväg bestämd fast ersättning. Den baseras i regel på vad liknande företag 

i branschen använder sig av för grundlön. Trots att stora delar av den totala ersättningen är 

rörlig, är ändå fastställande av grundlönen viktig i främst två avseenden. Först och främst är 

grundlönen den enda komponenten som inte är variabel, vilken gör grundlönen till mindre 

riskfylld än rörliga löner som kan skilja sig avsevärt år från år. Dessutom grundar sig stora 

delar av den årliga bonusen som en procentuell andel av grundlönen. Givet identiskt 

bonusupplägg och prestation genererar en vd för företaget med högre grundlön en högre andel 

rörlig lön (Oreland 2007, 4). För de 46 största bolagen på Stockholmsbörsen var bonusen, år 

2011, i genomsnitt maximerad till 72 procent av den fasta ersättningen. De direktörer som 

hade möjlighet till mest ersättning var direktörerna i Scania och Ericsson, där bonusen var 

maximerad till 250 respektive 150 procent av den fasta lönen. Inom Fabege, 

Lundbergsföretagen samt Huvudstaden var den rörliga bonusen endast maximerad till 25 

procent av den fasta ersättningen (Folksam 2012). 

 

Förutom grundlönen erbjuder de flesta företagen årliga bonusplaner som baserar sig på 

företagets prestation under ett kort perspektiv. Denna rörliga del syftar till att motivera 

verkställande direktören att prestera i företaget. Eftersom ett sämre resultat innebär mindre 

total ersättning för direktören medan ett bättre resultat ger en högre inkomst. Företag mäter 

emellertid prestation på lite olika vis. I huvudsak är detta objektiva, finansiella 

                                                 
16

 Delarna är inte specifikt för just verkställande direktörer, utan kan också gälla andra anställda i företaget. 
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prestationsmått, men även icke-finansiella prestationsmått existerar. De finansiella 

prestationsmåtten grundar sig på det faktiskt uppnådda resultatet i företaget och kan 

exempelvis vara omsättning, nettovinst, vinst före skatt, rörelseresultat. Icke finansiella 

prestationsmått grundar sig mer på subjektiva bedömningar där man oftast i förväg satt upp 

olika mål. Kundnöjdhet, effektivisering av organisationen, den anställdes värde i 

organisationen, ökad säkerhet är exempel på icke-finansiella prestationsmått. Att de objektiva 

prestationsmåtten är vanligast förekommande beror främst på att det är mycket lättare att 

basera bonusen på direkt mätbara kriterier - dock finns det en risk med detta. Direktören kan 

prioritera kortsiktiga vinster framför långsiktiga vinster för att uppnå de objektiva målen. Det 

finns forskare som poängterar att subjektiva prestationsmått kan vara mer gynnsamt för 

företag än objektiva prestationsmått (Baker, Jensen & Murphy 1988, 597-599). Enligt 

Folksam (2012) använde 46 procent av Stockholmsbörsens stora bolag resultatparametrar som 

grund för bonusen, 12 procent använde organisations- och individuella faktorer och 11 

procent använde sig av andra icke-finansiella mått. Företagen har oftast flera mål för 

verkställande direktörerna och alla uppfylls inte alltid, ibland utbetalas ingen bonus om inte 

målen är uppnådda. Ett exempel kan vara 80/120 planen, som säger att ingen bonus utbetalas 

om prestationen understiger 80 % procent av de uppsatta målen, och ingen mer bonus kan 

utgå om prestationen överstiger 120 % av de uppsatta målen
17

 (Oreland 2007, 5). 

  

En annan slutsats från Folksam (2012) handlade just om att prestationskriterier av den rörliga 

bonusen är otillräckligt redovisat, dvs. att det är svårt att utröna exakt vilka villkor som gäller 

kring bonusen. Ett exempel där prestationskriterierna var otydlig, och allmänhållet formulerat 

var för Modern Times Group: ”Den rörliga ersättningen skall baseras på 

Befattningshavarens prestation i förhållandet till fastställda mål”. Ytterligare ett exempel är 

ifrån Swedish Match ”Den rörliga lönen ska i huvudsak baseras på specifika, tydliga, 

förutbestämda och mätbara finansiella eller operationella kriterier”. Enligt studien var det 

bara 14 procent av företagen som hade bra redovisning gällande prestationskriterierna. 

                                                 
17

 I regel är företagen i denna studie återhållsamma om uppgifter gällande vilka mål som gäller för direktörerna. 

Ericsson har dock i sin årsredovisning från 2013 relativt bra uppgifter angående bonusar till de anställda. Likt 

flera företag har Ericsson exempelvis en aktiesparplan, vilket innebär att man tilldelas Ericssonaktier. Ericsson 

har utöver denna sparplan också en resultataktieplan för koncernledningen och för de högre cheferna. Denna 

resultataktieplan innebär att man tilldelas upp till nio extra aktier utöver aktierna man tilldelas i aktiesparplanen. 

Hur många extraaktier som tilldelas beror på hur väl målen är uppfyllda. Årsstämman 2013 antog mål på tre 

områden: nettoomsättnings tillväxt, rörelseresultat tillväxt samt kassagenerering. Den årliga nettoomsättnings 

tillväxt ska uppgå mellan 2 % och 8 %, tillväxt för rörelseresultatet ska ligga mellan 5 % och 15 %, och slutligen 

ska kassagenereringen vara minst 70 % under vart och ett av åren 2013-2015 (Ericssons årsredovisning 2013, 

165).   
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Hennes & Mauritz innefaller under denna kategori: ”Bonusens storlek per person grundar sig 

på en viss procentandel av den av årsstämman beslutade ökning av utdelning samt 

måluppfyllelsen inom respektive ansvarsområde. För vd grundar sig bonusen på 0,3 % av 

utdelningsökningen, dock maximalt MSEK 0,9 netto efter skatt” (14; 17-19). 

 

Det är tydligt att verkställande direktörer erhåller betydligt högre bonusar än vanliga arbetare. 

Man kan dels se detta ur ett agentperspektiv, att högre bonusar är ett medel för att motivera 

vd:n att prestera i linje med aktieägarnas intresse (Jensen & Meckling 1976). Man kan också 

se det som att anställda lägre ner i hierarkin blir motiverade av möjligheten att kunna 

befordras inom organisationen, medan verkställande direktören inte har möjlighet till någon 

befordring inom organisationen. Direktören behöver då extra motivation i form av monetär 

ersättning (Baker, Jensen & Murphy 1988, 601).   

 

Optioner är en annan typ av ersättning som förekommer för svenska direktörer. Som tidigare 

nämnts är användandet av optioner i Sverige mycket marginellt i förhållandevis till 

exempelvis USA (Fernandes m fl. 2009). Optionen ger ägaren rätten att köpa aktier till ett 

förutbestämt pris; en option som utfärdas och har inlösningspriset 100 kr innebär att ägaren 

har rätt att köpa aktier för 100 kr trots att aktiekursen kan vara 150 kr. Aktierna kan sedan 

säljas på marknaden för 150 kr, vilket inbringar en vinst om 50 kr (Bodie, Kane & Marcus 

2013, 46-47). Det finns två olika typer av optioner: tecknings- och köpoptioner. Den 

vanligaste är köpoptioner och direktören erhåller då pengar när optionen löses in. Pengarna 

som erhålls är skillnaden mellan marknadspriset för aktien och inlösningspriset. 

Teckningsoptioner är optioner där vd:n tilldelas aktier istället för pengar när väl optionen 

löses in. Optioner motiverar direktören på två sätt. De ger incitament att jobba i enlighet med 

aktieägarnas intressen, eftersom optioner endast kan lösas in om aktiekursen stiger. Självklart 

kan också årliga bonusar ge incitament till direktören att arbeta för aktieägarnas högsta 

intresse, men eftersom dessa bonusar oftast baseras på andra delar än aktiekursen kan optioner 

ses som ett mer verkningsfullt verktyg att föra samman deras intressen. Dessutom ger 

optioner incitament åt direktören att fortsätta jobba inom företaget eftersom optionerna oftast 

går förlorade om de slutar på sin position (Hall 2000; Oreland 2007, 6). 

 

Förutom grundlönen, rörlig bonus samt optioner erbjuder vissa företag långsiktiga 

incitamentsprogram. Dessa är till sin utformning likt de årliga rörliga bonussystemen men har 

en längre tidshorisont. Vidare är långsiktiga incitamentsprogram oftast beroende av 
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aktiekursen - likt optioner - men kan också baseras på andra prestationsmått. Verkställande 

direktörer erhåller likt alla arbetstagare pension, men utöver den vanliga pensionen omfattas 

direktörerna av betydligt generösare pensionsplaner. Ytterligare förmåner till direktörer 

innefattar exempelvis ersättning för bil, mat och bostad. Slutligen består ersättningen också av 

avgångsvederlag. Vanligtvis utgör denna ersättning mellan 12 till 24 månadslöner, som 

reduceras om verkställande direktören erhåller lön från en annan arbetsgivare (Oreland 2007, 

6).   

 

Tabell 1 – Ersättningens komponenter 

Ersättningens komponenter 

Grundlön 

Kortsiktig bonus 

Långsiktigt incitaments program 

Optioner 

Pension 

Övrig ersättning (bil, mat och bostad) 

Avgångsvederlag 

Källa: Oreland (2007), egen bearbetning 
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4. Metodologi 
 

Metodkapitlet inleds med att beskriva hur jag gått tillväga för att bygga upp den databas som 

är studiens empiriska underlag. Fortsättningsvis följer en redogörelse kring urval och 

bortfall. Vidare följer en presentation av hur tidigare studier operationaliserat variabler och 

hur jag ska mäta dessa variabler. Kapitlet avslutas med en diskussion om studiens 

trovärdighet. 

4.1 Tillvägagångssätt 
 

För att uppfylla syftet med uppsatsen krävs det insamling av data som kan beskriva och mäta 

det fenomen jag ämnar undersöka. Jag har använt mig av två databaser samt årsredovisningar 

för att på sätt generera min empiri. Via Södertörns högskolebibliotek har jag tillgång till 

databaserna Retriever Business samt Orbis. Årsredovisningarna är offentliga dokument som 

finns tillgängliga på respektive företags hemsida, i regel under rubriken investerarrelationer 

(Investor Relations). Databasen Orbis är den mest omfattande, med information från drygt 30 

miljoner bolag i Europa. Retriever Business tillhandahåller dock endast data från svenska 

företag, men detta är ingen begränsning i denna studie. I huvudsak har de aktuella finansiella 

uppgifterna inhämtas från Retriever Business, men Orbis har också använts för information 

gällande aktiekursdata. Detaljerade information om ersättning till verkställande direktörer 

tillhandahåller ingen av databaserna, men detta finns presenterat i företagens 

årsredovisningar.  

4.2 Empiriskt underlag 
 

Från Retriever Business har följande variabler inhämtats: Antal anställda, omsättning, vinst, 

totala tillgångar, eget kapital, styrelsens storlek och registreringsdatum. Antal anställda och 

omsättningen ska representera storleken på företaget. Vinsten, totala tillgångar och eget 

kapital ligger till grund för uträkningen av tre lönsamhetsmått: vinsten, avkastning på eget 

kapital (ROE) samt avkastning på totalt kapital (ROA). När det gäller storlek och 

lönsamhetsvariablerna är det inhämtat under rubriken ”Bokslut”, vilket är siffror som baseras 

från företagens bokslut. Majoriteten använder sig av kalenderåret som räkenskapsår, medan 

en minoritet använder sig av brutna räkenskapsår. För de företag som använder sig av 

kalenderår som räkenskapsår redovisas bokslutssiffrorna från 2013 i vanlig ordning under året 

2013. För företag med brutet räkenskapsår redovisas bokslutssiffrorna från 2012/2013 under 

kalenderåret 2013. Data över företagens styrelsestorlek har inhämtats under rubriken 

”Befattningshavare”. I enlighet med Collin m fl. (2012) har samtliga styrelseledamöter 
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inkluderats förutom arbetstagarrepresentanterna. Slutligen finns registreringsdatumet listat 

under rubriken ”Övrig information”. 

