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Sammanfattning 

Bakgrund 

Det diskuteras mycket idag om ersättningar till verkställande direktörer (Vd) och 

storleken på dessa. Många har synpunkter på den enligt dem väldigt höga 

ersättningen och framförallt är många kritiska till de stora bonusar som tilldelas till 

företagsledare. Samtidigt är det ägarna som genom representation i styrelse och på 

bolagstämma bestämmer ersättningen. 

 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om det föreligger ett samband mellan ägarbilden 

och andel rörlig lön till den verkställande direktören.  

 

Metod 

I studien tillämpas en deduktiv forskningsansats där vi utgått från existerande teorier 

och tidigare empirisk forskning för att skapa en hypotes som sedan kan bekräftas 

eller förkastas. Hypotesen testas genom en kvantitativ metod där data samlats in 

över 56 stycken svenska bolag för att sedan testas med statistisk regressionsanalys. 

 

Slutsats 

Undersökningen visar att det finns ett negativt samband mellan ett större ägande 

och andel rörlig ersättning till verkställande direktör.  

 

Nyckelord 

Vd-ersättningar, börsbolag, ägare, agentteori, managerial power approach.   
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1 Problembakgrund 
 

Det diskuteras mycket idag om ersättningar till verkställande direktörer (Vd) och storleken på 

dessa. Många har synpunkter på den enligt dem väldigt höga ersättningen och framförallt är 

många kritiska till de stora bonusar som tilldelas till företagsledare. Till exempel fick Vd:n i 

företaget ABB, under år 2015, en rörlig ersättning motsvarande 394 procent av sin grundlön, 

vilket många ansåg var provocerande (Svd, 2016). Ericssons Vd fick år 2015 en höjning av sin 

kortsiktiga bonus med 21 procent trots att aktiekursen sjönk med 15 procent på en stigande börs 

(Rex, 2016, 28 april). Detta har kritiserats av tunga institutionella ägare som sedan uppmanat 

Ericsson att förklara och motivera denna bonus (Rex, 2016, 26 april).  

Ofta består ersättningen hos företagsledare av en fast lön och en rörlig del, där den rörliga delen 

ofta är prestationsbaserad. Rörlig lön som t.ex. bonus, aktie- eller optionsbaserade ersättningar 

är något som blivit allt vanligare i västvärlden under senare år. Under 1980-talet utgjorde 

andelen rörlig lön ca en tredjedel av företagsledares ersättning i amerikanska storföretag och 

uppgick år 2009 till ca nio tiondelar. Rörliga ersättningar är något som har blivit allt vanligare 

i Sverige under senare delen av 2000-talet. Parallellt med detta har företagsledares totala 

inkomster växt snabbare än den vanliga löntagarens och inkomstklyftorna har blivit större. 

Detta är något som lett till att många ifrågasatt nivåerna och sammansättningen av 

företagsledarnas kompensationspaket (Bång och Waldenström, 2009). 

Mycket av kritiken av höga Vd-ersättningar utgår från att topparna i bolaget drar ifrån arbetarna 

i lön. I Sverige är Vd-ersättningarna små jämfört med ersättningar i andra europeiska länder 

och ännu mindre jämfört med ersättningar i USA (Bång och Waldenström, 2009). År 1999 var 

den genomsnittliga ersättningen för Vd:ar i bolag noterade på S & P 500-listan på amerikanska 

börsen 475 gånger högre än den genomsnittliga lönen för en vanlig anställd. I Europa varierade 

ersättningar mellan elva och 24 gånger och i Sverige tjänade en Vd i genomsnitt tolv gånger 

mer än en vanlig anställd. (Randøy och Nielsen, 2002). Detta stämmer bra överens med LO:s 

undersökning om ersättningar i makteliten i Sverige, år 1999 tjänade makteliten 12,5 

industriarbetarlöner och 2014 tjänade dessa 18,3 industriarbetarlöner (LO, 2016). 

 

Fernandes, Ferreira, Matos och Murphy (2012) presenterade i sin studie att år 2006 hade 

storleksskillnaderna i Vd-ersättningar mellan USA och andra länder minskat och var betydligt 

mindre än vad som historiskt presenterats. De visade också att Vd-ersättningarna i Sverige 

bestod av i genomsnitt 80 procent fast lön, 18 procent rörlig och resterande del av andra bonusar 
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och optioner. I USA bestod Vd-ersättningar i genomsnitt av 34 procent fast lön, 27 procentrörlig 

och resterande del av andra bonusar och optioner. Av 14 länder hade Sverige den högsta andelen 

fast lön och USA den lägsta. År 2013 hade andelen kortsiktig rörlig ersättning ökat i Sverige 

och stod för 36 procent av den totala ersättningen i de 36 största börsföretagen 

(Ersättningsakademien, 2014). 

