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Abstract 
This study test the short-termism of companies listed on the market OMX Stockholm 
30. We will use a deductive point of view where the purpose of this study is to inves-
tigate whether corporate short-term returns can be explained by the independent vari-
ables related to corporate governance and compensation practices. This is to investi-
gate whether there is an intentional action on raising the short-term return in order to 
achieve a higher CEO compensation. 
 
In the study, theories dealing with corporate governance and agency theory have re-
sulted in two hypotheses. Basic Hypothesis H1 is: if short-termism of Swedish indus-
try due to the company's short-term returns can be explained by the independent var-
iables related to the company's management and compensation. This hypothesis 
could not be verified through the quantitative study. 
 
Alternative Hypothesis H2 is: the compensation of a CEO can be explained by the 
independent variables related to company performance and size. It has been partly 
verified, as the size of the company is largely attributable to compensation. Although 
we have taken account of variable salary and potential bonus, no short-term returns 
resulted in evidence of compensation to the CEO. 
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Sammanfattning 
Studien handlar om kortsiktighet i svenskt näringsliv. Detta anses vara ett växande 
problem där ledande befattningshavare fokuserar på att uppnå kortsiktiga resultat 
enligt bl.a. Barton (2011). Detta innebär att fokus hamnar på att tillfredsställa aktieä-
gare med höga utdelningar. En följd detta är att investeringsgraden i näringslivet nu 
sjunker vilket utgör en långsiktig riskfaktor för marknaden enligt Dagens Industri 
(2014). Minskade investeringar resulterar enligt Barton och Wiseman (2014) i mins-
kade möjligheter för företagen att växa och bli innovativa.  
   
De flesta teorier vi behandlat i denna studie instämmer till att en långsiktig vinstop-
timering är att föredra framför en kortsiktig. Trots detta fortsätter marknaden enligt 
Dagens Industri (2014) att agera kortsiktigt. På grund av att ägandet enligt Fama och 
Jensen (1983a) är skiljt från förvaltning, där förvaltningen ligger hos professionella 
agenter som t.ex. en VD är risken enligt Jensen och Meckling (1976) att intressekon-
flikter uppstår. För att få en VD att förvalta ägarnas investering i enighet med ägar-
nas intressen, kompenseras de därför genom en ersättning. Enligt Finkelstein och 
Hambrick (1989) belönas en VD både för storleken av företaget och också resultatet. 
Risken är dock enligt Bebchuk och Fried (2003) att denna ersättning övertar fokuse-
ringen hos agenten, vilket därför skulle kunna utgöra en betydande risk för en lång-
siktig vinstoptimering. Enligt Brealey, Mayers och Allen (2008) grundar man ersätt-
ningen lämpligast i ett företags avkastning. Risken är därför att ledande befattnings-
havare medvetet styr verksamheter utifrån att vidta systematiska kortsiktiga åtgärder 
för att uppnå själviska preferenser.  
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om kortsiktigheten i svenskt näringsliv 
beror på att företagets kortsiktiga avkastning kan förklaras av oberoende variabler 
relaterade till företagets ledning och ersättningssystem. Syftet är också att undersöka 
om ersättning till en VD kan förklaras av liknande variabler. Detta mot bakgrund av 
Bebchuk och Fried (2003); Jensen och Meckling (1976) som menar att ersättningen 
antingen kan ses som en lösning eller ett problem i agentproblematiken. Variabler 
som ingått i studien är bl.a. VD-andel dividerat med företagets totala antal utestående 
aktier, VD-ersättning, dummyvariabel för VD-byte, årets resultat, börsvärde, styrel-
searvoden och styrelsestorlek.  
 
Denna studie är en kvantitativ analys som utgår från ett deduktivt synsätt. För att 
urvalet av företag skall avspegla de behandlade teorierna har OMX Stockholm 30 
legat till grund för en urvalsram. Totalt har 36 företag valts ut och analyserats. Teo-
rier som behandlar bolagsstyrning har således mynnat ut i hypotes H1 om kortsiktig-
heten i svenskt näringsliv beror på att företagets kortsiktiga avkastning kan förklaras 
av oberoende variabler relaterade till företagets ledning och ersättningssystem samt 
hypotes H2 om ersättning till en VD kan förklaras av oberoende variabler relaterade 
till företagets resultat och storlek.  
 
Hypotes H1 har inte kunnat beläggas genom denna studie, då inga signifikanta sam-
band kunnat förklara förändringar i företagens avkastning. Hypotes H2 har kunnat 
beläggas genom att VD-ersättningen till stor del kan hänföras till företagens börs-
värde och VD-byte, dock har i motsatts till flera teorier inte årets resultat kunnat hän-
föras till VD-ersättningen trots vi tagit hänsyn till rörlig lön samt bonus.  
 
Nyckelord: Företagsekonomi, finansiering, kortsiktighet, agentteori, VD-ersättning
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1 Inledning  
 

1.1 Bakgrund  
Det finns en stor risk att näringslivet missgynnas av att företag styrs med kortsiktig 
inriktning och med stort fokus på utdelning. Enligt en artikel skriven i Dagens Indu-
stri (2014) har vinster hos de 60 största företagen noterade på Stockholmsbörsen 
minskat med 7 procent senaste 5 åren. Detta har skett samtidigt som utdelningarna 
stigit med 5,9 procent. Sedan 1999 har företagen trefaldigat sina utdelningar. Samti-
digt framgår att detta sker på bekostnad av att investeringarna inom det svenska nä-
ringslivet sjunker. Detta stämmer inte med Fama och Jensen (1983a) som anser att 
huvudsyftet med att finansiera en verksamhet med aktiekapital, är att få tillgång till 
likviditet som kan användas till att stärka företagets välfärd genom att investera i 
tillgångar.  
 
Dagens Industri (2014) skriver att anledningen till att investeringarna sjunkit i det 
svenska näringslivet, är en följd av att företag inte vill riskera sjunkande lönsamhet 
och förlora investerare. Risken är dock att framtida kassaflöden uteblir och med 
tanke på att företagens vinster inte växer i samma takt som utdelningarna är detta ett 
växande problem.   

1.1.1 Kvartalsekonomi 
I Harvard Business Review argumenterar Barton (2011) för att företagens värde till 
stor del bör relateras till kassaflöden som förväntas ligga tre år eller längre fram i 
tiden. Han konstaterar också att inriktningen på att tillgodose aktieägare med stora 
och kortsiktiga vinster gjort att hänsyn inte längre tas till alla andra intressenter som 
finns kopplade till företagen. Den kortsiktiga inriktningen är enligt Barton och Wi-
seman (2014) missgynnande för näringslivet och försvårar möjligheten för företagen 
att växa. Det kan i sin tur ge konsekvenser som högre arbetslöshet och lägre långsik-
tig avkastning till ägarna.  
 
Redan 2004 hävdade Kay (2004) att företag och investerare kommit varandra när-
mare under de senaste decennierna. Han konstaterar att detta inte skett på ett önsk-
värt sätt. Det beror på att finansiärer fokuserar på vad företagen kan och kommer att 
tillkännage i sina rapporter. De fokuserar inte på vad företagen har för långsiktiga 
strategier. Företagen vill i sin tur inte riskera att förlora investerare och fokuserar 
därför på att ge kortsiktiga positiva resultat.  
 
Enligt bl.a. Barton (2011) har strävan efter kortsiktiga vinster gjort att företag skapat 
något som går att kalla för kvartals ekonomi. Det innebär att de årligt inriktade resul-
tatmålen i huvudsak byts mot korta kvartalsvis inriktade mål. En konsekvens av detta 
är att ledande befattningshavare pressas att uppnå snabba resultat som en följd av 
fokuseringen på vad som kan relateras till de närmsta månaderna. De ges därför 
mindre utrymme att ta hänsyn till projekt som genererar långsiktigt positiva resultat.  

1.1.2 Förvaltningskonflikter  
Redan i början av 1900-talet skedde enligt Berle och Means (1932) en övergång där 
allt fler företag gick från ett direkt ägandeskap till ett utspritt ägande. Det betyder 
enligt Fama och Jensen (1983a) att ägande och förvaltning är skiljt från varandra. 
Ägarna är därför inte direkt involverade och styr i företagen de investerat i. Detta 
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skulle inte vara praktiskt möjligt och därför sköts istället förvaltningen av profess-
ionella agenter. Gemensamt för ägare och förvaltare är att de mellan sig har ett före-
tag med en löpande verksamhet. 
 
Enligt Jensen och Meckling (1976) förväntar sig ägarna att förvaltningen sker utifrån 
deras intressen. Deras primära intresse är att ta del av högsta möjliga avkastning. 
Bebchuk och Fried (2003) anser dock att förvaltarna saknar automatisk förmåga att 
agera som aktieägarna vill. Jensen och Meckling (1976); Fama & Jensen (1983b) 
menar att förvaltare kan präglas av en uppsättning själviska preferenser som kan 
missgynna den långsiktiga styrningen av verksamheten. På grund av detta är därför 
behovet av att befattningshavare präglas av lojalitet och en osjälvisk inställning 
centralt, för att uppnå långsiktig optimering av företagens vinster. 

1.1.3 Ersättning 
För att styra befattningshavares beslut och beteende är det enligt Brealey, Mayers 
och Allen (2008); Jensen och Meckling (1976); Fama och Jensen (1983a) nödvändigt 
att upprätta incitamentsprogram i form av möjligheter till ökad ersättning åt t.ex. en 
VD. Risken är annars enligt Demsetz och Lehn (1985) att den tid och energi som 
krävs för att öka lönsamheten i företaget inte läggs ner. Brealey et al. (2008) menar 
att man lämpligast kopplar den rörliga delen av lönen till företags avkastning. Hu-
vudsyftet med ersättningen är således att minska synen och avståndet mellan ägarin-
tresset och förvaltningen av företaget, genom att kompensera t.ex. VD:n att förvalta 
företaget i enighet med ägarintresset. Enligt Finkelstein och Hambrick (1989) belö-
nas VD både för storleken av företaget och också resultatet.  
 
Ersättningen går enligt Bebchuk och Fried (2003); Jensen och Meckling (1976) att 
tolka på två sätt. Det ena är att det leder till enighet mellan ägare och förvaltare i sy-
nen på hur förvaltningen skall ske. Den andra är dock att ersättningen i sig kan överta 
fokuseringen i styrningen av företaget hos VD:n. Detta bekräftar även finansmark-
nadsminister Peter Norman som till Dagens Industri (2014, s. 6-7) säger att ”Om man 
har mycket rörlig ersättning kan det ge ökat risktagande och osunt ägarbeteende”.  
 
VD:n kan enligt Cuthrie, Sokolowsky och Wan (2012) på grund av inflytande eller 
makt i företaget och över styrelsen, styra verksamheten utifrån egna preferenser. En-
ligt Weisbach (1994) kan t.ex. bolagsstrukturen ändras genom att avyttra eller inför-
skaffa tillgångar. En VD som inriktat sig på att kortsiktigt uppnå ett positivt resultat 
har således möjligheten att initiera beslut som att avyttra tillgångar för att skapa kort-
siktig lönsamhet i företaget.  
 