 

Aktiekursdata inhämtades från Orbis. Denna databas tillhandahåller generöst med information 

inom flera aspekter, däribland aktiedata. Förutom daglig, månatlig och årlig aktiekursdata 

finns även information gällande utdelningar, aktieomsättning, betavärden, prisvolatilitet osv. 

Eftersom min empiri baserar sig på bokslutsdata är jag intresserad av den årliga aktiekursen, 

denna finns listad under kategorin ”Stock data – Annual stock data”. Här finns 17 olika 

kategorier rörande aktiekursdata, men kategorin jag insamlat data ifrån är ”Market price – 

year end”, vilken listar aktiekursen dagen för bokslutet. Aktiekurserna är också justerade om 

aktiesplittrar
18

 förekommit. Även här måste hänsyn tas om företaget tillämpar brutet 

räkenskapsår. Aktiekursen från bokslutdatumet är den som används, exempelvis Addtech vars 

räkenskapsår slutar 31 mars, så används aktiekursen från den 31 mars.  

 

Den sista delen av min empirigenerering har skett via respektive företags årsredovisningar. 

Variabler som inhämtats från årsredovisningarna är: vd:ns ålder, vd:ns erfarenhet i företaget, 

vd:ns aktieinnehav, totalt utstående aktier, största ägaren i företaget samt ersättningen till 

direktören. Oftast har årsredovisningar ett avsnitt som presenterar företagets styrelse samt 

ledning. I detta avsnitt finns information om direktörens - födelseår, anställningsår och 

aktieinnehav. Födelseåret och anställningsåret används för att enkelt räkna fram dennes ålder 

samt erfarenhet i företaget via subtraktion från respektive år. Aktieinnehavet är endast 

intressant om detta ställs i relation till totala utestående aktierna, eftersom alla företag har 

olika många aktieandelar. Det totala aktieinnehavet finns i avsnittet som berör företagets 

aktie. Under samma avsnitt finns också information gällande ägarkoncentration, här har jag 

samlat in data om den största ägaren i företaget. Oftast redovisas både största aktieägarna, 

mätt som procent andel av aktierna, och de aktieägarna med flest röster
19

. Motivet att studera 

ägarkoncentrationen i denna studie handlar om ägarnas möjlighet att påverka företaget. Därför 

har jag kategoriserat de största ägarna baserat på procentuella röster i företaget. För somliga 

företag i materialet presenteras endast andel kapital i företagen. Vid dessa fall har jag använt 

                                                 
18

 En aktiesplit innebär att man delar företagets aktier i mindre delar för att göra aktierna mer prisvärda för 

investerare. Till skillnad från nyemission - där man utfärdar nya aktier - blir det ingen utspädningseffekt med 

aktiesplittrar. När ett företag genomför en aktiesplitt sjunker aktiepriset, men värdet på företaget blir oförändrat. 

Omvända aktiesplittrar kan också förekomma, vilket innebär att aktierna klumpas ihop istället för att delas upp 

(U.S. Securities and Exchange Commission, hämtat 2015-03-23). 
19

 Anledningen att röstandelen och kapitalandel inte alltid sammanfaller är att Sverige har olika rösträtter på 

skilda aktieslag. 
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denna siffra som en indikator på röst andel i företaget. Detta utgör dock inget större problem 

eftersom kapitalandel och röstandelen i generellt sett är högt korrelerade.  

 

Rörande ersättningen redovisas detta under notförteckningen till koncernredovisningen, ofta 

under noten ”ersättning till anställda” eller ”ersättning till ledande befattningshavare”. Till 

skillnad från tidigare variabler som ingår i undersökningen, redovisar företagen ersättningen 

till verkställande direktören på skilda sätt. Företagen som ingår i min studie är förvisso 

generellt sett mycket tydliga med redovisningen av ersättning till vd:n, vilket mest beror på att 

stora börsföretag ingår i studien. Med tydlighet syftar jag på hur väl de olika komponenterna 

av ersättningen presenteras. Den tydligaste formen av redovisning (som tyvärr en minoritet 

använder sig av) är när ersättningen delas in i fem delar: grundlön, rörlig lön, övrig ersättning, 

övriga förmåner samt utbetalning från långsiktiga incitamentsprogram. Om samtliga företag 

hade haft samma upplägg skulle dessa fem delar blivit inkluderade. Med anledning av att 

företagen inte är enhetliga gällande redovisningen har ersättningen delats in i tre komponenter 

under min empiri: grundlön, rörlig lön samt övriga förmåner. Grundlönen presenteras 

vanligtvis på liknande sätt företagen emellan. Vissa inkluderar också vad andra företag 

presenterar som övrig ersättning, och övriga förmåner under kategorin grundlön. I fallen där 

endast grundlön presenteras har detta såklart noterats som grundlön. I fall där övrig ersättning 

och/eller övrig förmåner redovisas har dessa även ingått under kategorin grundlön. Den 

rörliga ersättningen är oftast relaterad till bonusen som baserar sig på årligt uppsatta mål. 

Utbetalningar från långsiktiga incitamentsprogram har emellertid inte beaktas, eftersom 

företagen är inkonsekventa i redovisningen av denna del. Långsiktiga incitamentsprogram har 

ingått i studien men då som dummyvariabel. Mer om detta längre ner i kapitlet.  

 

Ett hinder som uppstår är när det skett ett vd byte i företaget. Om en ny direktör tillsatts precis 

i början av räkenskapsåret föreligger inget beräkningstekniskt problem, men detta scenario är 

dock mycket ovanligt. Vanligast är att den nya vd:n tillsatts inom räkenskapsåret, vilket gör 

att ersättningen från två verkställande direktörer presenteras. Det är ersättningen från den 

tillsatta direktören som har ingått i empirin. Eftersom direktören inte varit verksam under ett 

helt år redovisas endast ersättning under perioden som direktören varit verksam. För att detta 

ska representera ett helt år har jag kalkylerat fram månadslönen och därefter multiplicera med 

tolv.
20

 Ytterligare ett hinder är att somliga företag inte redovisat i svenska kronor, vilket är 

                                                 
20

 Exempelvis, om en ny verkställande direktör blivit tillsatt 1 mars 2013, och grundlönen redovisas som 

750 000, är den framräknade månadslönen 75 000 (750 000/10) och årslönen blir då 900 000 (75 000*12). Om 
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fallet då vissa företag inte har sin juridiska hemvist i Sverige. För att lösa detta problem har 

siffrorna för de aktuella företagen räknats om till svenska kronor.  Eftersom studien har en 

longitudinell ansats där flera år beaktas har omräkningen gjorts för respektive år. Anledningen 

till detta är att växelkurserna fluktuerar över tid. Då majoriteten av företagen använder 

kalenderåret som bokslutsår har jag använt genomsnittskursen för december månad för varje 

år. Vilket också sammanfaller med bland annat Randøy & Nielsens (2001) tillvägagångssätt. 

Information om genomsnittkurser för varje månad under flera år finns tillgängligt på 

riksbankens hemsida (Riksbank.se hämtat 2015-03-25). Majoriteten redovisar i svenska 

kronor, men fem av företagen redovisar i euro, två av företagen i dollar och slutligen ett av 

företagen i brittiska pund.
21

 

 

I årsredovisningarna har också uppgifter gällande företagens aktierelaterade 

incitamentsprogram inhämtats. Jag har delat upp de aktierelaterade incitamentsprogrammen i 

två kategorier; optioner och övrig aktierelaterad ersättning. Informationen kring dessa 

program finns oftast i nära anslutning till redovisningen av ersättningen. Om inte, har jag sökt 

på nyckelord såsom: optioner, incitament, aktierelaterad, för att få fram dessa uppgifter. I fall 

då direktören äger köpoptioner, teckningsoptioner, personaloptioner eller konvertibla 

skuldebrev klassas det som optioner. Övrig aktierelaterad incitamentsprogram faller under den 

andra kategorin. Om företaget explicit framhåller att inga aktierelaterade incitamentsprogram 

existerar eller om ingen information gällande sådana program finns i årsredovisningarna 

antecknar jag detta som att företaget inte använder någon form av aktierelaterad 

incitamentsprogram. En sammanfattande tabell presenteras nedan beträffande vilka källor jag 

använt mig av för att bygga upp min databas. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
direktören inte tillsatts i början av månaden framräknas antalet dagar som vd:n erhållit lön för. Om direktören 

tillsats 12 mars 2013 istället för 1 mars har direktören fått lön för 9 månader och 18 dagar, eller lön för 9,6 

månader (18/30= 0.6). Trots att vissa månader har fler eller färre dagar än 30 används 30 dagar för samtliga 

månader i denna studie. 
21

 Växelkurserna som används i studien är för euro – 2013: 8,9595. 2012: 8,6659. 2011: 9,0219. 2010: 9,0664. 

2009: 10,425. För amerikanska dollar – 2013: 6,541. 2012: 6,6149. 2011: 6,8455. 2010: 6,8583. 2009: 7,1244. 

Och slutligen för brittiska pund – 2013: 10,7143. 2012: 10,6738. 2011: 10,6811. 2010: 10,711. 2009: 11,5844. 
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Tabell 2 – Sammanfattning databaser och källor 

Retriever Business Enskilda bolags årsredovisningar Orbis 

Vinst Vd:ns ersättning Aktiekursdata 

Totala tillgångar Information om Optioner  

Eget kapital Information om incitamentsprogram  

Antal anställda Vd:ns ålder  

Omsättning Vd:ns erfarenhet i företaget  

Styrelsens storlek Vd:ns aktieinnehav  

Företagets ålder Totalt utstående aktier  

 Ägarstrukturen  

 

4.3 Urval och Bortfall 
 

Den insamlade empirin har sammanställts för att vidare kunna bearbetas statistiskt. Den 

populationen jag avser undersöka är stora och medelstora bolag listade på Stockholmsbörsen. 

Storleksuppdelningen är beroende av börsvärdet, som är aktiekursen multiplicerat med antal 

utstående aktier. Företagen som har ett börsvärde över en miljard euro klassas under kategorin 

stora bolag, och medelstora bolag avser företag med ett börsvärde mellan 150 miljoner och 1 

miljard euro. De företag på Stockholmsbörsen som inte ingått i denna studie är företag som 

har ett lägre börsvärde än 150 miljoner euro, och dessa klassas som små företag (Wilke 2011, 

55-56). Alla företag listade som stora och medelstora bolag har emellertid inte inkluderats, 

utan somliga behövde sållas bort eftersom dessa inte uppfyllde urvalskriterierna. I huvudsak 

har jag två urvalskriterier: dels måste informationen från årsredovisningarna vara tydliga, och 

dels måste företagen vara listade på Stockholmsbörsen mellan 2009 och 2013. Anledningen 

att företag måste varit listade under perioden 2009 och 2013 är för att studien ämnar 

undersöka företag noterade på Stockholmsbörsen. Dessutom krävs det aktiekursdata för att 

kunna mäta företagets prestation. Alla företag som noterats efter 2009 har inte ingått i denna 

studie. Totalt exkluderades 30 bolag av denna anledning, i huvudpart var det företag listade 

som medelstora bolag, nämligen 28 stycken. Det finns också möjlighet att ytterligare företag 

exkluderats, trots att dessa varit listade under 2013. Om ett företag avnoterats
22

 under 

perioden 2009-2013 har detta företag inte varit börsnoterat under perioden och har såldes 

                                                 
22

 Avnotering innebär att ett bolag vars aktier tidigare handlats på en reglerad marknad, upphört att handlas där. 

En avnotering kan dels ske på företagets egen begäran och dels kan börsen fatta beslut om detta, trots att inget 

önskemål om avnotering föreligger för bolaget (Lag24.Se Hämtat 2015-03-23). 
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exkluderats. Bolag som noterats efter 2009 och avnoterats innan 2013 har självklart också 

exkluderats från studien.  

 

Somliga bolag exkluderades eftersom de inte redovisat de variablerna jag behöver för min 

studie, och andra bolag har alltför otydlig redovisning. Exempelvis för Industrial and 

Financial Systems, Autoliv och Oriflame hittar jag ingen information i årsredovisningarna 

gällande ersättning till den verkställande direktören. För H & M och AstraZeneca fanns ingen 

information om företagsledningen. Företag som exkluderas på grund av detta var 14 stycken. 

Vidare exkluderades Sanitec Oyj samt ICA-gruppen av andra anledningar. Sanitec Oyj var 

under undersökningsperioden listat på observationslistan
23

. Under 2013 förändrades ägandet i 

ICA gruppen och företaget bytte namn från Hakon Invest. Eftersom ICA gruppen och Hakon 

Invest tillämpat olika redovisningsstandarder under undersökningsperioden blev det svårt att 

räkna dessa som ett företag.  

 

Totalt exkluderades 50 företag av 162. För varje företag har 5 observationer gjorts mellan 

åren 2009 och 2013. Förutom information från 112 företag från Orbis och Retriever Business 

behövdes även information från 560 årsredovisningar användas som underlag för empirin.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23

 Bolag som omfattas av frågetecken medan en utredning utförs kan hamna på observationslistan (Wilke 2011, 

57). 
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4.4 Mått på ersättning 
 

Majoriteten av tidigare studier har angett ersättningen till vd:n som den beroende variabeln, 

det vill säga variationer i eller storleken på ersättningen förklaras av andra påverkande 

variabler. En minoritet av tidigare studier har däremot angett ersättning till direktören som en 

oberoende variabel (Abowd 1990; Fong, Misangyi & Tosi 2010)
24

. Denna studie har i linje 

med majoriteten av forskningen ersättning som en beroende variabel. Hur ersättningen till 

direktören mäts i tidigare undersökningar skiljer sig en aning. Samtliga studier jag tagit del av 

inkluderar direktörens fasta ersättning, men vissa inkluderar även rörlig ersättning och värdet 

på optioner och aktier.  

 

Några studier som inkluderar samtliga komponenter av ersättningen är Lilling (2006), Kren & 

Kerr (1997) och Belkaoui (1992).
25

 Vidare finns det de som exkluderat värdet på optioner 

(Brunello, Graziano & Parigi 2001; Randøy & Nielsen 2002). Ytterligare operationaliseringar 

av ersättningen är att endast beakta den fasta lönen och bonusen, något som Oreland (2007) 

samt Kato & Long (2005) gjort. Jensen & Murphy (1990) tillsammans med Wallsten (2000) 

mäter den relativa förändringen av vd:ns ersättning. Somliga studier inkluderar flera olika 

definitioner av ersättningen i sin studie. Joskow (1994), som exempel, delar upp 

ersättningsvariabeln i tre kategorier med motiveringen att företagen i studien inte redovisade 

ersättning på enhetligt vis. Kategorierna är först totalt kompensation, därefter total 

kompensation exklusive värdet av optioner, och slutligen endast fast lön plus bonus. 

Föreliggande undersökning har angett vd:ns fasta lön, bonus och övrig ersättning som mått på 

ersättning. För att minska risken för såkallad heteroskedasticitet
26

 har logaritmen av denna 

                                                 
24

 Abowd (1990) undersökte hur aktievärdet och olika lönsamhetsmått påverkades vid förändring av vd:ns 

ersättning. Fong, Misangyi & Tosi (2010) har en bredare undersökningsfråga där de undersöker hur direktörens 

kompensation påverkar företaget när dennes ersättning avviker betydligt från genomsnittet. Författarna beaktar 

även ägarstrukturens påverkan på resultatet. Majoriteten av studierna undersöker generellt sett faktorer som har 

påverkan på vd:ns ersättning, i synnerhet prestation och storlek. Beroende hur man ser på problemet är båda 

orsakssambanden är fullt legitima enligt agentteroin. Genom att ange ersättning som oberoende variabel, 

undersöker man om en högre ersättning leder till en bättre prestation för företaget. Alltså ersättningen ses som 

incitament som påverkar prestationen. Däremot att ange ersättning som en beroende variabel handlar 

undersökningsfrågan snarare om att se vilka faktorer som har påverkan på ersättningen, däribland företagets 

prestation. Enligt teorin kan man tolka det som att verkställande direktören har incitament att öka företagets 

prestation för att det kommer till en högre ersättning för direktören. Oavsett vilka variabler som angetts som 

beroende eller oberoende variabel, visar ett samband inte hur kausaliteten ser ut. En positiv korrelation mellan 

ersättning och företagets prestation kan både tyda på att högre ersättning leder till högre prestation eller att högre 

prestation skapar ett överskott som leder till högre ersättning (Ehrenberg & Milkovich 1987, 7).  För ytterligare 

diskussion om orsakssambandet, se Miller (2006). 
25

 Samtliga komponenter avser fast lön, bonus, värdet av optioner, samt värdet på långsiktiga 

incitamentsprogram. 
26

 Som innebär att variablerna är ojämnt spridda, och det kan ge svårtolkade resultat (Djurfelt & Barmark 2009, 

60). 
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ersättning använts, detta i linje med Randøy & Nielsens (2001) och Stanwick & Stanwick 

(2001). I brist på empiriskt material behövdes värdet på optioner och andra långsiktiga 

incitamentsprogram exkluderas. Jag har ändå inkluderat dessa komponenter i studien, då som 

dummyvariabler. 

 

4.5 Mått på företagets prestation 
 

Precis som för ersättningen skiljer sig operationaliseringen av företagets prestation. Primärt 

används antingen bokföringsmässiga mått eller marknadsbaserade mått, vissa studier 

använder emellertid båda typerna av prestationsmåtten. Bokföringsmått avser variabler som 

baseras på information från boksluten, och marknadsbaserade mått hänvisas till företagets 

börsvärde. Företag emellan kan det kanske skilja vilka prestationsmått som används för att 

mäta direktörens prestation. Som tidigare nämnts, använder vissa företag olika former av icke 

finansiella prestationsmått för att mäta prestationen. I forskning används bokföringsmått samt 

marknadsbaserade mått, och det finns både för och nackdelar med var och en av dessa. Jensen 

& Murphy (1990) belyser att marknadsbaserade prestationsmått påverkas av mycket annat 

som direktören inte har kontroll över, såsom omvärldsfaktorer. För bokföringsmässiga mått 

finns det risk att siffror manipuleras, vilket kan ge en skev bild av verkligheten (Lubatkin & 

Shrieves 1986).
27

 Trots olika svagheter är det dessa typer av prestationsmått som används i 

forskningen, huvudsakligen för att dessa är de mest etablerade.  

 

De främsta bokföringsmässiga måtten som används är avkastning på totalt kapital, vilket är 

nettovinster dividerat med totala tillgångar
28

. Studier som använder detta mått är Oreland 

(2007), Ghosh (2006), Mehran (1995), Kren & Kerr (1997). Två studier använder 

förändringen av avkastning på totalt kapital (Fong, Misangyi & Tosi 2010; Kato & Long 

2005). Avkastning på eget kapital är också ett frekvent använt prestationsmått (Randøy & 

Nielsen 2002; Stanwick & Stanwick 2001; Rajagopalan & Prescott 1990; Mehran 1995), 

vilket är nettovinster dividerat med det egna kapitalet.
29

 Ytterligare ett bokföringsmässigt mått 

som används är totala vinsten efter skatt (Lewell & Huntsman 1970; Brunello, Graziano & 

Parigi 2001). 

                                                 
27

 Det finns belägg för att siffrorna manipuleras i större omfattning för ledningsstyrda företag, i jämförelse med 

ägarstyrda företag (Fong, Misangyi & Tosi jr 2010, 645). 
28

 En annan definition av begreppen förekommer även, där man använder vinst före avskrivningar, räntor och 

skatt, eller vinst före skatt i täljaren (Ghosh 2006; Kren & Kerr 1997). 
29

 Även här kan definitionen skilja sig en aning studier emellan.   
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Den andra kategorin prestationsmått är de marknadsmässiga. Mehran (1995) och Ghosh 

(2006) använder som exempel Tobins Q som ett prestationsmått, som är företagets totala 

aktiestock dividerat med återanskaffningspriset. Andra forskare mäter prestationen som 

marknadsvärdet (Lilling 2006; Gomez-Mejia, Tosi & Hinkin 1987), och andra använder 

förändring i marknadsvärdet (Jensen & Murphy 1990; Randøy & Nielsen 2002). De 

bokföringsmässiga och marknadsmässiga måtten kan skilja sig: en minskning i 

marknadsvärdet behöver inte alls hänga ihop med ett försämrat resultat. Inom varje kategori 

är måtten emellertid relativt väl korrelerade, eftersom de ursprungligen baseras på samma 

siffror (Ante & Smith 1986). I denna studie har fyra prestationsmått används: avkastning på 

eget kapital (ROE), avkastning på totalt kapital (ROA), aktiekursen samt vinsten. Det mått 

som primärt kommer användas i statistiska analysen är vinsten. De andra måtten syftar till att 

påvisa om skillnader förekommer beroende vilket prestationsmått som används. Logaritmen 

av samtliga prestationsmått kommer användas. Eftersom det inte går att logaritmera negativa 

värden har talen först indexerats.  

 

4.6 Ägarstyrda och ledningsstyrda företag 
 

Hur jag har definierat ägarstyrda samt ledningsstyrda företag är också en viktig aspekt att 

belysa. Gomez-Mejia, Tosi & Hinkin (1987) har angett fem procent som brytpunkten mellan 

ägarstyrda och ledningsstyrda företag. Om fem procent eller mer av de utstående aktierna ägs 

av en individ eller organisation som inte är involverade i ledningen, klassas det som ett 

ägarstyrt företag, och om ingen individ eller organisation äger mer än fem procent av 

företaget klassas det som ledningsstyrt. Om jag skulle använt mig av Gomez-Mejia, Tosi & 

Hinkins (1987) definition hade hela 109 företag av 112 i mitt urval hamnat under kategorin 

ägarstyrda. Eftersom Sverige generellt sett har högt koncentrerat ägande (Agnblad m fl. 

2002), behövs därför en annan brytpunk mellan dessa två kategorier. En studie i likande anda 

på svenska företag av Oreland (2007) har en annorlunda uppdelning gällande ägarstrukturen 

gjorts. Han anger gränsen 25 procent som brytpunkten mellan spritt ägande och koncentrerat 

ägande. Denna gräns har också använts i föreliggande undersökning. 
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4.7 Statistisk bearbetning 
 

För att kunna uppfylla syftet med studien krävs att det empiriska underlaget analyserar på 

något sätt. Tidigare studier som undersöker liknande frågeställningar har uteslutande tillämpat 

någon form av statistisk analys. Studierna skiljer sig emellertid hur man genomfört den 

statistiska bearbetningen, exempelvis vilka variabler och hur de definierats och vilken 

tidsperiod studien innefattat. Undersökningsperioden för denna studie är fem år (2009-2013). 