Barton (2011) anser att styrelsen över lag kommit att arbeta för långt ifrån företagen 
och måste därför förlita sig på en VD som har ett dagligt inflytande i verksamheten. 
Risken är därför stor att VD:n kan påverka både bolagsstrukturen och styrelsen ge-
nom sina egna intressen.  
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1.2 Problemformulering 
Trots att de flesta idag instämmer i att det är viktigt att ägarskap och styrning sker 
mot en bakgrund av långsiktigt engagemang och långsiktiga mål, tycks verkligheten 
vara en annan. Balansen mellan att utdela eller återinvestera vinster har enligt Da-
gens Industri (2014) rubbats av att utdelningarna fått det största av fokuseringen. 
Enligt Jensen och Meckling (1976) förväntar sig ägarna att förvaltningen sker utifrån 
deras intressen. Detta intresse är att ta del av en hög avkastning. Därför låter det posi-
tivt att utdelningarna har ökat. En kortsiktig och naiv marknad har dock enligt Kay 
(2004); Barton (2011) lett till en kvartalsinriktad ekonomi där syftet är att tillfreds-
ställa aktieägarna med kortsiktiga vinster. Detta i sin tur har lett till att investerings-
graden bland företag noterade på Stockholmsbörsen har minskat anser Dagens Indu-
stri (2014). Detta anses vara en kortsiktig vinstoptimering som på längre sikt enligt 
Barton och Wiseman (2014) kan bli missgynnande för näringslivet då det försvårar 
möjligheten för företagen växa. Med detta i åtanke kan det således på längre sikt vara 
missgynnande för aktieägare att få de höga utdelningarna.  
 
Behovet av att befattningshavare är lojala och inte forcerar kortsiktiga utdelningar 
skulle kunna säkerställa långsiktigare hållbarhet bland företagen och i näringslivet. 
Varför ledande befattningshavare inte tar ett mer långsiktigt och hållbart perspektiv i 
anspråk när de styr den dagliga verksamheten kan grunda sig i egna incitament och 
själviska preferenser. På grund av att ägandet enligt Fama och Jensen (1983) är skiljt 
från förvaltning, där förvaltningen ligger hos professionella agenter är risken enligt 
Jensen och Meckling (1976) att intressekonflikter uppstår. För att få agenter att för-
valta ägarnas investering i enighet med ägarnas intressen, kompenseras därför agen-
terna genom en ersättning. Det finns betydande risk att denna kompensation enligt 
Bebchuk och Fried (2003) övertar fokuseringen i t.ex. VD:ns arbete, vilket därför 
skulle kunna utgöra en betydande negativ risk för en långsiktig vinstoptimering. 
 
Enligt Brealey et al. (2008) grundar man ersättningen lämpligast i ett företags av-
kastning. Risken är därför att ledande befattningshavare medvetet styr verksamheter 
utifrån att vidta systematiska kortsiktiga åtgärder för att uppnå själviska preferenser.  
Om företagets avkastning går att relatera till olika variabler kopplade till företagens 
ledning och ersättningar skulle det kunna förklara kortsiktigheten i näringslivet och 
tyda på att aktieägarintresset missgynnas genom att styrningen grundar sig på en 
medveten kortsiktig snarare än långsiktigt optimering av företagens resultat.   
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1.3 Hypoteser  
För att studera vad kortsiktigheten inom det svenska näringslivet kan bero på, har vi 
mot bakgrund från föregående avsnitt formulerat hypoteser. Dessa kommer tillsam-
mans med ett syfte ligga till grund för att genomföra en kvantitativ empirisk analys 
senare i studien. Grundhypotesen har kompletterats med en alternativhypotes som är 
till för att användas om studien inte ger underlag till att belägga grundhypotesen. Vår 
alternativhypotes kommer därför kunna användas för att undersöka kortsiktigheten 
utifrån en annan infallsvinkel.  

1.3.1 Grundhypotes 
H1: Kortsiktigheten i svenskt näringsliv beror på att företagets kortsiktiga avkastning 
kan förklaras av oberoende variabler relaterade till företagets ledning och ersätt-
ningssystem. 

1.3.2 Alternativhypotes 
H2: Kortsiktigheten i svenskt näringsliv beror på att ersättningen till en VD kan för-
klaras av oberoende variabler relaterade till företagens resultat och storlek. 
 

1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att studera om kortsiktighet i svenskt näringsliv kan bero 
på att företagets avkastning kan förklaras av oberoende variabler relaterade till före-
tagens ledning och ersättningssystem. Om företagets avkastning går att relatera till 
olika variabler kopplade till företagens ledning och ersättningar skulle det kunna in-
dikera att aktieägarintresset missgynnas. Detta genom att styrningen grundar sig på 
en medveten kortsiktig snarare än långsiktig optimering av företagens resultat. Detta 
skulle kunna förklara varför kortsiktigheten i näringslivet ökar.  
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2 Teoretisk referensram  
 
Studien är i enighet med Bryman och Bell (2013) av ett deduktivt synsätt. För att 
formulera problemet och sedan besvara detta, krävs relevanta teorier som resultatet 
sedan hänförs till. Denna del av studien visar därför resultat från vad tidigare studier 
och forskning kommit fram till.  

2.1 Agentteorin 
Fama och Jensen (1983b) beskriver aktiebolaget som en uppsättning kontrakt mellan 
personer som direkt eller indirekt är involverade i en vardaglig verksamhet. Genom 
kontrakten delegerar aktieägaren ut ansvar och rättigheter till förvaltare att fatta be-
slut som berör en investerad förmögenhet. Betydelsen av detta är att man skiljt på 
ägandet och förvaltning av förmögenheten. Beslutsprocessen ligger därför hos pro-
fessionella förvaltare vars uppgift är att utföra en tjänst och fatta de beslut som gyn-
nar aktieägaren mest. 
 
Jensen och Meckling (1976) anser att en central problematik i agentteorin ligger i 
aktieägare och förvaltares syn på förvaltningen. Enligt Fama och Jensen (1983a) 
saknar ägarna specifika rättigheter i företaget de investerat i. Deras generella rättig-
het är att ta del av eventuell avkastning och medverka vid en bolagsstämma. Vid en 
bolagsstämma kan de påverka beslut som rör t.ex. aktierna och styrelsesammansätt-
ningen. Om investeringen skett i en öppen organisation är detta ägande för den en-
skilda individen möjligt att överlåta.  
 
Fama och Jensen (1983a); Brealey et al. (2008) menar att det finns fördelar med att 
åtskilja på förvaltning av egendom och det specifika riskbärande. Det är för dyrt och 
ineffektivt för alla att delta och påverka beslut som tas i företaget. Det ges även ut-
rymme för att hyra in personer att sköta förvaltningen som har större expertis än 
ägarna. Fördelarna med att sära på förvaltning och bärandet av den specifika risken 
är således högre än vad kostnaderna är för att övervaka förvaltningen av egendomen. 
Brealey et al. (2008) konstaterar att det inte bara är fördelaktigt att skilja ägandet från 
förvaltningen. Aktieägarna vill att ledningen ska maximera företagets värde. Egna 
incitament och preferenser hos förvaltare kan dock göra att förvaltningen inte blir 
enhetligt med ägarnas intresse. 

Enligt Jensen och Meckling (1976) kallas ägaren för en principal och förvaltaren för 
en agent. Agenten förväntas förvalta den investerade förmögenheten till max. Agen-
ten kan dock ha en uppsättning själviska preferenser som genomsyrar förvaltningen. 
För att undvika att principalen missgynnas, ersätts agenterna genom dels en fast lön 
men också en rörligt resultatbaserad lön samt optionspaket för att förvalta förmögen-
heten i enighet med ägarintresset. Det är enligt Bebchuk och Fried (2003) dock svårt 
att skapa en exakt enighet mellan dessa personer. Detta ger enligt Jensen och Meckl-
ing (1976); Fama och Jensen (1983); Brealey et al. (2008) upphov till agentkostnader 
för att övervaka, kontraktera, strukturera och hålla ihop kontrakt med agenterna.  
 
Brealey et al. (2008) menar att en agent i form av VD fungerar som en medlare mel-
lan finansiella marknader och företaget. Den finansiella marknaden består av exem-
pelvis investerare som har tillgångar de investerar i företag. VD:n väljer hur dessa 
tillgångar ska förvaltas på bästa sätt i företaget och avkastningen förs antingen till-
baka till investerarna eller återinvesteras i företaget.  
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2.1.1 Förvaltning och kontroll 
Att agenter förvaltar en principals förmögenhet har lett till ett behov av övervakning 
av agenternas agerande. Detta har enligt Fama och Jensen (1983a) skapat en separat-
ion av de agenter som initierar och genomför beslut rörande förändringar i verksam-
heten och agenter som ratificerar och kontrollerar dessa förändringar. Det betyder att 
förändringar som berör principalers förmögenhet först initieras genom beslutssystem 
och sedan kontrolleras genom ratificering och övervakning på alla nivåer av organi-
sationen.  
 
Separationen av beslutshantering och kontroll är enligt Fama och Jensen (1983b) en 
följd av strävan av att skapa enighet mellan principaler och agenter. Det har skapat 
beslutshierarkier där initiativ tas av agenter på lägre nivåer, ett vanligt exempel är 
VD:n. Dessa besluts förs uppåt i hierarkin till agenter för ratificering i en styrelse, 
om dessa accepteras övervakas och kontrolleras sedan dessa beslut.  

2.2 Styrelsen 
I aktiebolagslagens 8 kapitel 4§ (SFS 2005:551) stadgas att styrelsen ansvarar för ett 
bolags förvaltning och organisation. Styrelsen leds av en ordförande som styr ord-
ningen och ledamot i styrelsen är enligt ABL 29 kapitel 1§ (SFS 2005:551) vare sig 
de är medvetna eller inte, direkt efter att ha åtagit sig ett styrelseuppdrag, skyldig att 
sköta bolaget på ett acceptabelt sätt. Innebörden av detta är enligt Hemström och 
Giertz (2013) att en styrelsemedlem anses som en syssloman som kan bli direkt an-
svarig om en handling genom oaktsamhet eller uppsåt skadat bolaget.  
 
Enligt Fama och Jensen (1983a) är styrelsen en nödvändighet för att särskilja besluts-
fattande från kontroll av beslut. Styrelsen i sin tur delegerar mycket beslutsfattande 
till interna agenter som t.ex. en VD men behåller fortfarande den övergripande kon-
trollerande funktionen. De har därför bland annat rätt att övervaka, kontrollera, till-
sätta eller ersätta en VD. 
 
Flera studier konstaterar att styrelsen ska ses som aktieägarnas kontrollerande till-
synsorgan som enligt Dalton, Dalton, Hitt och Certo (2007); Jensen och Meckling 
(1976); Finkelstein och Hambrick (1996) ska kontrollera och övervaka att VD:n inte 
utnyttjar sin position till att förvalta företaget utifrån ett egenintresse. Det är aktieä-
garna som utser en styrelse som har i uppgift att representera dem genom att över-
vaka förvaltningen av deras investering i verksamheten. Övervakandet sker genom 
att vidta åtgärder när verksamheten inte sköts i enighet med aktieägarnas intresse. 

2.2.1 Sammansättning  
Dalton et al. (2007) konstaterar att sammansättningen av styrelsen framför allt bör 
ske utifrån deras förhållande till företaget, för att effektivt vara en kontrollerande och 
övervakande funktion. Att styrelseledarmöten har en oberoende ställning till företa-
get har därför stor betydelse. De har då ingen operationell roll i den dagliga verk-
samheten och inget beroendeförhållande till VD:n. Styrelsen måste således ledas av 
en oberoende styrelseordförande och inte av VD:n själv. Finkelstein och D´aveni 
(1994); Jensen och Meckling (1976); Fama och Jensen (1983a) lyfter fram att när 
styrelsens ordförande samtidigt är VD i företaget kan det vara negativt eftersom den 
övervakande och kontrollerande funktionen då minskar.  
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Det finns situationer då styrelseordföranden samtidigt är grundare och tidigare VD 
till företaget. Enligt Monks och Minow (2004) kan det göra att en sådan person även 
utövar inflytande över den nya VD:n. På det viset kan han få verksamheten att styras 
med avvikande intresse än att tillgodose aktieägarnas. Det betyder också att en sty-
relse inte alltid har en oberoende ställning till företaget trots att en styrelseordförande 
och VD:n är två olika personer.  
 