Empirisk data som sträcker sig över flera tidperioder för samma analysenheter brukar 

benämnas som longitudinell data (Smelser & Baltes 2004a, 9058). Med dessa data kan jag 

undersöka flera företag under en längre tidsperiod, och detta kallas för paneldata 

undersökning. En av fördelarna med paneldataundersökning är större analyspotential eftersom 

förändringar i tid inkluderas, och där vi vet att samma analysenhet ingår (Smelser & Baltes 

2004b, 11009). Om endast ett år hade innefattats i studien skulle det vara omöjligt att 

analysera resultatet över en längre tidshorisont. En övervägande del av tidigare studier på 

ämnet använder just paneldataundersökningar, medan ett fåtal gjort tvärsnittsundersökningar, 

där endast ett år används som undersökningsperiod.
30

 I den statistiska analysen har några 

variabler laggats ett år. Argumenten för detta handlar om att nuvarande års ersättning 

troligtvis är mer beroende av förra årets prestation Några av forskare som argumenterat kring, 

och utförd detta är Brick, Palamon & Wald (2006), Miller (1995), Banker, Darrough, Huang 

& Plehn-Dujowick (2013) samt Ghosh (2006).
31

 Olaggade variabler kommer även redovisas, 

eftersom några av tidigare studier gjort på det sättet (Brunello, Graziano & Parigi 2001; 

Kostiuk 1990; Stanwick & Stanwick 2001; Riahi-Belkaoui 1992; Rajagopalan & Prescott 

1990). 

 

 

 

 

 

                                                 
30

 Som exempel har Rajagopalan & Prescott (1990), Oreland (2007) och O’Reilly, Main & Crystal en 

undersökningsperiod på ett år.  Medan Mangel & Singh (1993) empiri baserar sig endast på fjärde kvartalet för 

1988. För Boeschen & Smith (1995) urval fanns det somliga företag som studerades från 1948 till 1990. Joskow 

& Rose (1994) och Banker, Darrough, Huang & Plehn-Dujowich (2006) undersökningsperiod uppgick till 20 

respektive 14 år. Vanligaste undersökningsperioden för studierna jag tagit del av är emellertid mellan två och sex 

år. 
31

 Med motivering utifrån Brick, Palamon & Wald (2006) är det följade variabler som kommer testats med 

tidsförkjutning: prestationsvariablerna, omsättning, skuldandel samt förlustår. 
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4.8 Kontrollvariabler 
 

Kontrollvariabler används nästan uteslutande i forskning som undersöker påverkade faktorer 

till vd:ns ersättning. Syftet med dessa är att kontrollera för andra variabler som har en 

påverkan på ersättningen. Kontrollvariabler kan vara variabler för olika analysnivåer. 

Vanligaste typen av variabler som används är företagsspecifika. Andra variabler som också 

används kontrollerar för vd:ns egenskaper, styrelsens egenskaper, samt bransch. 

 

I föreliggande studie har några kontrollvariabler inkluderas under varje kategori variabler. 

Den variabeln som i forskning påvisats ha störst inverkan på direktörens kompensation är 

företagets storlek (Kosituk 1990; Finkelstein & Boyd 1998; Gomez-Meji, Tosi & Hinkin 

1987; Cichello 2004). Det är en form av kontrollvariabel som faller under kategorin företagets 

egenskaper. Hur studier mäter företagets storlek skiljer sig. O’Reilly, Main & Crystal (1988) 

och Brunello, Graziano & Parigi (2001) använde antalet anställda som mått på företaget 

storlek. Andra forskare har operationaliserat det som totala tillgångar (Mehran 1995; 

Rajagopalan & Prescott 1990), marknadsvärdet (Mangel & Singh 1993; Randøy & Nielsen 

2002) och omsättningen (Ghosh 2006; Oreland 2007; Miller 1995). Omsättningen har i denna 

studie användas för att mäta företagets storlek. Anledningen att inte inkludera antalet anställda 

beror på att somliga företag redovisar extremt låga tal gällande anställda i relation till deras 

omsättning.
32

 Även företagets ålder kommer användas som en företagsspecifik variabel, vilket 

ligger i linje med Randøy & Nielsen (2002) och Ghosh (2006). Dessutom har företaget 

skuldandel används som kontrollvariabel, vilket även Brick, Palmon & Wald (2006) och 

Randøy & Nielsen (2002) gjort.
33

  

 

Den andra kategorin kontrollvariabler handlar om vd:ns egenskaper. Alla studier kontrollerar 

emellertid inte för direktörens egenskaper, däremot de studier som gör det använder liknande 

variabler. Vanliga förekommande variabler är vd:ns ålder
34

 (Brunello, Graziano & Parigi 

2001; Ozkan 2007; Rajagopalan & Prescott 1990), vd:ns erfarenhet i företaget
35

 (Mangel 
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 Exempelvis Melker Schörling som i snitt, under undersökningsperioden, hade fyra anställda och en omsättning 

på 19 897 000 000 :-, medan Ratos i snitt hade 17 446 anställda och en omsättning på 28 680 400 000 :-. 
33

 Företag med högre skuldandel har i regel mindre fritt kassaflöde, och har således mindre möjlighet att ha en 

hög ersättning till den verkställande direktören (Randøy & Nielsen 2001, 66). 
34

 En äldre direktör antas ha mer arbetslivs erfarenhet och kan därmed kräva högre ersättning 
35

 Argumenten bakom denna variabel är lik de för direktörens ålder. Det mest intuitiva är att mer erfarenhet 

borde leda till mer inflytande i företaget och möjlighet att påverka sin ersättning. Detta argumenterar även 

Mangel och Singh (1993) för. Däremot finns det vissa som menar att sambandet borde vara negativt. En direktör 

har störst möjlighet att påverka sin ersättning i början av anställningen, och desto längre direktören jobbar inom 

företag ju svårare blir det att motivera för en högre ersättning (Randøy & Nielsen 2001, 62). 
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Singh 1993; Lilling 2006), aktieinnehav
36

 (Ozkan 2007; Kren & Kerr 1997; Mehran 1995) 

och kön (Brick, Palmon & Wald 2006; Lilling 2006). Jag har även inkluderat en dummy 

variabel om en ny direktör tillsatts under året. I enlighet med Ghosh (2006), Mehran (1995) 

och Randøy & Nielsen (2001) har storleken på styrelsen inkluderats som kontrollvariabel.
37

 

Vidare har bland annat Chang (2008) och Rajagopalan & Prescott (1990) påvisat att 

branschtillhörighet har en effekt på kompensationen. För att ta hänsyn till detta inkluderas sex 

bransch dummys.
38

. Slutligen har konsumentprisindex inkluderats för varje år, detta för att 

kontrollera för inflationen, vilket är i enlighet med Kren & Kerr (1997). Generellt sett ökar 

lönerna med inflationen, och genom att kontrollera för denna exkluderar man inflationens 

inverkan på kompensationen.
39

 För vd:ns ålder, erfarenhet, aktieinnehav, omsättning, 

företagets ålder samt skuldandel har logaritmen använts. 
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 En direktör med högre ägarandel behöver enligt agentteorin inte samma incitament i form av ersättning 

eftersom denne redan har intressen i enlighet med aktieägarna. Därför är ett negativ samband att anta mellan 

aktieinnehav och ersättning (Brick, Palmon & Wald 2006, 410). 
37

 Om styrelsegrupperna är alltför stora gör det svårare för styrelsen att fungera på ett effektivt sätt, vilket kan 

leda till att direktören får mer inflytande över sin kompensation (Jensen 1993, 865). 
38

 Branschuppdelningen baserar sig främst på OMX Stockholm uppdelning av branscher. Där delas de upp i tio 

olika branscher. Enligt min branschuppdelning är det sju branscher: Materials, Oil och Gas, Industrial, Telecom 

och Technology, Financials, Healthcare, Consumer goods och slutligen Consumer service. Eftersom få företag i 

mitt urval föll under bransch Oil and Gas och Telecom integrerades dessa med andra liknande branscher. Inget 

av företagen i urvalet tillhörde branschen Utilities. I den statistiska bearbetningen kommer Industrial att 

exkluderas och fungera som referenskategori. Detta görs med anledningen att undvika multikollinearitet mellan 

variablerna. Vilket betyder att det råder samvariation mellan en oberoende variabel och en eller flera övriga 

oberoende variabler i en regressionsanalys (Djurfelt & Barmark 2009, 110-112). Randøy & Nielsen (2001) och 

Oreland (2007) baserar också sin branschindelning på Stockholmsbörsens indelning. Det finns emellertid andra 

sätt att dela in företag i branscher. Vanligt tillvägagångssätt är att utgå från SIC koder (Rajagopalan & Prescott 

1990; Kerr & Kren 1997; Joskow & Rose 1994). 
39

 Gällande kontrollvariabler finns det egentligen mängder av variabler som kan tänkas ha effekt på direktörens 

ersättning. Några av variabler som inte inkluderas i föreliggande studie, men inkluderas i andra är, om vd:n blivit 

anställd utanför företaget (Lilling 2006; Joskow & Rose 1994; Gomez-Mejia, Tosi & Hinkin 1987), styrelsens 

aktieägande (Kren & Kerr 1997; Mangel & Singh 1993), utbildning (Brunello, Graziano & Parigi 2001), 

utländska styrelsemedlemmar (Randøy & Nielsen 2001; Mehran 1995), investering i forskning och utveckling 

(Brick, Palmon & Wald 2006; Rajagopalan & Prescott 1990; Mehran 1995), investering i marknadsföring 

(Ghosh 2006; Brick, Palmon & Wald 2006). 
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4.9 Undersökningens trovärdighet 
 

Att ha en hög trovärdighet i sin studie är något som man alltid ska sträva efter. Två termer 

som används för att mäta trovärdigheten är reliabilitet och validitet. Inom termen reliabilitet 

innefattas hur pass pålitlig studien är. Om andra forskare kan erhålla samma resultat om 

studien upprepas under likartade förhållanden, tyder det på studien är pålitlig, dvs. har hög 

reliabilitet. I en studie vars data inte går att kontrollera blir reliabiliteten således lägre. Denna 

studie baserar sig på offentliga uppgifter från företagens årsredovisningar, vilket gör att 

studiens data är kontrollbar, och har hög reliabilitet i det avseendet.  Om andra forskare skulle 

göra en liknande studie är det inte säkert att samma resultat skulle erhållas, eftersom studier 

av denna karaktär är högst beroende av urval, tidsperiod samt statistiska metoder. Det är 

också viktigt att försäkra sig om att de insamlade uppgifterna är pålitliga och att det inte finns 

risk att tolka materialet på olika vis. Uppgifter från börsnoterade företags årsredovisningar är 

uppgifter som definitivt kan anses som pålitliga och det är svårt att tolka siffror från 

årsredovisningar på olika sätt, däremot kommer alltid risken finnas, att företagen manipulerar 

siffrorna. En aspekt som också kan minska reliabiliteten i studien är om flera arbetar med 

insamling av data, eftersom en enhetlig insamlingsmetod inte tillämpas (Eliasson 2006, 14). I 

föreliggande studie finns inte denna problematik, eftersom endast en person står för 

insamlingen av materialet.  

 

För att uppnå hög trovärdighet är det också viktigt med hög validitet. Vilket menas om 

studien verkligen mäter det man vill mäta. Huvudsyftet i undersökningen är att ta reda på om 

det finns ett samband mellan företagets prestation och ersättning till verkställande direktörer i 

svenska börsnoterade företag. För att mäta detta samband används olika variabler, dessa 

variabler är motiverade utifrån tidigare studier på ämnet, något som ökar validiteten i studien. 

Egenkonstruerade variabler utan motivering skulle vara exempel på ett tillvägagångssätt där 

validiteten skulle kunna ifrågasättas. Däremot, som diskuteras längre fram, är det oklart om 

dessa mått på prestation och ersättning verkligen helt speglar företagens faktiska prestation 

och ersättning. Vidare inkluderar jag även kontrollvariabler i min statistiska analys, dessa 

kontrollerar för andra faktorer som påverkar kompensationen. Dessa variabler får ses som 

positiva för studiens validitet (Eliasson 2006, 16-17). 
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5. Resultat 
 

I detta kapitel kommer resultatet från studien presenteras. Till att börja med kommer 

deskriptiv statistik och korrelationsberäkningar presenteras. Därefter redovisas resultatet 

från studiens olika statistiska modeller.  

5.1 Deskriptiv statistik 
 

Efter jag samlat in all empiri har jag statistiskt bearbetat den. Nedan följer två tabeller, som 

kort presenterar medelvärden och standardavvikelser för några av de relevanta variablerna. I 

tabell 3 presenteras deskriptiv statistisk om verkställande direktörerna, och i tabell 4 redovisas 

övergripande statistik för företagen. 

 

I tabell 3 presenteras sju variabler. Grundlön är helt enkelt fast ersättning, och under total 

ersättning ingår även kortsiktig bonus, övrig ersättning och övriga förmåner.
40

 Direktörens 

ålder mäts som dennes födelseår subtraherat med aktuellt år. Erfarenhet i företag är aktuellt år 

subtraherat med anställningsåret. Aktieinnehav är verkställande direktörens ägande i företaget 

i förhållande till totalt utstående aktier.
41

 De två sista kategorierna: vd – byte och kvinnlig vd 

är två dummyvariabler. Noll representerar att inget direktörsbyte skett för året, och att en man 

sitter på posten som verkställande direktör. En etta betyder att ett direktörsbyte skett under 

året och att en kvinna sitter på posten som vd.
42
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 I snitt var grundlönen 5 064 960 :- för samtliga företag, och totala ersättningen var i genomsnitt 6 959 566 :-. 

Den lägsta totala ersättningen under undersökningsperioden var 598 000 :- och tillhörde direktören för Oasmia 

Pharmaceutical, år 2009. Medan direktören för Rezidor Hotel Group, år 2010, redovisade den högsta totala 

ersättningen om 32 521 177:-. Notera att värdet av optioner och aktier inte är inräknade under kategorin total 

ersättning. 
41

 I genomsnitt äger direktörerna 4,08 procent av bolaget de representerar. Den verkställande direktören för Fast 

Partner äger störst andel av de utstående aktierna, 71,22  procent.  
42

 Medelvärdet på 0,04 för kvinnlig vd visar att ytterst få kvinnor sitter på posten som verkställande direktör (22 

observationer). Genomsnittet på 0.11 för vd-byte visar att ungefär för var tionde observation har ett vd-byte 

skett.  
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Tabell 3 – Deskriptiv statistik för verkställande direktörerna (SEK). 

N = 560 Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

Grundlön 598 000 21 329 882 5 064 960,08 3 347 980,382 

Total ersättning 598 000 32 521 177 6 959 566,61 5 373 638,329 

Vd:ns ålder 36 68 51,24 6,342 

Erfarenhet 0 51 10,52 8,895 

Aktieinnehav 0 % 71,22 % 4,08 % 12,3769 % 

Vd - Byte 0 1 0,11 0,307 

Kvinnlig Vd 0 1 0,04 0,194 

 

 

I tabell 4 redovisas övergripande statistik för de aktuella företagen. Omsättningen är 

företagets totala intäkter, och vinsten visar företagets resultat.
43

 ROE översätts till avkastning 

på eget kapital och är kvoten mellan vinst och eget kapital. ROA betyder avkastning på totalt 

kapital, vilket är kvoten mellan vinst och totalt kapital. Marknadsvärdet är produkten av 

antalet utstående aktier och aktiekursen för bokslutsdagen. Ålder är företagets ålder, 

skuldandel är skulder dividerat med totala tillgångar,
44

 och slutligen styrelsens storlek är 

styrelsemedlemmarnas antal exklusive arbetstagarrepresentanter. Avslutningsvis redovisas 

förlustår, optioner och långsiktiga incitamentsprogram som dummyvariabler. En etta visar att 

förlust redovisats, verkställande direktören äger optioner och ingår i ett långsiktigt 

incitamentsprogram.
45
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 Det företag som redovisade lägst, respektive högst omsättning var Tethys Oil för 2009, och Volvo för 2011. I 

genomsnitt redovisade företagen en omsättning på 20 621 063 030 SEK. Vinsten varierande mellan -15 647 000 

TSEK och 45 106 000 TSEK. Högst vinst uppvisade Investor, 2013, och lägst vinst redovisade Industrivärlden, 

2011. I genomsnitt redovisade företaget emellertid ett positivt resultat: 2 007 500 640 SEK.  
44

 Generellt har företagen en jämn fördelning mellan eget kapital och skulder. Vostok Nafta Investment hade 

emellertid den lägsta skuldandelen: 0,19 % för år 2010. Det företag som hade den högsta skuldandelen var 

Swedish Match år 2010: 96,72 %.  
45

 Siffran för optioner och långsiktiga incitamentsprogram är snarlik på drygt 40 procent av observationerna, i 10 

procent av fallen finns båda kategorierna.  
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Tabell 4 – Deskriptiv statistik för företagen (TSEK). 

 

N = 560 Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

Omsättning 2 287 310 367 000 20 621 063,03 41 148 860,67 

Vinst -15 647 000 45 106 000 2 007 500,64 5 167 340,116 

ROE -133,18 % 611,16 % 14,5733 % 39,256 % 

ROA -71,78 % 72,71 % 5,6052 % 11,901 % 

Marknadsvärdet 119 008 259 450 000 25 042 348 46 487 852 

Ålder 3 142 47,87 35,476 

Skuldandel 0,19 % 96,72 % 53,1106 % 21,0410 % 

Styrelsens storlek 3 13 7,20 1,769 

Förlustår 0 1 0,11 0,307 

Optioner 0 1 0,44 0,496 

Långsiktiga 

incitamentsprogram 

0 1 0,41 0,491 

Både optioner och 

långsiktiga 

incitamentsprogam 

0 1 0,10 0,303 

 

5.2 Korrelationsmatris 
 

I detta avsnitt presenteras en korrelationsmatris. Matrisen visar hur korrelationen ser ut mellan 

två variabler (bivariat samband). Variablerna som är i fokus för denna studie är variabel ett 

och två: ersättning och vinst. Från matrisen kan utläsas att det råder ett signifikant positivt 

samband mellan dessa två variabler. Det är emellertid, som tidigare nämnts, omöjligt att 

fastställa vilken variabel som påverkar vilken i vanliga korrelationsberäkningar. Även 

aktiekursen är signifikant korrelerad med totala ersättningen.  

 

Det råder ett positivt samband mellan verkställande direktörens ålder och dennes ersättning – 

en äldre direktör har en högre ersättning. Ett negativt samband råder mellan aktieinnehav och 

ersättning - en högre ägarandel ger ingen högre ersättning för direktören. Erfarenhet i 

företaget verkar inte ha någon signifikant påverkan på ersättningen. Som tidigare antytts och 

påvisats i tidigare studier är relationen mellan ersättning och företagets storlek (omsättning) 

mycket stark. Styrelsens storlek, skuldandelen samt företagets ålder har alla ett positivt 

samband med ersättningen. Andra intressanta iakttagelser från tabell 5 är bland annat att 

direktörer med mer erfarenhet äger mer aktier, styrelsens storlek ser ut att vara beroende av 
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företagets storlek. Vidare finns det tecken på att större och äldre företag är högre skuldsatta. 

För att komma närmare svar på studiens frågor behövs dock fler variabler än en tas i 

beaktning, i en så kallad multivariat analys.   

 

Tabell 5 – Korrelationsmatris. 

 (1) 

Ersättning 

(2) 

Vinst 

(3) 

Aktiekurs 

(4) 

Ålder 

(5) 

Erfarenhet  

(6) 

Styrelse  

(7) 

Aktieinnehav 

(8) 

Skuldandel 

(9) 

Omsättning 

(10) 

Ftg ålder 

(1) 1          

(2) ,304
**

 1         

(3) ,396
**

 ,104
*
 1        

(4) ,112
**

 ,058 ,064 1       

(5) ,003 ,029 ,160
**

 ,236
**

 1      

(6) ,532
**

 ,425
**

 ,285
**

 ,186
**

 ,165
**

 1     

(7) -, 569
**

 -, 217
**

 -, 196
**

 ,091
*
 ,301

**
 -, 413

**
 1    

(8) ,225
**

 ,044 ,119
**

 ,208
**

 ,097
*
 ,371

**
 -, 090

*
 1   

(9) ,722
**

 ,392
**

 ,348
**

 ,153
**

 ,131
**

 ,371
**

 -423
**

 ,412
**

 1  

(10) ,311
**

 ,146
**

 ,281
**

 ,094
*
 ,230

**
 ,381

**
 -, 227

**
 ,265

**
 ,456

**
 1 

**.
 Korrelation är signifikant på 1 % nivån. 

*. 
Korrelation är signifikant på 5 % nivån. 

 

5.3 Statistiska modeller 
 

I tabell 6 presenteras resultatet från fyra statistiska modeller. Den första modellen kontrollerar 

för vd:ns egenskaper samt om direktören blivit nytillsatt. Den andra modellen inkluderar även 

företagets egenskaper. Vidare kontrollerar den tredje modellen även för bransch, dessutom 

exkluderas styrelsens storlek eftersom den är högt korrelerad med omsättningen (vilket kan 

ses i tabell 5). Slutligen i modell 4 inkluderas ytterligare tre variabler: om vd:n äger optioner, 

ingår i ett långsiktigt incitamentsprogram, samt om företaget redovisat ett negativt resultat.  

 

Från modell 1 kan det utläsas att sambandet mellan prestation och ersättning är 

signifikantpositivt. Eftersom både beroende och oberoende variabeln är logaritmerade anger 

lutningskoefficienten elasticiteten mellan variablerna. Enligt modellen skulle en procents 

ökning av prestationen leda till 0,131 procents ökning av ersättningen. Dock tar denna modell 

varken hänsyn till företagets egenskaper eller branschspecifika egenskaper. Förutom 

konsumentprisindex – som kontrollerar för inflationen – är alla övriga variabler signifikanta. 



45 

 

En direktör som är äldre och har mer erfarenhet har enligt modellen högre ersättning. Att äga 

mer aktier i företaget har en negativ inverkan på ersättning, likaså om direktören är nytillsatt 

eller är en kvinna. Den mest troliga anledningen varför nytillsatta direktörer har en signifikant 

lägre ersättning beror på att under första året som direktör har inga större summor bonus 

hunnits betalats ut. 

 

I modell 2 finns det främst två aspekter som är intressanta. Dels upphör det positiva 

sambandet mellan prestation och ersättning, och dels ökar förklaringsvärdet markant, från 

0,418 till 0,633 (63 % av variationer i ersättning kan förklaras). Dessa upptäckter visar att 

företags specifika egenskaper, såsom omsättning, företagets ålder, skuldsättning samt 

styrelsens storlek har en mycket stor inverkan på vd:ns kompensation. Det är emellertid 

omsättningen som överlägset har störst påverkan på ersättningen. Sambandet mellan 

prestation och ersättning som i modell 1 var signifikant, var med högsta sannolikhet det 

pågrund av att företagets storlek hade lämnats utanför den modellen. Att riktningskoefficient 

för vinsten är negativ säger inte så mycket, eftersom sambandet är svagt och dessutom inte i 

närheten av signifikant. Slutligen försvinner de signifikanta sambanden för erfarenhet och 

ålder.  

 

I nästa modell ökar förklaringsvärdet ytterligare, dock inte lika mycket som mellan modell ett 

och två. Detta tyder på att företagets egenskaper har betydligt större inverkan på ersättningen 

än branschernas egenskaper. Vinstvariabeln är i modell 4 nu positiv, men fortfarande 

insignifikant. Övriga variabler förändras inte märkbart. De variabler som i modell 2 är 

signifikanta, är också det i modell 3. I den sista modellen som även inkluderar effekten av 

förlustår, optioner och långsiktiga incitamentsprogram, ökar förklaringsvärdet, dock endast 

marginellt. I fallen där direktören antingen äger optioner eller ingår i ett långsiktigt 

incitamentsprogram, eller både och, erhåller direktören en högre ersättning.  

 

Förutom prestationen och ersättningen finns det andra variabler som även ingår i modellerna. 

I modell 1 presenteras signifikanta positiva samband mellan vd:ns ålder och erfarenhet. 