Representanterna i styrelsen har enligt Garg (2013) en expertis inom branscher som 
företaget verkar inom. Enligt Dalton et al. (2007) kan styrelsens medlemmar gruppe-
ras utifrån sitt förhållande till verksamheten. En direktör som arbetar i den vardagliga 
verksamheten kallas insider och anses ha en beroende ställning till företaget. En insi-
der kan också vara någon som har en operationell roll i den vardagliga verksamheten 
med ett direkt inflytande i vad som händer och sker i verksamhetens dagliga rutiner. 
Kopplat till insiders finns personer som t.ex. en släkting eller en värdefull leverantör. 
Dessa har en indirekt koppling till företaget. En outsider är en person utan koppling 
till löpande verksamheten och har således inget beroende ställning till företaget.  
 
Westphal och Zajac (1995) hävdar att personer med ett insiderförhållande till företa-
get bör minimeras från styrelsen. Det anser detta på grund av att VD:n kan kontrol-
lera och styra dessa personer genom sin position i företaget. Dessa personer skulle 
därför kunna utnyttjas av VD:n i sina styrelseroller. 
 
Hallock (1997); Core, Halthausen och Larcker (1999) konstaterar att ett vanligt före-
kommande är att styrelsemedlemmar är verksamma i olika styrelser samtidigt. Detta 
kan ge en negativ inverkan på styrelsens självständighet och oberoende ställning till 
företaget. Detta beror bland annat på att när en styrelsemedlem eller VD är ledamot i 
ett företag och samtidigt är involverad i ett annat, kan det påverka styrelsens själv-
ständighet och oberoende ställning negativt genom att dessa personer med stor san-
nolikhet inte är benägna att motsätta sig varandra.  

2.2.2 Inflytande över styrelsen 
Enligt Westphal och Zajac (1995); och Dalton et al. (2007) kan styrelsens oberoende 
ställning till verksamheten minska om VD:n har ett starkt inflytande över styrelsen 
samt om VD:n varit verksam under en längre tid. Styrelsen är därför aldrig helt obe-
roende som en följd av att styrelsen med tiden riskerar att väljs ut för att matcha 
VD:n om han är involverad i rekryteringsprocesser. Tillsättandet av nya direktörer 
och styrelsemedlemmar kan då avspeglas i VD:ns incitament med verksamheten. Det 
betyder också att personer med liknande bakgrunder och värderingar kommer att 
rekryteras. Dessa personer har enligt bl.a. Dalton et al. (2007) en mindre benägenhet 
att motsätta sig VD:ns förslag.  
 
Enligt Sutton (2004) minskar styrelsens oberoende ställning till företaget med tiden. 
Han hävdar att ingen styrelsemedlem är helt oberoende efter att ha arbetat med sitt 
uppdrag i mer än 5 år. Styrelsens oberoende ställning kan enligt Bebchuk och Fried 
(2003) även minska i takt med att incitament som t.ex. arvode och aktier ökar för 
styrelseuppdraget.  
 
Sah och Stiglitz (1986) konstaterar att det finns samband mellan att ett stort antal 
personer och ifrågasättande av t.ex. VD:ns förslag till investeringar. Det är därför 
svårare för VD:n att få igenom sina förslag ju större styrelsen är eftersom styrelsen 
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då anses ha en bredare uppfattningsförmåga över VD:ns förslag. Förslag som inte 
ligger i enighet med ägarintresset kan därför motverkas och undvikas. Det finns dock 
forskning som visar på motsatsen. Bebchuk och Fried (2003); Core et al. (1999) me-
nar att de fall då styrelsen är stor, kan de ha svårare att organisera sig och skapa 
enighet kring riktlinjer för hur VD:ns arbete skall utvärderas.  

2.3 Verkställande Direktör 
På grund av ett stort antal aktieägare omöjligt kan sköta en löpande förvaltning i ett 
företag, måste enligt 8 kapitlet i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) ett publikt aktiebo-
lag ha en verkställande direktör (VD). En VD utses enligt ABL 8 kapitel 27-29§ 
(SFS 2005:551) av styrelsen och dennes roll är att ansvara för internt beslutsfattande 
som rör den löpande förvaltningen. En VD kan således binda bolaget för ärenden 
som är direkt nödvändiga för företagets vardagliga rutiner. Med detta menas att be-
slut som är vanligt förekommande och som inte har en betydande ekonomisk inne-
börd får självständigt hanteras av en VD. Vanligt är enligt Hemström och Giertz 
(2013) att det inom en bolagsordning föreskrivs vad som ingår i den löpande förvalt-
ningen. Det finns ingen uttalad generell gräns för alla företag vad en VD får och inte 
får.  

2.3.1 Inflytande 
Enligt Bebchuk och Fried (2003); Core et al. (1999) löper en VD med stark ställning 
och stort inflytande över styrelsen, en liten risk för att bli avskedad. I en nyligen ge-
nomförd studie av Cuthrie et al. (2012) visar de att i de fall där VD:n har stort ägar-
förhållande i företaget, spelar en styrelses förslag till arvode mindre roll. Det beror på 
att en VD som har stor ägarandel i företaget har möjligheter att påverka den ersätt-
ning han ska få.  
 
Enligt Adams, Almeida och Ferreira (2005) är det skillnad i beslutsfattandet mellan 
olika företag. Enligt dem beror det bland annat på vilken position en VD har i förhål-
lande till övriga beslutsfattare och styrelse. VD:ns inflytande på övriga beslutsfattare 
har därför betydelse för viktiga strategiska beslut som tas i företaget. De konstaterar 
att de företag där en VD har stort inflytande över t.ex. styrelsen, generera en mer 
varierande aktieavkastning.  
 
Flera forskare däribland Shivdasani och Yermack (1997); Westphal och Zajac (1995) 
menar att en VD kan ha inflytande över styrelsen och därmed påverka rekryterings-
processen i tillsättandet av nya styrelsemedlemmar. Genom att styrelsen då avspeglas 
av VD:n kan detta inflytande skapa VD:n egna förutsättningar att påverka framtida 
beslut som tas i företaget. En VD kommer föreslå och rekommendera personer med 
egenskaper som liknar sina egna. Effekten av detta är att VD:n har möjligheter att 
driva igenom framtida projekt utifrån sina egna preferenser. Core et al. (1999); Fin-
kelstein och Hambrick (1989) anser att styrelseledarmöten som en VD rekryterat 
kommer vara lojala och sällan benägna att motsätta sig honom. VD:ns aktier är också 
av central betydelse eftersom han då inte bara har stor möjlighet att kontrollera sina 
egna beslut rörande den dagliga verksamheten, utan också kontrollera styrelsens kon-
trollerande funktion över honom 

2.3.2 Byten 
Enligt Weisbach (1994) finns det olika anledningar till att det sker VD-byten i före-
tag. Några av anledningarna är att VD:n själv valt att lämna sitt uppdrag, gått i pens-
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ion eller att han inte lyckats med sina arbetsuppgifter vilket fått styrelsen att avskeda 
honom. Weisbach (1994) hävdar att oavsett anledning bör VD-byten betraktas som 
viktiga för företagen. Det ska ses som en del av lösningen för agentproblematiken i 
och med att det skapar en möjlighet att åtgärda och korrigera tidigare investeringar 
och beslut som inte varit positiva. Investeringar som inte ligger i linje med ägarnas 
intresse ges således möjligheten att avyttra.  

2.4 Ersättning till VD 
Enligt Finkelstein och Hambrick (1989) belönas en VD både för företagets storlek 
men också för företagets resultat. Variationerna i ersättningar mellan olika VD:ar och 
branscher är stor. Det beror på att olika marknader har olika faktorer att ta hänsyn till 
när ersättningen fastställs. Dessa ersättningar är i olika former som t.ex. likvida me-
del i en vanlig fast grundlön, bonusar, uppskjuten ersättning eller syntetiska optioner 
och avsättning för pensioner.  
 
Bebchuk och Fried (2003) anser att det finns starka bevis för att en VD:s ersättning 
är mindre korrelerad med företagets avkastning när VD:n har mycket makt över sty-
relsen. Makten avgörs av när styrelsen är svag eller ineffektiv i kontrollen av VD:ns 
arbete. VD:ns makt beror också på om det finns någon stor ensam aktieägare eller 
stora institut som ägare av betydande del av de utstående aktierna företaget har.  
 
En fast grundlön är enligt Finkelstein och Hambrick (1989) inte direkt kopplad till 
företagets resultat eller en viss period. Det beror på att storleken på lönen oftast be-
stäms redan i början av året. Den rörliga ersättningen drivs dock av företagets pre-
stationer för det aktuella året. Ersättningen påverkas även av den tid VD:n varit verk-
sam i företaget. Både den fasta och rörliga ersättningen är dock att betrakta som en 
möjlig lösning på agent problemet enligt Jensen och Meckling (1976). De hävdar att 
det primära intresset som aktieägarna har, är att ta del av största möjliga avkastning 
på den satsade investeringen. För att få VD:n att göra detta har ersättningen stor be-
tydelse. De anses då engagera sig i linje med ägarnas intresse.  
 
Bebchuk och Fried (2003) menar att det finns två möjliga tolkningar på att lösa in-
tressekonflikter i agentteorin med ersättningar. Den ena tolkningen är att en lösning 
ligger i att avvikande ageranden hos agenterna undviks genom att styrelsen utformar 
incitament i form av t.ex. möjligheten till en bonus. Syftet är få agenten att investera 
i positiva projekt som skapar värde för aktieägarna. Den andra tolkningen är att er-
sättningarna i själva verket är en betydande del av skilda intressen i agentteorin, ef-
tersom det kan bidra till själviska preferenser och intressen hos agenterna. Ersätt-
ningen kan överta fokuseringen hos agenterna att drivas av. Även Finkelstein och 
Hambrick (1989) menar att det är osäkert vilken effekt ersättningen till VD:n har. De 
anser att avvägningen är svår eftersom VD:n troligen inte kommer lägga ner tillräck-
ligt med engagemang utan en tillfredsställande kompensationsnivå.  
 
Den bäst anpassade ersättning en VD kan få är enligt Moriarty (2009) då företagets 
värde maximeras korrigerat för kostnaden för ersättningen till VD:n. Ersättningen 
bör vara motiverande och driva honom att skapa ett maximerande värde för ägarna. 
Ersättningen skall således ligga i linje med vad som attraherar VD:n att stanna i före-
taget och finna positiva projekt att investera i, samtidigt som ägarnas intressen till-
fredsställs.  
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2.4.1 Ersättning baserat på resultat 
Enligt Brealey et al. (2008) kan kompensation vara baserad på input eller output i 
företaget, där input innebär exempelvis hur mycket en VD anstränger sig för sina 
uppgifter. Detta är dock väldigt svårt att mäta eftersom VD:ar arbetar på olika sätt 
och en VD som har annorlunda arbetstider i förhållande till en annan behöver nöd-
vändigtvis inte arbeta med en sämre prestation. Företagen väljer istället ofta att 
grunda sin kompensation på output eftersom output är lättare att verifiera i exempel-
vis avkastning eller värdeökning.  
 
Brealey et al. (2008) förklarar att mätning i output har vissa brister. Avkastningen på 
ett företag baserar sig inte endast på VD:ns bidrag av arbete. Det kommer även på-
verkas av händelser utanför VD:ns kontroll. Ersättningar är därför en svår avvägning 
eftersom det är svårt att med exakthet separera vad VD:ns bidrag till företaget är. 
Utgångspunkten är dock att ge VD:n kraftfulla incitament för att skapa drivkraften 
att påverka företagets resultat positivt. Vid ett högt resultat ges en hög bonus ut och 
vid ett dåligt resultat ges ingen bonus alls ut skriver Brealey et al. (2008).  
 
Burns och Kedia (2006) menar att det kan finnas en betydande baksida genom att 
koppla agenters ersättningar till företagets avkastning eller aktiekurs. Det beror på att 
det ger upphov till att de bli mer benägen att manipulera och styra om verksamheten 
till att redovisa kortsiktigt positiva resultat.  