Signifikansen försvinner emellertid i de andra modellerna. Biologisk ålder och erfarenhet i 

företaget verkar alltså inte ha något större påverkan på ersättningen. Däremot verkar 

direktörens ersättning vara högst beroende av dennes aktieinnehav – riktningskoefficienten är 

signifikant negativ för samtliga modeller. Även kvinnliga direktörer ser ut att ha signifikant 

lägre ersättning än de manliga. Resultatet från modell 3 anger att större styrelser leder till 
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högre ersättning. Slutligen har skuldandelen en signifikant negativ effekt på ersättningen 

(signifikant på 10 % nivån för modell tre och fyra).  

 

Tabell 6 – Statistiska modeller.  

 Modell 1   Modell 2   Modell 3   Modell 4  

 Beta Sig.  Beta Sig.  Beta Sig.  Beta Sig. 

Vinst (t-1) ,131 ,001  -,042 ,211  -,013 ,691  ,001 ,968 

Vd ålder ,067 ,082  ,022 ,483  ,005 ,876  ,013 ,691 

Vd erfarenhet ,141 ,001  -,003 ,931  ,003 ,923  -,009 ,793 

Vd aktieinnehav -,631 ,000  -,354 ,000  -,373 ,000  -,345 ,000 

Kvinnlig vd -,129 ,001  -,109 ,001  -,089 ,006  -,083 ,009 

Vd byte -,094 ,017  -,104 ,001  -,119 ,000  -,123 ,000 

Konsumentprisindex ,010 ,780  ,005 ,879  ,000 ,996  ,006 ,846 

Omsättning (t-1)    ,567 ,000  ,633 ,000  ,634 ,000 

Företagets ålder    -,050 ,154  -,056 ,110  -,050 ,154 

Skuldandel (t-1)    -,088 ,011  -,064 ,061  -,057 ,088 

Styrelsens storlek    ,094 ,026       

Financials        -,043 ,256  -,007 ,853 

Consumer Goods       -,040 ,223  -,038 ,242 

Consumer Service       ,016 ,628  ,018 ,593 

Healthcare       ,107 ,002  ,088 ,013 

Telecom and 

Technology 

      -,033 ,293  -,020 ,518 

Materials, Oil and Gas       ,034 ,280  ,039 ,208 

Optioner/Konvertibler 

(t-1) 

         ,079 ,015 

Långsiktiga incitamentsprogram 

(t-1) 

        ,075 ,038 

Förlustår (t-1)          ,091 ,006 

            

Antal observationer 448   448   448   448  

R2  ,416   ,619   ,632   ,645  

 

 

I alla dessa modeller har logaritmen av vinsten använts som mått på prestation. Tidigare 

forskning har emellertid mätt lönsamhet på andra sätt. I tabellen nedan redovisas modell fyra 

där olika lönsamhetsmått används, förutom vinsten presenteras också ROE, ROA och 

aktiekursen. Samtliga variabler är logaritmerade. För bokföringsmåtten är relationen med 

ersättningen inte signifikant. Intressant är att riktningskoefficienten och 

signifikantskoefficienten skiljer sig mellan dessa prestationsmått. För ROA är 
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riktningskoefficienten svagt negativt och inte nära signifikant. För vinsten och ROE är 

relationen positiv, och inte heller nära signifikant. Det mest intressanta är dock om aktiekurs 

istället används. På 1 procentsnivån är aktiekursen positiv relaterad med ersättningen. En 

ökning av aktievärdet med 1000 :- ger direktören 171 :- mer i ersättning.  

 

Tabell 7 – Prestationsmått. 

 

 Modell 4 Vinst  Modell 4 ROE  Modell 4 ROA  Modell 4 Aktiekurs 

 Beta Sig.  Beta Sig.  Beta Sig.  Beta Sig. 

Prestationsmått (t-1) ,001 ,968  ,005 ,886  -,019 ,624  ,171 ,000 

Vd ålder ,013 ,691  ,014 ,679  ,013 ,695  ,018 ,572 

Vd erfarenhet -,009 ,793  ,009 ,808  ,010 ,778  -,010 ,778 

Vd aktieinnehav -,345 ,000  -,345 ,000  -,345 ,000  -,319 ,000 

Kvinnlig vd -,083 ,009  -,083 ,010  -,085 ,009  -,073 ,020 

Vd byte -,123 ,000  -,123 ,000  -,123 ,000  -,118 ,000 

Konsumentprisindex ,006 ,846  ,006 ,847  ,006 ,847  -,001 ,960 

Omsättning (t-1) ,634 ,000  ,634 ,000  ,636 ,000  ,592 ,000 

Företagets ålder -,050 ,154  -,050 ,155  -,051 ,147  -,070 ,041 

Skuldandel (t-1) -,057 ,088  -,057 ,086  -,063 ,074  -,054 ,098 

Financials  -,007 ,853  -,007 ,856  -,008 ,843  -,024 ,512 

Consumer Goods -,038 ,242  -,039 ,239  -,037 ,257  -,051 ,110 

Consumer Service ,018 ,593  ,017 ,601  ,020 ,540  -,014 ,661 

Healthcare ,088 ,013  ,088 ,012  ,086 ,014  ,064 ,060 

Telecom and 

Technology 

-,020 ,518  -,020 ,515  -,019 ,539  -,020 ,497 

Materials, Oil and Gas ,039 ,208  ,039 ,208  ,039 ,210  ,015 ,629 

Optioner/Konvertibler ,079 ,015  ,079 ,016  ,080 ,015  ,089 ,005 

Långsiktiga 

incitamentsprogram 

,075 ,038  ,074 ,039  ,074 ,041  ,095 ,007 

Förlustår (t-1) ,091 ,006  ,093 ,008  ,079 ,049  ,133 ,000 

            

Antal observationer 448   448   448   448  

R2 (Justerat R2) ,645   ,645   ,646   ,667  
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En av frågorna till föreliggande studie gäller huruvida relationen prestation och ersättning 

skiljer sig mellan ägarstyrda samt ledningsstyrda företag. Om prestation mäts som vinst finns 

inget samband för någon av företagstyperna. Däremot är sambanden signifikanta om 

aktiekursen istället används. Riktningskoefficienten är starkare för ägarstyrda företag (0,196) 

än ledningsstyrda företag (0,159). I tabell 8 är det också tydligt att företagets storlek 

(omsättning) inverkan på ersättningen är betydligt större för ledningsstyrda företag. Tabellen 

visar också att direktörer i ledningsstyrda företag får mindre ersättning vid förlustår. 

 

Tabell 8 – Ägarstyrda och ledningsstyrda företag. 

Modell 4 för samtliga Ägar 

Vinst 

  Ledning 

Vinst 

 Ägar  

Aktiekurs 

 Ledning 

Aktiekurs 

 Beta Sig.  Beta Sig.  Beta.  Sig.  Beta.  Sig. 

Prestationsmått ,045 ,368  -,021 ,667  ,196 ,000  ,159 ,002 

Vd ålder -,002 ,960  ,029 ,587  -,007 ,862  ,047 ,365 

Vd erfarenhet -,006 ,908  -,033 ,532  -,031 ,532  -,031 ,540 

Vd aktieinnehav -,392 ,000  -,170 ,004  -,372 ,000  -,133 ,022 

Kvinnlig vd -,031 ,482  -,169 ,001  -,017 ,689  -,157 ,001 

Vd byte -,120 ,007  -,140 ,003  -,117 ,006  -,125 ,006 

Konsumentprisindex ,000 ,992  ,017 ,699  -,017 ,645  ,014 ,738 

Omsättning ,613 ,000  ,766 ,000  ,551 ,000  ,738 ,000 

Företagets ålder -,017 ,746  -,054 ,245  -,030 ,548  -,098 ,065 

Skuldandel -,060 ,182  -,088 ,134  -,066 ,123  -,087 ,127 

Financials  -,057 ,283  ,083 ,208  -,066 ,181  ,045 ,490 

Consumer Goods -,076 ,092  ,023 ,631  -,080 ,062  ,010 ,831 

Consumer Service ,021 ,622  ,012 ,824  -,009 ,833  -,017 ,745 

Healthcare ,079 ,117  ,080 ,132  ,069 ,150  ,035 ,515 

Telecom and Technology -,067 ,136  ,008 ,874  -,042 ,283  -,009 ,853 

Materials, Oil and Gas ,038 ,369  ,054 ,305  ,005 ,608  ,016 ,757 

Optioner/Konvertibler ,076 ,083  ,079 ,163  ,093 ,112  ,063 ,257 

Långsiktiga 

incitamentsprogram 

,041 ,422  ,100 ,067  ,070 ,084  ,111 ,038 

Förlustår ,160 ,000  ,023 ,637  ,178 ,000  ,082 ,104 

            

Antal observationer 240   206   240   206  

R2  ,708   ,661   ,708   ,677  
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I bilaga ett finns samma statistiska analyser för tabell 6, 7 och 8, med den skillnaden att inga 

laggade variabler används för prestationsmåttet, omsättningen, skuldandelen, optioner och 

långsiktiga incitamentsprogram samt förlustår. Från bilaga 1 ser man att modellerna i tabell 6 

har högre förklaringsvärde samt är riktningskoefficienten för prestationsmåttet mycket litet. 

Enligt förklaringsvärdet verkar nuvarande års ersättning inte vara lika beroende av förra årets 

prestation som för nuvarande års prestation. Emellertid är det färre observationer för analysen 

med laggade variabler, vilket påverkar förklaringsvärdet. Gällande förluståren är den 

variabeln generellt sett starkare för den laggade statistiska analysen. I bilaga 2 gällande 

prestationsmåtten är samtliga bokföringsmått fortfarande insignifikanta och aktiekursen är 

signifikant, emellertid något starkare än den laggade beräkningen. Även här har samtliga 

olaggade modeller något starkare förklaringsvärden. I bilaga 3 angående ägarstyrda och 

ledningsstyrda är sambandet prestation (aktiekurs) och ersättning starkare för ägarstyrda 

företag i den laggade analysen, men för ledningsstyrda gäller det omvända . 
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6. Sammanfattande diskussion 
 

Kapitlet syftar till att närmare analysera resultatet utifrån studiens teoretiska utgångspunkter 

och tidigare studier. Diskussionen leder senare fram till undersökningens slutsatser samt 

förslag till vidare forskningsfrågor.  

 

Denna studie har undersökt problematiken med uppdelningen av ägande och styrande. 

Huvudfrågan i uppsatsen handlade om, och i hur stor utsträckning företagets prestation 

påverkar ersättning till verkställande direktören. Enligt agentteorin antas båda parterna – 

ledningen och aktieägare – nyttomaximera, och detta skapar agentkostnader (Eisenhardt 1989; 

Jensen & Meckling 1976). Två huvudsakliga åtgärder finns för att lindra agentkostnaderna: 

övervakning och incitament. Direktörens kompensation fungerar som incitament för att föra 

samman aktieägarnas och ledningens intressen, således borde det enligt teorin råda ett positivt 

samband mellan prestationen och kompensationen. I undersökningens bivariata analys råder 

ett signifikant positivt samband mellan prestation (vinst) och ersättning. För att ta hänsyn till 

andra faktorer som påverkar ersättningen gjordes även fyra multivariata modeller. Endast för 

modell 1 kvarstod det positiva sambandet. Eftersom det inte fanns något signifikant samband i 

övriga modeller är svaret på frågan att prestationen inte påverkar ersättningen till vd för 

svenska stora och medelstora börsbolag.  