2.5 Agentkostnader 
Agentkostnader uppkommer enligt Brealey et al. (2008) dels när agenter inte försö-
ker maximera företagets värde och även när ägarna vill övervaka agenterna eller på-
verka deras handlingar. Det uppstår dock inga agentkostnader i de fall där ägarna av 
företaget också är företagets ledning. 
 
Jensen och Meckling (1976) hävdar att agentkostnader alltid kommer att uppstå när 
det finns skillnader i ägarens och förvaltarens intressen. Separationen som gjorts från 
förvaltning och kontrolleringen av ägarnas förmögenhet har gett upphov till kostna-
der som enligt Fama och Jensen (1983b) för ägarna är nödvändiga att betala. Dessa 
kostnader krävs för att kontrollera och övervaka förvaltningen. Det kommer således 
alltid anses vara nödvändigt med kostnader för att strukturera, övervaka, och hålla 
ihop olika kontrakt för agenterna som förvaltar egendomen åt aktieägarna.  
 
Enligt Fama och Jensen (1983a) måste ägarnas intressen skyddas. I och med detta 
uppstår agentkostnader för att upprätta incitamentsystem som agenten motiveras av. 
Syftet är att undvika avvikande och själviska preferenser i agenternas förvaltning av 
ägarnas förmögenhet. Det är enligt Brealey et al. (2008) även nödvändigt att kom-
pensera agenterna för de agerande de vidtar som gynnar ägarna. De anser att det dock 
alltid kommer förekomma en viss skillnad med agentens agerande och vad som gyn-
nar ägarna bäst som en följd av att agenten har auktoritet att fatta egna beslut.  

2.5.1 Övervakning  
Fama och Jensen (1983a) konstaterar att det utan ett effektivt övervakande finns stor 
risk att åtgärder vidtas som inte ligger i ägarnas intresse. Det betyder att den enskilda 
aktieägaren riskerar en minskad förmögenhet om förvaltningen av den investerade 
egendomen inte övervakas effektivt. På grund av detta är det kostsamt men nödvän-
digt att övervaka och kontrollera agenterna. Enligt Weisbach (1994) är ett exempel 
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som kan generera lägre långsiktig vinst, att förändra bolagsstrukturen genom att 
avyttra tillgångar.  
 
Brealey et al. (2008) beskriver att agentkostnaden kan bli reducerad genom att över-
vaka agenternas effektivitet, agerande och ingripa när agenterna inte följer den verk-
samhetsplan som finns. En viss del av övervakning är nästan alltid värt kostnaden, 
men det finns en gräns där en krona extra för övervakning inte generar en krona extra 
av värdet från agentkostnaden. Med detta menar Brealey et al. (2008) att det liksom 
alla andra investeringar finns en avtagande avkastning även för övervakning.  
 
Enligt Fama och Jensen (1983a) kan beslut som fattas av en VD ändras om de kon-
trollerande agenterna inte övertygats om att det är det bästa för företaget och ägarna. 
Styrelsen har således den övergripande kontrollen över de interna agenternas beslut. 
De har också möjligheten att påverka VD:n genom att avveckla, höja lönen, sänka 
lönen och delegera ansvar till andra agenter. Detta är det vanligaste förfarandet i de 
flesta organisationer där ägande är skiljt från förvaltning.  

2.5.2 Incitament 
I en studie som genomfördes kring millenniumskiftet ansåg Hall (2000) att det bästa 
sättet att få ledande befattningshavare att agera i enighet med aktieägarnas intresse, 
är att införa ett incitamentprogram åt dem. Detta skulle kunna säkra upp en långsiktig 
vinst genom att få VD:n att agera önskvärt och lägga ner det mödosamma arbete som 
krävs för att förvalta verksamheten i enighet med ägarintresset.  
 
Brealey et al. (2008) konstaterar att det är svårt att utforma perfekta incitamentsy-
stem till agenterna. Det är lättare att se vilka som inte fungerar. Om VD:n endast har 
en fast lön, ingen rörlig lön, inga bonusar och inga aktier i företaget kan ägarnas för-
mögenhet minska. Det beror enligt Demsetz och Lehn (1985); Brealey et al. (2008) 
på att en VD vars arbetsuppgift bland annat är att hitta och investera i de projekten, 
som har störst lönsamhet för företaget, kan bli passiv och inte lägga den ansträng-
ningen som krävs för att finna dessa projekt. Brealey et al. (2008) konstaterar också 
att det krävs mycket jobb och ett aktivt arbete från VD:n för att hitta de projekt som 
verkligen är bäst att investera i. Det behöver därför finnas något ytterligare incita-
ment som möjligheter till ökad ersättning för att skapa drivkrafter hos VD:n till att 
göra detta.  
 
En möjlighet att få VD:n att arbeta i enighet med ägarintresset är enligt Brealey et al. 
(2008) att koppla ett ägande i form av aktiekapital för dem till företaget. De anses då 
vara mindre benägna att ta beslut som missgynnar ägarintresset. I två studier av 
Demsetz och Lehn (1985); Demsetz och Villalonga (2001) finner de dock inga be-
lägg för att ägandeskap inom företaget och resultat har något signifikant samband. 
Deras studie kan kopplas till Morck, Shleifer, och Vishny (1988) som istället konsta-
terar att betydande samband finns men de uppstår när ägandet är upp till 5 procent 
och efter 25 procent av företagets utstående aktier. 
 
Brealey et al. (2008) menar att VD:ar ska kompenseras för deras risktagande när de 
investerar i osäkra projekt. Dessa projekt skulle kunna ha stor betydelse för företa-
gets lönsamhet och framtida utveckling. Utan incitamentprogram som ger VD:n 
kompensation för sitt arbete och risktagande, kommer sådana projekt att undvikas. 



 

12 
 

Detta på grund av att VD:n har mycket att förlora men inget att vinna utan kompen-
sationen. 
 
Enligt Brealey et al. (2008) kan VD:n inte förväntas ta risken för förvaltningen av 
ägarnas investeringar ensam. Det finns gränser för vad en VD förväntas bära för risk 
och de gränserna måste fastställas inom incitamentprogrammet. Resultatet är en 
kompromiss för båda parter och företag kopplar därför VD:ars löner till deras pre-
stationer och resultat. För förändringar i företagets värde delas ansvaret mellan både 
VD:n och aktieägarna. VD:n bär en del av risken som är utanför ägarnas kontroll och 
ägarna bär en del av agentkostnaderna ifall VD:n misslyckas med att maximera före-
tagets värde. På grund av detta är vissa agentkostnader oundvikliga menar Brealey et 
al. (2008).  
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3 Praktiskt tillvägagångssätt  
 
Detta avsnitt ger en relevant beskrivning av hur vi valt att genomföra studien. Här 
redogör vi för de val vi gjort och konsekvenser av dessa. Vårt syfte med detta avsnitt 
är att läsaren skall kunna uppnå samma resultat genom att replikera denna studie.  

3.1 Bakgrund för metodval 
I en artikel i Harvard Business Review i Maj 2011 av Dominic Barton, konstateras en 
kortsiktighet i det marknadsekonomiska systemet som går att kalla för kvartalsinrik-
tad ekonomi. Den innebär att ledande befattningshavare bland annat ges mindre ut-
rymme till långsiktiga investeringar. Vi har därför blivit intresserade av att undersöka 
olika variabler kopplade till en VD, som utgör möjlighet att påverka avkastningen för 
ett företag. Detta gör vi i enighet med Brealey et al. (2008) som anser att man lämp-
ligast mäter VD arbetet i output. I studien kommer vi också undersöka vad som på-
verkar ersättningen till en VD. Det gör vi eftersom Jensen och Meckling (1976); 
Bebchuk och Fried (2003) anser att incitament i form av ersättning t.ex. för en VD, 
antingen kan tolkas som en lösning eller en förstärkning av problematiken i synen 
mellan ägande och förvaltning av en investering.  

3.1.1 Metodval 
Vi har i enighet med Bryman och Bell (2013) valt att genomföra studien utifrån ett 
deduktivt synsätt. Detta gör vi genom att analysera teorier som grundar sig på bo-
lagsstyrning och ägande. Utifrån dessa teorier har vi formulerat hypoteser och ett 
syfte som kommer undersökas genom en kvantitativ analys av sekundärdata.  

3.1.2 Urval  
För att finna en empirisk population som är representativt med den teoretiska, kom-
mer studiens urval basera sig på Nasdaqomx Group (2014) med företag från listan 
OMX Stockholm 30. Denna lista avser de företag med högst börsvärde och utgör ca 
80 procent av totala omsättningen på Stockholmsbörsen. Svenska företag noterade på 
Stockholmsbörsen måste sedan 1999 i sina årsredovisningar redogöra för ersättningar 
till styrelse och befattningshavare. Tillgängligheten på information för denna kate-
gori företag är därför stor. 
 
Vårt urval baserar sig på;  

• En urvalsram som består av samtliga företag som har varit registrerade på 
OMX Stockholm 30 mellan åren 2004-2010 (se bilaga: A). 

• Eventuella bortfall där företaget gått i konkurs, inte kan redovisa fullständiga 
uppgifter eller bytt marknad har vi valt att hantera genom att utesluta dem 
från studien.  

• Med hänsyn taget till bortfall och tid till förfogande har 36 av totalt 47 före-
tag valts ut för analys i studien. Mot denna bakgrund anser vi att 36 företag 
mellan åren 2001-2012 är en rationell storlek att samla in. Vi anser även att 
detta är en omfattning som ger underlag till en trovärdig analys. 

• Kring millenniumskiftet skedde ett onormalt stort antal VD-byten till följd av 
IT-kraschen. För att minimera påverkan av detta i vår studie, har vi valt att 
studera de utvalda företagen mellan åren 2001-2012. 
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3.1.3 Generaliserbarhet 
Vår studie görs med ett icke sannolikhetsurval då vi i förväg satt upp kriterium att 
alla företag måste ha funnits på listan OMX Stockholm 30 under åren 2004-2010. En 
konsekvens av detta är att generaliserbarheten av resultatet i studien är begränsad till 
företag med liknande storleksomfattning och marknad. Detta då vi i enighet med 
Bryman och Bell (2013) anser att de 36 utvalda företagen är ett representativt urval 
för den totala populationen på OMX Stockholm 30.  

3.2 Val av datainsamling   
Innan vi startade datainsamlingen valde vi från urvalet att kontrollera 5 företags års-
redovisningar mot sammanställd data från Newsline Group (2014). På grund av att vi 
fann skillnader i motsvarande data, har vi i enighet med Bryman och Bell (2013) valt 
att använda sekundärdata som vi manuellt hämtat från respektive företags årsredo-
visning. Detta innebär i tid en betydande del av studien då varje observation samlas 
in från totalt 432 årsredovisningar.  
 
Inflationen har under mätperioden enligt Statistiska Centralbyrån (2014) i genomsnitt 
varit 1,6 procent per år. Mot den bakgrunden har vi valt att använda nominella vär-
den.  

3.2.1 Insamling av data 
• ROA 

Fama och Jensen (1983b) anser att problem i synen på förvaltning kan uppstå när 
ägande och förvaltningen är skiljt från varandra. Vi har mot denna bakgrund valt att 
undersöka vilken påverkan en VD kan ha på ett företags avkastning. Vi har därför 
valt att samla in data i enighet med en studie av Adams et al. (2005). De analyserar 
avkastningen genom måttet ROA som nettoinkomsten dividerat med det bokförda 
värdet av företagets alla tillgångar.  
 