 

Resultatet indikerar på att incitamentskostnaderna fungerar ineffektivt och ger upphov till 

agentkostnader som kunnat vara lägre om företagets prestation och vd:ns ersättning haft ett 

starkare samband. Övervakningen av företagen verkar också fungera ineffektivt, eftersom 

ägarna inte lyckats sammanföra prestationen med ersättningen. Resultatet kan möjligtvis 

förklaras utifrån förvaltningsteorin (Davis, Schoorman & Donaldson 1997). Teorin menar att 

incitaments- och övervakningskostnader inte är lika viktiga som agentteorin förespråkar. En 

faktor som dock talar emot förvaltningsteorin är att bonusar, optioner och långsiktiga 

incitamentsprogram är vanligt förekommande hos de studerade företagen. Detta kan ses som 

ett tydligt tecken på att företagen och ägarna är medveta om agentproblemen. Från företagets 

sida behöver detta emellertid inte vara den främsta motivering. De studerade företagen verkar 

på en marknad där många också konkurrerar med varandra, även incitamentskostnader blir en 

form av konkurrens – ett företag med bättre utformade ersättningsprogram drar till sig 

kompetentare direktörer. Dessutom behöver inte ersättningen motivera vd:n, utan andra 

aspekter kan motivera denne att öka företagets räntabilitet. Undersökningsresultatet ger stöd 

för både agentteorin och förvaltningsteorin. Agentteorin i det avseendet att företagen är 
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medvetna om agentproblemen, och förvaltningsteorin eftersom ersättningen inte 

nödvändigtvis behöver betyda att agentproblemen står i centrum.  Att inget samband 

påvisades kan möjligtvis bero på att ledningen inte genomfört beslut som maximerar 

räntabiliteten, exempelvis ineffektiv investering- och utdelningspolitik, olönsam 

kapitalstruktur, eller prioritering av tillväxt av företaget (Findlay & Whitmore 1974). Vidare 

kan man tolka resultatet enligt intressentmodellen. Pressen från företagets intressenter kan 

bidra till att företaget inte kan genera vinster till sina aktieägare. Självklart kan även det 

motsatta ske, dvs. att vd:n negligerar företagets intressenter för egennyttigt beteende. 

Eftersom kompensationen till stora delar är beroende av prestationen finns det incitament för 

egennyttigt beteende. Att företagen faktiskt till viss del baserar ersättningen på mer subjektiva 

mått är nog en av förklaringen att lindra den problematiken (Folksam 2012). Denna studie har 

emellertid inte undersökt exakt vilka intressenter som sätter press på företaget, eller vilka 

intressenter som negligeras. Enligt intressentmodellen är det högst troligt att det är de primära 

intressenterna som sätter den största pressen på företagen, och de sekundära intressenterna 

negligeras möjligtvis i större omfattning. Vilka intressenter som för företagen ses som primära 

och sekundära intressenter skiljer sig mellan företag (Clarkson 1995). En aspekt av 

intressentmodellen som Randøy & Nielsen (2002) diskuterade kring var den politiska 

aspekten. Författarna menade att socialdemokratiska styret kunde vara en av förklaringarna att 

inget samband mellan prestation och ersättning kunde fastställas i deras studie. I föreliggande 

studiens undersökningsperiod regerade det borgerliga blocket. Vilket ger indikatorer att det 

politiska styret i Sverige är oberoende huruvida företagets prestation påverkar ersättningen. 

Clement (2005) framförde dessutom att pressen från intressenter ökat på senare år, vilket kan 

vara en del av förklaringen att studier som genomförts tidigare påvisat positiva samband.  

 

Miller (1995) fann heller inget samband på amerikanska företag, likaså ovan nämnda studie 

av Randøy & Nielsen (2002). Däremot har flera studier påvisat positiva samband (Lilling 

2006; Stanwick & Stanwick 2001; Joskow & Rose 1994; Riahi-Belkaout 1992; O’Reilly, 

Main & Crystal 1988; Kren & Kerr 1997; Kato & Long 2006; Ghosh 2006; Brunello, 

Graziano & Parigi 2001). Det finns många orsaker varför resultatet från dessa studier skiljer 

sig från min. Från ett teoretiskt perspektiv verkar agentkostnaderna för att mildra 

intressekonflikten vara lägre för dessa studier. Möjligtvis prioriterar verkställande 

direktörerna ökad prestation i företaget på bekostnad av andra intressenter. Ytterligare 

förklaring kan gälla studiernas metodologi – operationaliseringarna av begrepp samt de 
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statistiska metoderna skiljer mellan dessa studier, något som är problematiskt när jämförelse 

görs med olika studier.  

 

I undersökningens statistiska modeller inkluderades fler variabler än prestation och ersättning. 

I linje med tidigare forskning var det företagets storlek (omsättning) som influerade vd:ns 

ersättning mest (Kosituk 1990; Finkelstein & Boyd 1998; Gomez-Meji, Tosi & Hinkin 1987; 

Cichello 2004). Biologisk ålder och erfarenhet verkar inte ha någon större effekt på vd:ns 

ersättning. För direktörens ålder är resultaten från tidigare studier likartade. Ingen av studierna 

jag tagit del av finner negativa samband mellan vd:ns ålder och ersättning. De vanligaste 

slutsatserna handlar om att åldern antingen har en positiv inverkan på ersättningen (Brunello, 

Graziano & Parigi 2001; Mehran 1995; Rajagopalan & Prescott 1990), eller ingen alls 

(Kostiuk 1990; Oreland 2007; Ghosh 2006). Gällande erfarenhet i företaget fann Oreland 

(2007) och Randøy & Nielsen (2001) inga tydliga samband. Däremot fann Ozkan (2007), 

Kostiuk (1990) och Ghosh (2006) att mer erfarenhet genererar högre ersättning. I modell två, 

tre och fyra redovisades till och med negativa regressionskoefficienter, vilket kan betyda att 

direktörers möjlighet att påverka sin ersättning minskar i takt med anställningen i företaget 

och att de har störst möjlighet att påverka ersättningen i början av anställningen.  

 

En annan variabel som däremot verkar vara högst beroende av ersättningen är aktieinnehavet 

för vd:n. I likhet med flera studier är sambandet negativt (Ozkan 2007; Oreland 2007; 

Rajagopalan & Prescott 1990; Brick, Palmon & Wald 2006). Enligt agentteorin kan man 

förklara denna upptäckt att direktörer med stor ägarandel är ersättning inte lika viktigt. 

Direktörer med större ägarandel har intressen som är i likhet med aktieägarna och därför 

behövs inte incitament i lika stor utsträckning. Dock fann Mehran (1995) att större 

aktieinnehav leder till högre ersättning. Vidare visar resultatet att större styrelser är positivt 

relaterad med direktörens ersättning, vilket också stämmer överens med Ozkan (2007) och 

Randøy & Nielsen (2001). Företagets styrelse ska enligt agentteorin fungera som övervakning 

för att minska agentkostnader. Mitt resultat indikerar att större styrelsegrupper är mindre 

effektiva att minska dessa kostnader - direktörer verkar ha större möjlighet att påverka sin 

ersättning när styrelsegrupperna är större. Ghosh (2006) undersökte även frågan och fann 

inget samband mellan variablerna. Företagens skuldsättning inkluderades också som 

kontrollvariabel, och visades ha en negativ effekt på ersättningen, vilket möjligtvis kan 

förklaras att dessa företag har mindre fritt kassaflöde och därmed mindre utrymme till 

ersättning. Brick, Palmon & Wald (2006) fann dock att skuldsättningen påverkade 
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ersättningen positivt, medan Randøy & Nielsen (2001) inte fann något signifikant samband. 

Även branschtillhörighet visade sig påverka ersättningen – förklaringsvärdet ökade när 

branschdummys inkluderades i modellen. Denna effekt var emellertid betydligt mindre än 

påverkan från företagets egenskaper. Något som indikerar att kompensationen till vd:n skiljer 

sig mellan branscher, möjligtvis på grund av olika konkurrens inom branscherna (Chang 

2008). 

 

Effekten av optioner, långsiktiga incitamentsprogram samt förlustår beaktades även. I fallen 

där direktören antingen äger optioner eller ingår i ett långsiktigt incitamentsprogram, eller 

både och erhåller direktören en högre ersättning. I ett avseende ger detta mer stöd för 

agentteorin och mindre stöd för förvaltningsteorin. Agentteorin menar att 

incitamentskostnader är viktiga för att föra samman ledningen och ägarnas intresse medan 

förvaltningsteorin inte anser att dessa åtgärder är lika viktiga. Generellt när företagen 

redovisat förlust erhåller direktören mer ersättning efterföljande år. Detta visar att direktörer 

verkligen inte blir bestraffad vid sämre tider. Det är dock inte rimligt att påstå att direktörer 

blir belönade vid sämre tider eftersom koefficienten är svag. Resultatet tyder snarare på att 

ersättningen till stora delar är oberoende huruvida bolaget presterar rent vinstmässigt. 

Troligtvis är en förklaring till denna upptäckt att mått på vd:ns prestation inte endast baserar 

sig på bokföringsmässiga mått (Folksam 2012). Eftersom dessa andra prestationsmått inte 

inkluderas i studien kan direktörerna bli mer bestraffade än som påvisats i föreliggande studie. 

Självklart blir direktörer bestraffade i det avseendet att lägre bonusar utbetalas om vinsten blir 

lägre - givet att en del av bonusen baseras på vinsterna. Resultatet ligger helt i linje med 

Wallsten (2000) och Kato & Long (2005). 

 

Från denna studie är det tydligt att resultatet är högst beroende av vilket mått på prestation 

som används. Om ROA och ROE används som mått på prestation blir resultatet från 

statistiska analysen snarlik. Men om aktiekursen istället används visar samtliga modeller 

positiva signifikanta samband. Detta visar att bokföringsmässiga och marknadsmässiga 

prestationsmått signifikant skiljer sig åt. Att aktiekursen påverkas av många aspekter som 

vd:n inte har kontroll över, kan vara en förklaring till den stora skillnaden (Jensen & Murphy 

1990), eller att direktörer blir mer belönade för ökning av marknadsvärdet än vinsterna. 

Denna upptäckt väcker frågan vilket mått som speglar prestationen bäst. Eftersom vissa 

företag mäter prestation utifrån mer subjektiva mått är det svårt att fånga in den faktiska 

prestationen som företaget baserar ersättningen på - detta är dock en problematik som är 
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gemensamt för samtliga studier på ämnet. Inom undersökningsperioden presterade 

Stockholmsbörsen generellt sett väl. En längre tidsperiod som fångar in effekter av sämre 

perioder på aktiemarknaden hade troligtvis påverkat mitt resultat. I undersökningen har jag 

laggat prestationsvariabeln ett år. Dock visade det sig att resultatet inte påverkades nämnbart i 

jämförelse med nuvarande års prestation. Kanske tar det mer än ett år för att företagets 

prestation ska påverka direktörens ersättning. Om prestationsvariabeln hade laggats ytterligare 

år hade resultatet kanske visat något annat. Vidare har jag inte fastslagit hur det faktiska 

orsakssambandet ser ut mellan prestation och kompensation. Jag har i studien angett vd:ns 

ersättning som beroende variabeln. Det kan möjligtvis vara så att ersättningen har en större 

påverkan på prestationen än vice versa. Troligast är nog att variablerna ömsesidigt påverkar 

varandra.  

 

En av frågorna till föreliggande studie gäller huruvida relationen prestation och ersättning 

skiljer sig mellan ägarstyrda och ledningsstyrda företag. Om prestation mäts som vinst finns 

inget samband för någon av företagstyperna. Något som motsäger agentteorin, det borde 

finnas större incitament hos företag med högre ägarkoncentration att utforma adekvata 

ersättningskontrakt som sammanför ersättningen och prestationen. Högre ägarkoncentration 

verkar alltså inte tyda på bättre övervakning för de studerade företagen. Däremot är 

sambanden signifikanta om aktiekursen istället används. Sambandet är lite starkare för 

ägarstyrda företag, vilket i ett avseende stödjer agentteorin. Övervakning är en del av 

agentteorin, och eftersom ägarstyrda företag har ett starkare kontrollerande organ borde därför 

sambandet prestation-ersättning vara starkare för dessa företag. Resultatet motsäger delvis 

förvaltningsteorin, eftersom det indikerar att övervakning och incitament är viktiga för att 

motivera vd:n att generera högre räntabilitet. En annan intressant iakttagelse är att företagets 

storlek har betydligt större påverkan på ersättningen i ledningsstyrda företag. Detta kan tolkas 

enligt perspektiven ”Managerial Welfare Maximation” (MWN) och ”Shareholder Wealth 

Maximisation” (SWM), där i det förra antas ledningen genomföra beslut som gynnar dem 

själva och det senare, där ledningen prioriterar aktieägarna. Eftersom större storlek på 

företaget antas öka direktörernas löner finns det incitament att öka sin ersättning via företagets 

storlek (Tosi m fl. 2000, 302-303). Även Gomez-Meija, Tosi & Hinkins (1987) fann att 

företagets storlek hade större förklaringsgrad för ledningsstyrda företag. 