• VD-andel/Totalt antal utestående aktier i företaget 
En VD:s makt och inflytande över styrelsen kan enligt Cuthrie et al. (2012) påverka 
ersättningen. De definierar bland annat makt som en VD:s antal aktier i förhållande 
till totalt antal utstående aktier i företaget. För att få en uppfattning om vilket makt 
och inflytande VD:n har i vår studies företag, väljer vi mot denna bakgrund att samla 
in VD:ns totala aktieinnehav och dividera det med företagets totala antal utstående 
aktier.  
 

• Styrelsesammansättning och arvoden 
Core et al. (1999) menar att VD:ns makt och inflytande över styrelsen kan påverkas 
av styrelsen storlek, arvoden samt ägarförhållande. Med anledning av detta har vi 
valt att samla in dessa uppgifter, när vi räknar styrelsens sammansättning kommer vi 
att välja de ledamöter som har verksam rösträtt och kan påverka företagets beslut. Vi 
kommer således utesluta suppleanter och arbetstagarrepresentanter. Detta görs i 
enighet med Westphal och Zajac (1995) som hävdar att personer med ett insider för-
hållande till företaget bör minimeras från styrelsen. 
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• VD-ersättning och ålder 
Enligt Bebchuk och Fried (2003) är ersättningsprogram till en ledande befattnings-
havare möjliga att tolka som både en bidragande eller motverkande orsak för att lösa 
agentproblem. Bl.a. Jensen och Meckling (1976); Brealey et al. (2008) anser att detta 
kan leda till avvikelser i synen på ägande och förvaltning av en investering. För att vi 
skall kunna undersöka vad som påverkar ersättningen samt om den har betydelse för 
företagets avkastning, har vi därför valt att samla in uppgifter om VD:ns ersättning.  
 
Mot bakgrunden att olika företag inte har samma rutiner i sina årsredovisningar i hur 
de väljer att presentera rörlig lön samt eventuell bonus, har vi valt att kalla den rör-
liga ersättningen som summan av rörlig lön och eventuell bonus. För att lättare han-
tera data över totala ersättningen vid analysberäkningar har den naturliga logaritmen 
av VD:ns ersättningen valts. Vi har även samlat in uppgifter om VD:n samt styrelse-
ordföranden ålder, detta för att studera om det kan ha något samband med ersättning 
och arvode.  
 

• Utdelningspolitik  
I Dagens Industri (2014) framgår det att utdelningarna i svenskt näringsliv kraftigt 
har ökat samtidigt som investeringarna sjunker. För att studera detta bland företagen 
på OMX Stockholm 30, har vi valt att analysera den genomsnittliga utdelningspoliti-
ken genom att samla in företagens årliga utdelning och dividera det med årets resul-
tat. Val av årets resultat har gjorts för att få kännedom om hur stor del av resultatet 
som delas ut till aktieägarna.  
 

• VD-byte 
Barton (2011) belyser att den kvartalsinriktade ekonomin är missgynnande för före-
tagens möjlighet att växa. Vi har mot den bakgrunden valt att lägga till en dummyva-
riabel i datainsamlingen som tar hänsyn till när det sker VD byten. Detta sker genom 
att registrera 1 i datainsamlingen då ett VD byte har skett och 0 i de fall inget byte 
har skett. Detta för att få en uppfattning om hur länge VD:ar i genomsnitt arbetar i 
företagen.  
 

• Book-to-Market  
Vi har samlat in uppgifter om företagens egna kapital och det noterade börsvärdet. 
Detta för att studera hur förhållandet mellan eget kapital dividerat med börsvärdet 
påverkar en VD:s ersättning. 

3.2.2 Hantering av data 
På grund av att företagen tillhör de största i storleksordningen är det nödvändigt att 
använda MSEK i sammanställningen. I de fall företagen redovisat tusental har detta 
därför rundats av till närmaste miljontal, endast vid ersättning till VD och arvoden 
till styrelsen har tusental registrerats. All registrering har gjorts med hjälp av Excel.  

3.3 Analys av data 
Vår kvantitativa analys görs genom en korrelationsmatris och en linjär multipel 
regression. Detta är enligt Løvås (2004) ett sätt att ta reda på vilket samband en vari-
abel har med andra variabler. En korrelationsmatris visar parvis hur alla variabel som 
ingår i en regression korrelerar med varandra.  
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Enligt Dahmström (2011) kan en regression ge förklaring till hur variabeln Y i ge-
nomsnitt ändras när variabeln X ändras. X variabeln kallas därför för den oberoende 
variabeln och Y för beroende variabeln. Regressionen fångar upp om det finns ett 
linjärt samband som förklarar den genomsnittliga förändringen i Y är lika stor när 
givna förändringar sker i X. Det är således därför möjligt att sammanfatta genom-
snittliga förändringar i Y-värdet mot X-värden med en rät linje. Den räta linjen kan 
antingen vara positiv dvs. om det råder ett positivt samband mellan variablerna är 
koefficienten positiv, eller negativ om det råder ett negativt samband mellan variab-
lerna. Finns inget samband är denna linje flack. Koefficienten ger dock ingen förkla-
ring till styrkan i det linjära sambandet. Detta ges istället av ett t-värde som ger för-
klaring till vilken signifikansnivå koefficienten har. För signifikans på 1 procent 
krävs enligt Byström (2011) att t-värdet är +/- 2,58, 5 procent +/- 1,96 och 10 procent 
+/- 1,64.  
 
Enligt Dahmström (2011) ger regressionens förklaringsvärde R2 ett svar på hur starkt 
det linjära sambandet är. När variationen kring linjen är liten ges därför ett högt för-
klaringsvärde och när variationen är stor minskar förklaringsvärdet. Vid förklarings-
värde 0 förekommer inget samband mellan Y och X eftersom att en förändring i X 
inte ger en förändring i Y.  

3.3.1 Analyskritik och validitet 
En regression sammanfattar spridningen mellan olika observationer med en rät linje. 
Med detta i åtanke är det av stor betydelse att man får ett tillräckligt stort antal ob-
servationer för att stärka trovärdigheten i analysen.  
 
Enligt Bryman och Bell (2013) är det att betrakta som en hög validitet när de obero-
ende variablerna mäter det som verkligen avses att mäta. Mot bakgrund av detta är 
det därför viktigt att betrakta regressionen utifrån om dels variablerna har signifi-
kansnivå som ger uttryck för hur stor sannolikheten är att en variabel påverkar den 
beroende variabeln på ett visst sätt samt om det totala förklaringsvärdet kan ge svar 
på hur mycket av förändringen i beroende variabeln som går att förklara genom de 
oberoende variablerna.  
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4 Resultat av studien   
 
I detta avsnitt redovisas resultatet av studiens empiriska undersökning. Tabell 1 är en 
sammanställning av deskriptiv statistik för de observationer som ingått i studien. 
Tabell 2 och 3 är regressioner där beroende variabeln är ROA. Tabell 4 är en korre-
lationsmatris som visar korrelationen mellan variablerna i Tabell 5, som är en 
regression med beroende variabeln; naturlig logaritm av total VD-ersättning.  

4.1 Deskriptiv statistik 
Tabell 1 är en sammanställning av deskriptiv statistik för de värden vi använt i ana-
lysen. Tabellen baseras på manuellt insamlad data från respektive årsredovisning av 
36 företag noterade på OMX Stockholm 30. Data avser tidsperioden 2001-2012. 
Värdena är nominella. Horisontellt redovisas medelvärde, median, standardavvikelse 
och extremvärden. Vertikalt redovisas variabler där ROA, innebär årets resultat divi-
derat med bokfört värde av alla tillgångar. Book-to-market, innebär det bokförda 
värdet av företagets eget kapital dividerat med börsvärdet. VD total ersättning inklu-
derar fast lön, rörlig lön samt ev. bonus. VD-byte är en dummyvariabel som registre-
rats med 1 vid byte och 0 vid inget byte. 
 

Tabell 1. Deskriptiv statistik 

 
Medel Median Standardavvikelse Min Max 

Företaget      

Årets resultat (MSEK) 4018 2137 7184 -36736 439668 

Börsvärde (MSEK) 62048 34651 73821 903 460000 

Antal utstående aktier 789871085 267896239 2066182178 14793182 16132258678 

ROA (%) 5,98 5,53 11,71 -103,97 48,99 

Utdelning/Resultat (%) 65,66 40,60 287,86 -1021,30 5077,78 

Book-to-Market (%) 63,75 52,68 48,49 -4,72 395,01 

      

VD      

Dummyvariabel antal byten   1,42 - 0,32 0 3 

Ålder 51,25 51 6,21 34 66 

Total ersättning (MSEK) 9,18 8 5,29 0,5 26,3 

Aktieinnehav 1605863 361000 691061 0 66952000 

Aktier/Totalt antal aktier 0,016 0,001 0,086 0 0,539 

      

Styrelsen      

Storlek 8,45 8 1,88 5 17 

Arvode exkl. ordförande 
(MSEK) 

2,47 2,3 1,37 0,4 8,9 

Arvode inkl. ordförande 
(MSEK) 

3,49 3,3 2,03 0,5 14,3 

      

Ordföranden      

Ålder  58,95 60 7,6 31 73 

Arvode (MSEK) 1,03 0,9 0,83 0 10,8 

Aktieinnehav 11205132 35000 41286559 0 372548800 
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4.2 Regression ROA kontrollerat för VD  
Tabell 2 avser resultatet av en regression utifrån 36 företag noterade på OMX Stock-
holm 30. Tabellen grundar sig på 427 observationer mellan åren 2001-2012. Bero-
ende variabeln är ROA, vilket innebär årets resultat dividerat med bokfört värde av 
tillgångarna. De oberoende variablerna består av VD andel dividerat med företagets 
totala antal utestående aktier, styrelsens storlek, total VD-ersättning (fast, rörlig samt 
ev. bonus) dividerat med styrelsens arvode, VD-byte är en dummyvariabel som regi-
strerats med 1 vid byte och 0 vid inget byte samt VD-ålder. Värdena är i MSEK och 
är nominella. t-värden är inom parentes där ***, ** och * indikerar vilken signifikans-
nivå koefficienten har på 1, 5 eller 10 procents nivå.  
 

Tabell 2. ROA VD 

ROA 

 
Konstant 0,062 
 (1,115) 

VD-andel/Totalt antal utestående aktier -0,004 
 (-0,062) 

Styrelsestorlek -0,002 
 (-0,506) 

Total VD-ersättning/Styrelsens arvode 0,003 
 (-0,788) 

VD-byte -0,009 
 (-0,503) 

VD-ålder 8,450e-5 
 (0,089) 
  
R2 Justerat   -0,007 

# observationer 427 

 
 
I tabell 2 framgår att analysen har ett R2 förklaringsvärde som är -0,007. Detta behö-
ver vara högre för att förklara grundhypotesen H1. Regressionen har en inriktning på 
VD:n. Det går inte att förklara sambandet mellan den genomsnittliga förändringen i 
avkastningen ROA med de oberoende kontrollvariablerna. Totalt har 427 observat-
ioner ingått i regressionen och ingen oberoende variabel visar ett statistiskt signifi-
kant samband på någon av nivåerna 1, 5 eller 10 procent. För signifikans på minst 10 
procent nivån bör dessa vara minst +/- 1,64 och på 5 procent minst +/- 1,96. Noter-
bart är bl.a. att VD:ns aktieinnehav dividerat med totalt antal utestående aktier i före-
taget har ett t-värde som är -0,062 och total VD-ersättning dividerat mad styrelsens 
arvode har ett t-värde som är -0,788. Dessa variabler hade vi förväntat oss skulle ha 
högre signifikans då de skulle kunnat ha förklarat om makt i företaget och över sty-
relsen leder till en påverkan i ROA. Detta hade då kunnat ge stöd till vår grundhypo-
tes.  
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4.3 Regression ROA kontrollerat för styrelse 
Tabell 3 avser resultatet av en regression utifrån 36 företag noterade på OMX Stock-
holm 30. Tabellen grundar sig på 423 observationer åren 2001-2012. Beroende vari-
abeln är ROA, vilket innebär årets resultat dividerat med bokfört värde av alla till-
gångar. De oberoende variablerna består av total VD-ersättning (fast, rörlig samt ev. 
bonus), VD-andel dividerat med företagets totala antal utestående aktier, styrelseord-
förandens arvode, styrelsens totala arvode samt styrelsens storlek. Värdena är i 
MSEK och är nominella. t-värden är inom parantes där ***, ** och * indikerar vilken 
signifikansnivå koefficienten har på 1, 5 eller 10 procents nivå.  
 