 

Slutligen är det viktiga att adressera en begränsning med studien, vilket är faktumet att värdet 

på optioner, aktier samt långsiktiga incitamentsprogram inte tagits tillräckligt hänsyn till. 
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Detta är ett resultat av brist på empiriskt material - bland annat Randøy & Nielsen (2002), 

Kato & Long (2005) och O’Reilly, Main & Crystal (1988)  hade samma begränsning. 

Problemet blir att det faktiska svaret på sambandet mellan prestation och ersättning delvis 

förblir obesvarat. Eftersom dessa typer av ersättningskomponenter är mindre frekvent 

förekommande i Sverige är problemet dock inte lika stort som för exempelvis amerikanska 

företag. Rajagopalan & Prescott (1990) poängterar dessutom att värdering och bedömning av 

optioner och andra långsiktiga incitamentsprogram är kantat med flera praktiska och 

metodologiska problem.  
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7. Slutsatser, forskningsbidrag och vidare 
forskning 
 

Kapitlet presenterar studiens slutsatser, forskningsbidrag samt förslag till vidare 

forskningsfrågor. Dessa förlag baserar sig dels på studiens tillkortakommanden, och dels på 

frågor som fångat min nyfikenhet under uppsatsarbetet. 

 

7.1 Slutsatser och forskningsbidrag 
 

Denna studie har undersökt problematiken med uppdelningen av ägande och styrande. 

Huvudfrågan i uppsatsen handlade om, och i hur stor utsträckning företagets prestation 

påverkar ersättning till verkställande direktören. I föreliggande studies statistiska analys fanns 

inget signifikant positivt samband mellan variablerna. När uppdelning gjordes mellan 

ägarstyrda och ledningsstyrda företag fanns heller inget samband. Dock hade företagens 

storlek större förklaringsgrad för ledningsstyrda företag. Det finns heller inga indikatorer på 

att verkställande direktörer blir bestraffade vid sämre tider. Från denna studie är det tydligt att 

resultatet är högst beroende av vilket mått på prestation som används - exempelvis, om 

aktiekursen används är sambandet signifikant positivt. Många tidigare studier har undersökt 

relationen mellan prestation och ersättning. Precis som denna studie studerade Randøy & 

Nielsen (2001) frågan på svenska företag, men under en annorlunda tidsperiod. Dessutom 

beaktade dem inte skillnaden mellan ägarstyrda och ledningsstyrda företag, inte heller om 

direktörer blir bestraffade vid sämre tider. I jämförelse med tidigare forskning har min studie 

även haft ett bredare teoretiskt perspektiv. 
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7.2 Vidare forskning 
 

Förutom att undersöka studiens frågor på ett större antal företag och under en längre tidperiod, 

finns det fler intressanta forskningsfrågor för framtida studier. Om det finns möjlighet att 

empiriskt beakta värdet av optioner, aktier samt långsiktiga incitamentsprogram, skulle det 

vara intressant hur resultatet från en sådan studie skiljer sig från denna. Att därtill fokusera på 

andra bestämmande faktorer till vd:ns ersättning, förutom företagets prestation, skulle komma 

närmare svaret på vilka faktorer som är bestämmande för ersättningen. I min statistiska 

bearbetning var förklaringsvärdet 0,658, vilket indikerar på att fler påverkande faktorer till 

ersättningen finns. Föreliggande studie vilar på antagandet att verkställande direktörer i stora 

och medelstora börsbolag kan påverka utfallet i företaget, det borde därför närmare 

undersökas hur mycket de faktiskt kan påverka utfallet. Lieberson & O’Connor (1972) och 

Bertrand & Schoar (2003) studerade detta på amerikanska företag, och fastslog att direktören 

inte alls har stora möjligheter att påverka företagets prestation.  

 

Det skulle också vara av intresse at undersöka på vilka grunder styrelsen baserar ersättning till 

vd:n, och om det finns fler aktörer inblandade i processen. Matolcsy & Wright (2011) 

undersökte vilken kompensationsstruktur som var mest effektiv för verkställande direktörer i 

Australien. En liknade studier på svenska företag skulle enligt mig gynna forskningen om 

företagsledningen. Vidare är det nödvändigt att närmare studera företagens intressenter, denna 

studie har endast påvisat att intressenter har en påverkan på ersättningen, men inte i vilken 

omfattning. Som exempel studerade Stanwick & Stanwick (2001)  företagets miljörykte och 

Brunello, Graziano & Parigi (2001) beaktade långivarnas påverkan på ersättningen. Slutligen 

behövs mer forskning gällande prestationsmått. Vilka prestationsmått reflekterar egentligen 

företagets prestation bäst? Och hur skiljer sig företagets intressenters syn på prestation?  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 - Statistiska modeller (ej laggade) 

 
 Modell 1   Modell 2   Modell 3   Modell 4  

 Beta Sig.  Beta Sig.  Beta Sig.  Beta Sig. 

Vinst ,165 ,000  -,028 ,352  ,005 ,862  ,014 ,643 

Vd ålder ,095 ,005  ,032 ,253  ,013 ,654  ,016 ,579 

Vd erfarenhet ,120 ,001  -,014 ,650  -,011 ,725  -,008 ,783 

Vd aktieinnehav -,607 ,000  -,334 ,000  -,350 ,000  -,324 ,000 

Kvinnlig vd -,105 ,002  -,080 ,003  -,056 ,045  -,054 ,050 

Vd byte -,088 ,012  -,095 ,001  -,103 ,000  -,106 ,000 

Konsumentprisindex ,051 ,124  ,044 ,093  ,038 ,142  ,043 ,093 

Omsättning    ,583 ,000  ,654 ,000  ,647 ,000 

Företagets ålder    -,052 ,087  -,057 ,062  -,053 ,081 

Skuldandel    -,079 ,009  -,056 ,056  -,052 ,076 

Styrelsens storlek    ,093 ,013       

Financials        -,039 ,235  -,014 ,685 

Consumer Goods       -,036 ,211  -,034 ,231 

Consumer Service       ,033 ,259  ,033 ,247 

Healthcare       ,123 ,000  ,108 ,001 

Telecom and 

Technology 

      -,027 ,320  -,018 ,520 

Materials, Oil and Gas       ,032 ,239  ,034 ,211 

Optioner/Konvertibler          ,056 ,048 

Långsiktiga incitamentsprogram         ,074 ,018 

Förlustår          ,066 ,021 

            

Antal observationer 560   560   560   560  

R2  ,418   ,633   ,649   ,658  
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Bilaga 2 - Prestationsmått (ej laggade). 

 

 Modell 4 Vinst  Modell 4 ROE  Modell 4 ROA  Modell 4 Aktiekurs 

 Beta Sig.  Beta Sig.  Beta Sig.  Beta Sig. 

Prestationsmått ,014 ,643  ,042 ,131  -,029 ,402  ,174 ,000 

Vd ålder ,016 ,579  ,021 ,452  ,016 ,579  ,018 ,499 

Vd erfarenhet -,008 ,783  -,015 ,621  -,007 ,812  -,030 ,317 

Vd aktieinnehav -,324 ,000  -,323 ,000  -,325 ,000  -,297 ,000 

Kvinnlig vd -,054 ,050  -,053 ,057  -,056 ,043  -,045 ,093 

Vd byte -,106 ,000  -,106 ,000  -,109 ,000  -,095 ,000 

Konsumentprisindex ,043 ,093  ,042 ,098  ,043 ,094  ,034 ,168 

Omsättning ,647 ,000  ,655 ,000  ,656 ,000  ,610 ,000 

Företagets ålder -,053 ,081  -,050 ,100  -,055 ,073  -,072 ,015 

Skuldandel -,052 ,076  -,054 ,062  -,063 ,043  -,045 ,107 

Financials  -,014 ,685  -,010 ,755  -,011 ,738  -,023 ,477 

Consumer Goods -,034 ,231  -,042 ,148  -,033 ,249  -,044 ,108 

Consumer Service ,033 ,247  ,031 ,272  ,037 ,200  ,004 ,884 

Healthcare ,108 ,001  ,110 ,000  ,107 ,000  ,086 ,004 

Telecom and 

Technology 

-,018 ,520  -,016 ,551  -,014 ,612  -,015 ,574 

Materials, Oil and Gas ,034 ,211  ,029 ,285  ,034 ,218  ,011 ,670 

Optioner/Konvertibler ,056 ,048  ,052 ,065  ,057 ,046  ,065 ,017 

Långsiktiga 

incitamentsprogram 

,074 ,018  ,070 ,027  ,073 ,020  ,095 ,002 

Förlustår ,066 ,021  ,078 ,009  ,047 ,177  ,106 ,000 

            

Antal observationer 560   560   560   560  

R2  ,658   ,659   ,658   ,680  
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Bilaga 3 - Ägarstyrda och ledningsstyrda företag (ej laggade). 

 

Modell 4 för samtliga Ägar 

Vinst 

  Ledning  

Vinst 

 Ägar 

Aktiekurs 

 Ledning 

Aktiekurs 

 Beta Sig.  Beta Sig.  Beta.  Sig.  Beta.  Sig. 

Prestationsmått ,043 ,329  ,012 ,792  ,178 ,000  ,180 ,000 

Vd ålder -,003 ,931  ,032 ,481  -,012 ,736  ,048 ,273 

Vd erfarenhet -,033 ,462  -,047 ,328  -,056 ,203  -,045 ,320 

Vd aktieinnehav -,372 ,000  -,155 ,003  -,350 ,000  -,122 ,016 

Kvinnlig vd -,007 ,843  -,119 ,004  -,001 ,982  -,106 ,008 

Vd byte -,093 ,013  -,119 ,004  -,079 ,029  -,108 ,006 

Konsumentprisindex ,031 ,359  ,064 ,104  ,015 ,652  ,059 ,115 

Omsättning ,634 ,000  ,739 ,000  ,578 ,000  ,718 ,000 

Företagets ålder -,024 ,592  -,054 ,245  -,034 ,431  -,088 ,057 

Skuldandel -,058 ,137  -,049 ,310  -,057 ,128  -,051 ,273 

Financials  -,063 ,168  ,065 ,260  ,015 ,652  ,031 ,583 

Consumer Goods -,080 ,042  ,041 ,328  -,081 ,034  ,027 ,508 

Consumer Service ,036 ,340  ,028 ,536  ,012 ,737  -,004 ,931 

Healthcare ,099 ,026  ,103 ,026  ,084 ,050  ,065 ,155 

Telecom and Technology -,072 ,066  ,012 ,793  -,044 ,199  -,007 ,877 

Materials, Oil and Gas ,047 ,200  ,039 ,405  ,018 ,608  ,001 ,987 

Optioner/Konvertibler ,040 ,289  ,034 ,494  ,059 ,112  ,021 ,657 

Långsiktiga 

incitamentsprogram 

,048 ,279  ,082 ,087  ,074 ,084  ,097 ,037 

Förlustår ,117 ,003  ,024 ,568  ,139 ,000  ,076 ,073 

            

Antal observationer 300   260   260   260  

R2 ,694   ,662   ,715   ,686  

 

 

 

 

 