Tabell 3. ROA styrelse 

ROA 

 
Konstant 0,049497 
 (1,69)* 
Total VD-ersättning  0,0029955 
 (2,50)** 

VD-andel/Totalt antal utestående aktier 0,0021462 
 (0,03) 

Styrelseordförandens arvode  0,0125566 
 (1,33) 

Styrelsearvode   -0,0164903 
 (-2,38)** 

Styrelsestorlek  0,0013566 
 (0,36) 

 
R2 Justerat   0,0118 
# observationer 423 

 
I tabell 3 framgår att analysen har ett R2 förklaringsvärde som är 0,0118. Den ge-
nomsnittliga förändringen i ROA kan därför till 1,18 procent förklaras genom de 
oberoende kontrollvariablerna som ingår i analysen. Detta är att betrakta som en låg 
förklaring till den genomsnittliga förändringen i ROA. För att kunna ge stöd till 
grundhypotes H1 hade denna förklaring behövts vara högre, då detta innebär att ca 
98 procent av förändringen förklaras av andra variabler som inte ligger utanför vår 
studie. Noterbart är att två av de oberoende variablerna visar ett statistiskt signifikant 
samband på 5 procents nivå. Detta då total VD-ersättning (fast, rörlig samt ev. 
bonus) har ett t-värde som är 2,50 samt styrelsens arvode som har ett t-värde som är -
2,38. Ingen av oberoende variablerna VD-andel dividerat med företagets totala antal 
utestående aktier, styrelseordförandens arvode eller styrelsens storlek är statistiskt 
signifikanta på någon av nivåerna 1, 5 eller 10 procent.   
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4.4 Korrelationsmatris  
Tabell 4 visar parvis korrelation för variabler som används i regressionsanalysen som 
finns i tabell 5. De uppskattade värdena är baserade på 36 företag och totalt 427 ob-
servationer från OMX Stockholm 30 över perioden 2001-2012. Variablerna är Log 
total VD-ersättning som är den naturliga logaritmen av total VD-ersättning (fast, 
rörlig samt ev. bonus), börsvärdet av företaget, VD-ålder, årets resultat, VD-byte är 
en dummyvariabel som registrerats med 1 vid byte och 0 vid inget byte, VD-andel 
dividerat med företagets totala antal utestående aktier, book-to-market är företagens 
bokförda värde av eget kapital dividerat med börsvärdet, samt styrelsens storlek. 
Värden är i MSEK och är nominella. *** och ** indikerar vilken signifikansnivå vär-
det har på 1 eller 5 procents nivå. 
 

Tabell 4. Korrelationsmatris VD-ersättning 

 

Logarit-
men av 

total VD-
ersättning 

Börsvärde VD-ålder Årets 
resultat VD-byte 

VD-
andel/ 
Totalt 
antal 
aktier 

Book-to-
Market 

Styrelse-
storlek 

Logaritmen av 
total VD-
ersättning  

1 ,332*** ,147*** ,131*** -,366*** -,359*** -,280*** ,093 

Börsvärde  1 ,049 ,514*** ,006 -,101** -,214*** ,277*** 

VD-ålder   1 ,056 -,167*** ,115** ,000 ,053 

Årets resultat    1 -,008 -,026 -,003 ,245*** 

VD-byte      1 -,068 -,004 ,015 

VD-andel/ 
Totalt antal aktier       1 ,307*** -,015 

Book-to-Market       1 ,108** 

Styrelsestorlek        1 

 
 
I tabell 4 framgår genom en korrelationskoefficient hur alla variabler i regressions-
analysen i tabell 5 parvis korrelerar. Siffran 1 står för perfekt korrelation vilket end-
ast respektive variabel har med sig själv. Som vi väntat oss framgår att total VD-
ersättning (fast, rörlig samt ev. bonus) har en signifikant korrelation med börsvärde 
av företaget, VD-ålder samt årets resultat. För att stödja alternativhypotes H2 hade vi 
förväntat oss att VD-ersättning med årets resultat skulle ha en högre korrelation då vi 
även tagit hänsyn till rörlig lön och bonus i den totala beräkningen av VD-ersättning. 
Utifrån tabellen kan utläsas att det finns en signifikant negativ korrelation mellan 
VD-ersättning och VD-andel dividerat med totalt antal utstående aktier i företaget. 
En högre VD-andel i förhållande till företagets totala utestående aktier kommer såle-
des innebär en lägre ersättning.  
 
Årets resultat korrelerar positivt med börsvärde och VD-byte korrelerar negativt med 
total VD-ersättning, detta är en logisk och väntad följd då större företag generar ett 
högre resultat samt att total VD-ersättning är lägre för en ny VD. Noterbart är att 
faktorn book-to-market har en signifikant negativ korrelationen med VD-
ersättningen. Det betyder att om förtroendet för företaget minskar dvs. att denna fak-
tor ökar, kommer leda till lägre ersättning till VD:n.  
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4.5 Regression VD:ns ersättning  
Tabell 5 avser resultatet av en regression utifrån 36 företag noterade på OMX Stock-
holm 30. Tabellen grundar sig på 427 observationer från åren 2001-2012. Beroende 
variabel är den naturliga logaritmen av total VD-ersättning (fast, rörlig samt ev. 
bonus). De oberoende variablerna består av börsvärdet av företaget, VD-ålder, årets 
resultat, VD-byte är en dummyvariabel som registrerats med 1 vid byte och 0 vid 
inget byte, VD-andel dividerat med företagets totala antal utestående aktier, book-to-
market är företagens bokförda värde av eget kapital dividerat med börsvärdet, samt 
styrelsens storlek. Värdena är i MSEK och är nominella. t-värde presenteras inom 
parantes där *** och ** indikerar vilken signifikansnivå koefficienten har på 1 eller 5 
procents nivå. 
 

Tabell 5. VD-ersättning 

Logaritmen av total VD-ersättning (fast, rörlig samt ev. bonus) 

Konstant 1,856391 1,085628 1,08075 1,483256 1,325933 1,449954 1,373802 
 (46,95)*** (4,35)*** (4,33)*** (6,25)*** (6,12)*** (6,62)*** (5,72)*** 

Börsvärde 2,80e-06 2,74e-06 3,00e-06 3,06e-06 2,65e-06 2,38e-06 2,31e-06 
 (6,82)*** (6,73)*** (6,34)*** (6,95)*** (6,57)*** (5,79)*** (5,49)*** 

VD-ålder  0,01511154 0,0153067 0,0090656 0,0135479 0,0013259 0,0130827 
  (3,13)*** (3,17)*** (1,99)** (3,24)*** (3,20)*** (3,15)*** 

Årets resultat   -5.34e-06 -5,60e-06 -4,61e-06 -3,13e-06 -3,47e-06 
   (-1,10) (-1,24) (-1,12) (-0,76) (-0,84) 

VD-byte    -0,7130852 -0,749686 -0,7465778 -0,7477176 
    (-8,19)*** (-9,44)*** (-9,49)*** (-9,49)*** 
VD-andel/Totalt 
antal aktier      -2,809679 -2,548878 -2,538052 
i företaget     (-9,43)*** (-8,25)*** (-8,21)*** 

Book-to-Market      -0,1617609 -0,1687691 
      (-2,88)*** (-2,96)*** 

Styrelsestorlek       0,0112367 
       (0,77) 

R2 Justerat 0,0966 0,1149 0,1153 0,2347 0,3671 0,3779 0,3773 

# observationer 427 427 427 427 427 427 427 

 
 
I tabell 5 framgår att den genomsnittliga förändringen i total VD-ersättning (fast, 
rörlig samt ev. bonus) som mest kan förklaras till 37,79 procent genom de oberoende 
variablerna. Stödjande för alternativhypotes H2 är att börsvärdet är signifikant och 
tillför en betydande del förklaring till den genomsnittliga förändringen av total VD-
ersättning. För att stödja alternativhypotes H2 till fullo hade vi väntat oss att årets 
resultat skulle ha en signifikant förklaring till total VD-ersättning. Detta då vi föru-
tom fast lön både tagit hänsyn till rörlig lön samt bonusar i de fall en sådan betalats 
ut. Utfallet av tabell 5 tyder dock på att så inte är fallet, då årets resultat inte ger en 
signifikant förklaring till total VD-ersättning. Noterbart är att VD-andel dividerat 
med totalt antal utstående aktier i företaget samt VD-byte är signifikant och tillför en 
betydande del förklaring till den genomsnittliga förändringen av total VD-ersättning. 
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5 Analys 
 
För att besvara vårt syfte och hypoteser som vi grundat i teorier om bolagsstyrning 
samt artiklar om kortsiktighet i näringslivet, är detta avsnitt till för att analysera av-
snittet mellan vår empiriska undersökning och det teoretiska materialet. 

5.1 Inledande analys  
Kortsiktigheten i näringslivet är ett växande problem med följden att balansen mellan 
att återinvestera eller dela ut eventuella vinster rubbas av större fokus på utdelningar. 
Enligt bl.a. Dagens Industri (2014); Kay (2004); Barton (2011) är kortsiktighet i nä-
ringslivet missgynnande och försämrar möjligheten för företagen att växa. I Sverige 
märks detta främst genom att utdelningarna blir större samtidigt som investeringarna 
sjunker. Utfallet av vår studie med utvalda företagen från OMX Stockholm 30 som 
redovisas i tabell 1 kan även hänföras till detta problem. Den genomsnittliga utdel-
ningen mellan åren 2001-2012 har varit ca 66 procent av de årliga resultaten. Det 
betyder således att en förhållandevis stor del likvida medel som skulle kunna använ-
das till förmån för investeringar, istället har gått tillbaka till aktieägarna.  
 
Jensen och Meckling (1976) anser att det primära intresset som aktieägarna har är att 
ta del av största möjliga avkastning. En möjlig tolkning är att högre utdelning är 
bättre för ägarna. En annan tolkning är dock att det som kan hamna i skymundan är 
att företagen troligen behöver ta ett samhällsansvar mot andra intressenter än ägarna. 
Intressenter som leverantörer, arbetstagare och kunder kan således påverkas negativt 
om utdelningarna i styrningen av företagen övertar fokuseringen.  
 
Barton (2011) anser att när VD:ar och företag fokuserar på att uppnå kvartalsinrik-
tade mål, uteblir långsiktiga optimeringar av vinsterna. En möjlig tolkning av detta är 
att en VD inte kan vara verksam längre än tills när lönsamheten sjunker. I vår studie 
framgår av tabell 1 att den dummyvariabel som tagit hänsyn till VD-byten, i genom-
snitt registrerat ca 1,4 VD-byten under perioden 2001-2012. Det kan därför tolkas 
som att VD:ar från de utvalda företagen från OMX Stockholm 30 är verksamma för-
hållandevis länge. Frågan är om det är bra eller dåligt med en VD som arbetar länge i 
företaget, enligt Westphal och Zajac (1995); Bebchuk och Fried (2003); Core et al. 
(1999); Shivasani och Yermack (1997) kan detta bl.a. resultera i en ökning av makt 
och inflytande i företaget vilket skulle kunna ge möjligheter till VD:n att styra verk-
samheten utifrån egna preferenser.  
 
Behovet av att befattningshavare är lojala och präglas av en osjälvisk inställning är 
enligt bl.a. Fama och Jensen (1983) centralt för en långsiktig vinstoptimering. Risken 
är enligt Bebchuk och Fried (2003); Finkelstein och Hambrick (1989) att strävan att 
uppnå en högre ersättning övertar fokuseringen. Egna preferenser hos t.ex. en VD är 
något som Jensen och Meckling (1976) konstaterar ger upphov till intressekonflikter 
mellan ägare och förvaltare. Bebchuk och Fried (2003); Finkelstein och Hambrick 
(1989) anser att ersättningen antingen kan ses som en lösning, i och med att man får 
VD:n att agera som aktieägarna vill, eller som ett problem, där ersättningen blir en 
preferens som övertar fokuseringen i arbetet och ger kortsiktiga snarare än långsik-
tiga vinstoptimeringar. Brealey et al. (2008) anser att ersättning till en VD kan 
grunda sig på att mäta prestationer genom företagets output. Denna output mäts 
lämpligast i avkastning eller värdeökning av ett företag. Mot bakgrund av dessa teo-
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rier kan man tolka det som att avkastningen stiger som en följd av VD:ns strävan att 
uppnå en högre ersättning för sitt arbete.  
 
Burns och Kedia (2006) menar att det kan finnas en betydande baksida genom att 
koppla t.ex. en VD:s ersättning till företagets avkastning eller aktiekurs. Det beror på 
att det ger upphov till att de bli mer benägen att manipulera och styra om verksam-
heten till att redovisa kortsiktigt positiva resultat. Cuthrie et al. (2012) anser att VD:n 
på grund av inflytande eller makt över styrelsen, har möjlighet att styra verksamheten 
utifrån egna preferenser. Mot bakgrund av dessa teorier valde vi att undersöka om 
kortsiktigheten i svenskt näringsliv kan relateras till grundhypotes H1 samt alterna-
tivhypotes H2. 

5.1.1 Hypotesprövning H1 
• Grundhypotes H1: Kortsiktigheten i svenskt näringsliv beror på att företagets 

kortsiktiga avkastning kan förklaras av oberoende variabler relaterade till fö-
retagets ledning och ersättningssystem. 

 
I tabell 2 visas en genomförd regressionsanalys i syfte att förklara den genomsnittliga 
förändringen i företagens avkastning. I den kontrollerade vi om avkastningen ROA 
kunde förklaras av oberoende variablerna; VD-andel dividerat med totalt antal ute-
stående aktier i företaget, styrelsens storlek, total VD-ersättning (fast, rörlig samt ev. 
bonus) dividerat med styrelsens arvode, VD-byte samt VD-ålder. Analysen gav ett 
totalt förklaringsvärde på -0,007. Detta är mycket lågt eller rättare sagt obefintligt 
eftersom de 427 observationerna i kontrollvariablerna totalt förklarar -0,7 procent av 
den genomsnittliga förändringen i ROA. Vi kan således inte använda detta som un-
derlag för att belägga vår grundhypotes H1. De enskilda t-värdena som ger svar på 
vilken signifikansnivå de testade kontrollvariablerna har, är dock inte i något fall 
signifikanta och över minst +/- 1,64 för 10 procents nivå. Detta gör att vi inte kan 
säkerställa att de har någon påverkan på företagens ROA.   
 
Eftersom den första regressionsanalysen inte gav underlag till att förklara sambandet 
mellan ROA och de utvalda oberoende kontrollvariablerna, fortsatte vi att söka för-
klaring till förändringar i ROA genom en ny regression som visas i tabell 3. Vi lät 
där ett antal nya oberoende variabler med större fokus på ersättningsnivåerna hos 
ledande befattningshavare söka förklaring till förändringar i ROA. Total VD-
ersättning (fast, rörlig samt bonus), VD-andel dividerat med totala antal utestående 
aktier i företaget, ordförandens styrelsearvode, styrelsens totala arvode samt styrel-
sens storlek utgjorde tillsammans ett förklaringsvärde på 0,0118 av förändringen i 
ROA. Det betyder att 1,18 procent av den genomsnittliga förändringen i ROA går att 
förklara genom de oberoende variablerna i analysen. Total VD-ersättning (2,50) och 
styrelsens arvode (-2,38) är signifikant men på grund av att den genomsnittliga för-
ändringen i företagens ROA till 98,82 procent förklaras av något annat än våra kon-
trollvariabler, kan inte heller denna regression användas för att belägga vår grundhy-
potes.  
 
I tabell 2 och 3 är VD-andel dividerat med totala antal utestående aktier i företaget 
inte i någon av regressionerna signifikanta i förklaringen till förändring i ROA. Detta 
trots att ett stort ägarförhållande i företaget enligt b.la. Finkelstein och Hambrick 
(1989) kan resultera i större möjlighet att utöva eget inflytande i styrningen av före-
taget.  
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I tabell 1 framgår att den genomsnittliga ägarandelen som VD:ar i studien har haft är 
1,6 procent av företagens utestående aktier. Morck et al. (1988) konstaterar att sam-
band finns mellan ägarandel och resultat när ägandet är upp till 5 procent av företa-
gens utestående aktier. I vår studie är utfallet i tabell 4 att korrelationen mellan VD-
andel dividerat med totala antal utestående aktier i företaget och årets resultat inte är 
signifikant. Detta skulle därför kunna kopplas till Demsetz och Lehn (1985); 
Demsetz och Villalonga (2001) som anser att ägandeskap inom företaget och resultat 
inte har något signifikant samband. 
 
Resultatet av vår studie ger i tabell 2 och 3 ingen förklaring till om företagen kortsik-
tigt har påverkats av VD:n för att uppnå själviska preferenser som bl.a. Jensen och 
Meckling (1976); Brealey et al. (2008) menar kan vara att uppnå en högre ersättning. 
I tabell 4 framgår att korrelationen mellan VD-ersättning och årets resultat förvisso 
är positiv (0,131) men förhållandevis låg och i tabell 5 framgår att årets resultat inte 
har någon signifikant påverkan till förklaringen för total VD-ersättning.  

5.1.2 Slutsats av hypotesprövning H1 
Grundhypotes H1 förkastas med anledning av att utfallet av vårt empiriska underlag 
inte ger möjlighet till att belägga grundhypotesen. Enligt vår studie kan inte de obe-
roende variablerna relaterade till företagets ledning och ersättningssystem förklara 
påverkan på avkastningen i ett företag. Vi kan således inte härleda detta till kortsik-
tigheten i det svenska näringslivet. 

5.1.3 Hypotesprövning H2 
• Alternativhypotes H2: Kortsiktigheten i svenskt näringsliv kan bero på att er-

sättningen till en VD kan förklaras av oberoende variabler relaterade till före-
tagens resultat och storlek. 

 
När vi i tabell 5 först kontrollerade den beroende variabeln naturlig logaritm av total 
VD-ersättning mot börsvärde kunde vi konstatera en statistisk signifikans på 1 pro-
cents nivå genom ett t-värde på 6,82. Det totala förklaringsvärdet 0,0966 indikerar att 
9,66 procent av förändringen i den totala ersättningen till en VD påverkas genom 
börsvärdet av företaget. Ett större företag ger således en högre ersättning till VD:n. 
Detta kan relateras till Finkelstein och Hambrick (1989) som sedan tidigare också 
konstaterat detta.  
 
Vi utökade successivt analysen i tabell 5 med variablerna VD-ålder, årets resultat, 
VD-byte, VD-andel dividerat med totala antal utestående aktier i företaget, book-to-
market och styrelsens storlek. Analysens totala förklaringsvärde blev som högst 
0,3779 vilket betyder att ca 38 procent av den genomsnittliga förändringen i total 
VD-ersättning kommer att påverkas av våra kontrollvariabler.  
 
I tabell 1 framgår att faktorn book-to-market har ett medelvärde på ca 64 procent. En 
möjlig tolkning av detta är att marknadens förtroende för de utvalda företag från 
OMX Stockholm 30 i genomsnitt är högre än vad företagens via sitt egna kapital 
värderat sig till. I tabell 4 framgår att korrelationen mellan faktorn book-to-market 
och VD-ersättningen är signifikant negativ korrelerad (-0,280). Det betyder således 
att om förtroendet för företaget minskar dvs. att denna faktor ökar, kommer det resul-
tera i en lägre ersättning till VD:n.  
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Ersättningen till VD:n beror enligt Finkelstein och Hambrick (1989) till stor del på 
storleken av företaget och resultatet. I vår studie framgår av korrelationsmatrisen i 
tabell 4 att ersättningen korrelerar signifikant positivt med börsvärdet (0,332) men 
inte lika högt med årets resultat (0,131). Resultatet av regressionsanalysen i tabell 5 
indikerar att ersättningen och årets resultat inte har något signifikant samband. När 
den oberoende variabeln årets resultat i tabell 5 tillförs till regressionen gav detta 
ingen betydande ökning av regressionens totala förklaringsvärde. Detta trots att vi 
även har tagit hänsyn till den rörliga delen av lönen och eventuell bonus. Enligt Brea-
ley et al. (2008) är den rörliga delen av ersättningen oftast relaterad till företagets 
resultat.  
 
I tabell 1 framgår att den genomsnittliga ersättningen till en VD i studien är ca 9,2 
MSEK med en standardavvikelse på ca 5,3 MSEK. Det indikerar därför på att det är 
förhållandevis stor spridning mellan ersättningen bland VD:ar i företagen på OMX 
Stockholm 30. Detta skulle kunna kopplas till Finkelstein och Hambrick (1989) som 
skriver att variationerna i ersättningar mellan olika VD:ar och branscher är stor. Det 
beror på att olika marknader har olika faktorer att ta hänsyn till när ersättningen fast-
ställs.  
 
Weisbach (1994) menar att det finns olika anledningar till att det sker ett VD-byte i 
ett företag, och att oavsett anledning bör VD-byten betraktas som viktiga för företa-
gen. I tabell 4 framgår att VD-ersättning och VD-byte har en hög negativ korrelation 
(-0,366). Detta tyder på att den nya VD:n får betydligt lägre ersättning det första året 
efter bytet. En tolkning som kan göras av detta är således att VD:ns ersättning är 
komplex på grund av att den ökar med tiden. Det kan även vara en förklaring till var-
för dummyvariabeln för VD-byte i tabell 1 bara i genomsnitt registrerat 1,4 VD-
byten för alla 36 företag åren 2001-2012.  
 
VD-andel dividerat med totala antalet utestående aktier i företaget är negativt korre-
lerad med total VD-ersättning (-0,359) i tabell 4. Då denna korrelation är signifikant 
betyder det att en högre ägarandel hos VD:n således kommer resultera i en lägre er-
sättning. Detta stämmer inte med Cuthrie et al. (2012) som anser att när en VD har 
en stor ägarandel i företaget utgör det möjligheter att påverka den ersättning han ska 
få. I vår studie framgår att denna faktor tillfört en betydande del. I tabell 5 framgår 
detta då den totala förklaringen till vad som påverkar en VD:s ersättning ökar med ca 
13 procentenheter.  

5.1.4 Slutsats hypotesprövning H2 
Alternativhypotes H2 kan varken förkastas eller beläggas till fullo. Vi har genom 
resultatet i tabell 5 som mest kunnat förklara ca 38 procent av förändringen i total 
VD-ersättning. De variabler som till störst del varit bidragande till detta är börsvär-
det, VD-byte och VD-andel dividerat med totalt antal utestående aktier i företaget. 
Tabell 4 visar att VD-ersättningen är signifikant positivt korrelerad med börsvärdet 
av företaget (0,332) och årets resultat (0,131). I tabell 5 framgår dock att när årets 
resultat tillförs i regressionen ges ingen signifikant förklaring till förändringen av 
VD-ersättning. På grund av detta kan storleken på företaget härledas till VD-
ersättning men inte årets resultat.  
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6 Avslutande diskussion 
Ett huvudsyfte med denna studie har varit att undersöka vad kortsiktigheten i svenskt 
näringsliv kan bero på. Detta genom att undersöka om den kortsiktiga avkastningen 
ROA kan förklaras av oberoende variabler relaterade till företagens ledning och er-
sättningssystem. Detta mot bakgrund av att en kvartalsinriktad ekonomi enligt Barton 
(2011); Kay (2004) växer fram, där utdelningarna enligt Dagens Industri (2014) får 
stort fokus och investeringsgraden sjunker. Styrningen av företagen sker enligt Fama 
och Jensen (1983a) av professionella agenter som både initierar och ratificerar vad 
som händer och sker i företagen. Varför ledande befattningshavare som en VD inte 
tar ett långsiktigare perspektiv i anspråk genom att långsiktigt snarare än kortsiktigt 
optimera företagens vinster kunde ha en grund i att de strävar efter att uppnå en 
högre ersättning för sitt arbete. Detta är något som Bebchuk och Fried (2003); Jensen 
och Meckling (1976) anser som ett möjligt utfall av ersättningen till VD:n. Ersätt-
ningen är enligt Brealey et al. (2008) lämplig att grunda i företagets resultat. Mot 
denna bakgrund testade vi dessa hypoteser: 
 

• Grundhypotes H1: om kortsiktigheten i svenskt näringsliv beror på att företa-
gets kortsiktiga avkastning kan förklaras av oberoende variabler relaterade till 
företagets ledning och ersättningssystem.  
 

• Alternativhypotes H2: Kortsiktigheten i svenskt näringsliv kan bero på att er-
sättningen till en VD kan förklaras av oberoende variabler relaterade till före-
tagens resultat och storlek. 

 
Vi har inte kunnat belägga vår grundhypotes H1. För att studera om det finns en av-
siktlig påverkan från VD:n att kortsiktigt snarare än långsiktigt optimera företagens 
vinster har vi i tabell 2 och tabell 3 analyserat detta genom regressioner med obero-
ende variabler relaterade till företagens ledning och ersättningssystem. Resultaten 
indikerar dock att det inte finns någon signifikant påverkan som kan förklara den 
genomsnittliga förändringen i företagens kortsiktiga avkastning. Detta trots att vi i 
tabell 2 har testat för om makt i företaget och inflytande över styrelsen påverkar av-
kastningen ROA. Enligt Bebchuk och Fried (2003); Core et al. (1999); Westphal och 
Zajac (1995) skulle en VD:s makt och inflytande över styrelsen och i företaget kunna 
utnyttjas och ge möjligheter till VD:n att lättare styra verksamheten mot egna prefe-
renser.  
 
I tabell 2 testade vi VD-andel dividerat med totalt antal utestående aktier i företaget, 
VD-ersättning dividerat med styrelseordförandens ersättning samt styrelsen storlek. 
Ingen av dessa variabler gav en signifikant påverkan på företagens avkastning. Vi 
utförde även en andra regression i tabell 3 där vi förutom VD-ersättningen la till VD-
andel dividerat med totalt antal utestående aktier i företaget, styrelseordförandens 
arvode, styrelsens arvode samt storlek. Total VD-ersättning uppvisar signifikant om 
än mycket lågt samband med avkastningen. Denna analys gav dock endast 1,18 pro-
cents förklaring till vad som i genomsnitt sker i företagens avkastning och vi har där-
för förkastat vår grundhypotes H1. Om kortsiktigheten i svenskt näringsliv har sam-
band med en medveten påverkan på avkastningen borde vi till en större del kunna 
hänföra och förklara detta med de oberoende variabler relaterade till företagets led-
ning och ersättningssystem som ingått i vår studie.  
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För att vår grundhypotes skulle kunna beläggas hade vi förväntat oss att företagens 
avkastning hade kunnat förklaras av våra kortrollvariabler. En möjlig anledning till 
att vi inte fick högre förklaringsvärden kan bero på att vi inte segmenterat urvalet 
utifrån bransch vilket kan ge ett annat utfall. Detta på grund av att konjunktursväng-
ningar kan drabba olika branscher på olika sätt. En annan möjlighet är att studien 
utfördes på ett begränsat geografiskt urval, dvs. en annan marknad än Stockholms-
börsen hade möjligen gett ett annat resultat. I tabell 1 med deskriptiv statistik fram-
går bl.a. att de företag vi analyserat i genomsnitt haft ett årets resultat om 4018 
MSEK, standardavvikelsen 7184 MSEK tyder dock på att spridningen är förhållan-
devis stor mellan företagen. Med anledning av detta kan det varit nödvändigt att ta 
hänsyn till fler än de företag och observationer som ingått i vår studie.  
 
Att de utvalda oberoende variablerna inte kan förklara förändringen i avkastningen 
bör enligt oss tolkas som ett relevant resultat. Detta tyder på att VD:ar inte vidtar 
systematiska kortsiktiga åtgärder för att pressa företagens resultat till förmån för att 
uppnå en högre ersättning. Det finns troligen något annat som ligger utanför denna 
studie som har betydelse för varför kortsiktigheten fortsätter att växa inom näringsli-
vet.  
 
Ersättningen till ledande befattningshavare kan enligt bl.a. Bebchuk och Fried 
(2003); Jensen och Meckling (1976); Brealey et al. (2008) antingen tolkas som att de 
löser intressekonflikter mellan förvaltning och ägande, eller bidrar till att själviska 
preferenser och strävan att uppnå en hög ersättning missgynnar en långsiktig vinstop-
timering. Vi testade därför alternativhypotes H2 där vårt resultat av regressionen i 
tabell 5 indikerar att VD:ar ersätts för företagens storlek men inte för årets resultat. 
Detta bekräftas även av att korrelationen i tabell 4 är förhållandevis låg mellan VD-
ersättning och årets resultat, trots att vi tagit hänsyn till rörlig lön och bonus. Detta 
går således emot bl.a. Finkelstein och Hambrick (1989); Brealey et al. (2008) som 
menar att den rörliga delen av ersättningen drivs av resultat och avkastning. Med 
anledning av detta tolkar vi det som att ersättningen snarare är en lösning då den i vår 
studie inte bidrar till själviviska preferenser kopplade till företagets kortsiktiga resul-
tat. 
 
Styrningen bland de utvalda företagen från OMX Stockholm 30 kan genom vår stu-
die inte förklaras vara kortsiktig genom att VD:ar medvetet påverkat företagens re-
sultat och avkastning. Ett möjligt utfall hade varit att signifikanta samband hade för-
klarat detta och därför kunnat ge underlag till att förklara varför utdelningar i nä-
ringslivet växer samtidigt som investeringsgraden sjunker.  

6.1 Slutsats av studien  
I studien har vi undersökt om kortsiktigheten i svenskt näringsliv beror på att företa-
gets kortsiktiga avkastning kan förklaras av oberoende variabler relaterade till före-
tagets ledning och ersättningssystem. Detta skulle kunna förklara om en VD har en 
självisk strävan att höja avkastning för att uppnå en högre ersättning. Vi kan dock 
inte belägga detta då vi i tabell 2 och 3 inte kunna förklara något samband. 
 
Vi har även undersökt om kortsiktigheten i svenskt näringsliv kan bero på att ersätt-
ningen till en VD kan förklaras av oberoende variabler relaterade till företagens re-
sultat och storlek. Om ersättningen skulle påverkas av årets resultat, vore ett möjligt 
utfall att årets resultat medvetet påverkats av VD:n för en högre ersättning. I tabell 4 
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framgår det av korrelationen att VD-ersättningen till stor del kan relateras till företa-
gets storlek men inte lika mycket till årets resultat. I tabell 5 har årets resultat och 
styrelsens storlek inte tillför någon signifikant förklaring till total VD-ersättning. 
Negativt signifikant korrelerade variabler till total VD-ersättning är VD-andel divide-
rat med företagets totalt utestående aktier, VD-byte samt book-to-market. Positivt 
signifikant korrelerade variabler är börsvärdet av företaget samt VD-ålder.  
 
Våra resultat tyder inte på att VD-ersättningen påverkas genom att höja företagens 
resultat kortsiktigt. Vi kan genom vår studie konstatera att VD-ersättningen ökar i 
takt med VD:ns ålder och med storleken av företaget. En högre ägarandel kommer ge 
en lägre ersättning till VD:n och ett VD-byte kommer resultera i att den nya VD:n får 
en lägre ersättning. Däremot har inte årets resultat tillfört någon signifikant förkla-
ring till den totala VD-ersättningen och därför kan vi inte koppla att kortsiktigheten i 
näringslivet beror på att styrningen av företagen grundar sig i en medveten kortsiktig, 
snarare än en långsiktig vinstoptimering.  
 

6.2 Förslag till fortsatt forskning  
Under studiens gång har det blivit uppenbart att kortsiktigheten i näringslivet är ett 
stort och globalt problem. Företagen tillåts inte vidta långsiktiga perspektiv i styr-
ningen utan att riskera betydelsefulla förluster. Under studiens gång sjönk bl.a. börs-
värdet på Astra Zeneca med hela 10 procent under en oroväckande kort tid. En an-
ledning till detta var att företaget inte gick med på att bli uppköpta av ett konkurre-
rande företag. Detta hade kunna ge kortsiktigt höga resultat med utdelning som följd, 
men företaget valde att fortsätta på den långsiktiga inriktning man sedan tidigare 
bestämt.  
 
Varför stor andel av företagens vinster går till utdelning har genom denna studie inte 
bekräftats genom kontrollvariabler relaterade till företagens ledning och ersättnings-
system. Om man skulle bygga vidare på de resultat vi har fått, i framtida undersök-
ningar av kortsiktighet i näringslivet, vore det intressant att undersöka exempelvis 
sambandet mellan strukturen för institutionellt ägande och deras representation i sty-
relsen. Detta för att utreda om de medvetet undviker att låta sig representeras i styrel-
sen, för att undvika insiderlagstiftning vilket i sin tur skulle kunna förhindra kortsik-
tigt agerande. Vi tror det kan finnas en möjlighet att detta sker medvetet som en följd 
av att kortsiktigt kunna köpa och sälja aktier när företagen offentliggör långsiktiga 
snarare än kortsiktiga strategier.  
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Bilaga A: Urvalsram  
(Företag registrerade på OMX Stockholm 30, år 2004-2010) 
 
AB ELECTROLUX  
AB INDUSTRIVÄRDEN  
AB SKF 
AB VOLVO  
ALFA LAVAL AB  
ASSA ABLOY AB  
ATLAS COPCO AKTIEBOLAG  
AXFOOD AKTIEBOLAG  
BOLIDEN AB  
CASTELLUM AB  
DACKE GROUP NORDIC AB  
ELEKTA  
ENIRO AB  
FÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIA  
GAMBRO AB  
GETINGE AB  
H & M HENNES & MAURITZ AB  
HEXAGON AB  
HOLMEN AB  
HUFVUDSTADEN AB  
HUSQVARNA AB  
INVESTMENT AB KINNEVIK  
INVESTOR AKTIEBOLAG  
LE LUNDBERGFÖRETAGEN AKTIEBOLAG 
LUNDIN PETROLEUM AB  
MEDA AB  
MELKER SCHÖRLING AB  
MODERN TIMES GROUP MTG AB  
NCC AKTIEBOLAG  
NORDEA BANK AB  
OMX AKTIEBOLAG  
RATOS AB  
SAAB AKTIEBOLAG  
SANDVIK AB  
SCANIA AKTIEBOLAG  
SECURITAS AB  
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB  
SKANSKA AB  
SSAB SVENSKT STÅL AKTIEBOLAG  
SWEDBANK AB  
SWEDISH MATCH AB  
SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAG  
SVENSKA HANDELSBANKEN AB  
TELE2 AB  
TELEFON AB LM ERICSSON  
TELIASONERA AB  
WIHLBORGS FASTIGHETER AB/ FABEGE AB  