Varför har man då rörliga ersättningar? Rörlig lön är ett sätt för företagets ägare att minska 

målinkongruens och informationsasymmetri mellan ägare och ledning, dvs. att ledningen och 

ägarna har skilda mål och att ledningen vet mer än ägarna (Jensen och Meckling, 1976). 

Detta är något som lanserades i Jensen och Mecklings (1976) artikel där de menar att 

ersättningsformer kan fungera som styrmedel. Artikeln är en av de mest citerade artiklarna inom 

ämnet och som man kan säga ligger till grund för det som kallas ”agentteorin” och en stor del 

av liknande forskning som gjorts senare inom området. Huvudinnehållet i teorin behandlar 

förhållandet mellan en principal (ägare) som anställer en agent (t.ex. Vd) för att utföra arbete åt 

principalen. Om ägarna anställer en Vd för att driva företaget, och man antar att båda är 

nyttomaximerare, finns det anledning att tro att Vd:n inte kommer agera i ägarnas intresse. Det 

uppstår alltså en separation mellan ägarna och ledningen som ansvarar för företagets dagliga 

verksamhet. För att liera ledningens mål med ägarna och hindra att de avviker från deras 

intressen erbjuder man ofta bonusar och/eller incitamentsprogram som ger aktier i bolaget, eller 

ökar övervakningskostnaderna för att begränsa avvikande aktiviteter hos agenten och därmed 

få bättre kontroll över dennes agerande. Detta för att försöka minska den separation som uppstår 

när inte ägarna själva sköter den dagliga verksamheten. 

Ersättningsarrangemangen används alltså som en lösning för att försöka minska agentproblem 

i företag. Men utformningen av dessa ersättningsarrangemang kan också vara en del av 

agentproblemet och således går det inte alltid att koppla Vd:s ersättningar till företagets 

prestation (Bebchuk och Fried, 2003). Detta är något som Bebchuk och Fried (2003) lyfter i sin 

artikel om Vd-ersättningar och agentproblem hos företag i USA. De menar att när ägande och 

förvaltning är separerade i företag utan en kontrollerande ägare öppnar det upp för Vd att ha 

betydande makt, vilket kan användas till att gynna sig själv på olika sätt. De menar att 

ersättningsarrangemangen ofta underlättar Vd:ns vinstmaximering snarare än att tillhandahålla 

incitament för att arbeta i aktieägarnas intresse. Vilket strider mot själva syftet med 

kompensationspaketens existens. Anledningen till detta är att styrelsen själv anses vara en del 

av agentproblemet vilket försvagar deras förmåga att i sin tur ta itu med det. Man hävdar att 
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Vd:n själv kan påverka sin egen ersättning genom sitt inflytande över styrelsen som fattar beslut 

över ersättningar till ledande befattningshavare. Därmed kan inte bara betydelsen av ägandet 

utan också styrelsen kopplas till Vd:s ersättningsnivå, och ju mer makt Vd:n har desto högre 

och/eller mindre känslig kommer ersättningen vara för företagets prestation (Bebchuk och 

Fried, 2003).  

 

Enligt teorin kan ersättningsarrangemangen involvera stora ersättningar för Vd:ar, givet att 

kompensationen är utformad för att ge starka incitament för att öka aktievärdet (Jensen och 

Murphy, 1990). Alltså att ersättningen är beroende av företagets prestation. Men problemet 

enligt Bebchuk och Fried (2003) med nuvarande ersättningsarrangemang är att det endast är 

svagt kopplat till Vd:ns prestation. En väsentlig del av ersättningen som inte varit aktiebaserad 

har länge varit kritiserad. Under 1990-talet fann man ingen signifikant relation mellan Vd:s 

ersättning och företagets branschjusterade prestation (Murphy, 1999). På liknande sätt har 

ersättningar ökat när företagsvinster har stigit av anledningar som inte hade något att göra med 

Vd:s prestation (Blanchard, Lopez-de-Silanes, och Shleifer, 1994; Bertrand och Mullainathan, 

2001). 

 

1.2 Problemformulering 
 

Enligt de teorier och studier som nämns ovan beror Vd:s ersättning mycket på Vd:s makt och 

ägarförhållandet i bolaget. Om Vd:n har betydande makt och inflytande över styrelse och 

bolagets ägare är det lättare att få en högre ersättning än vad som vore optimalt för aktieägarna 

(Bebchuk, Fried och Walker, 2002). Bebchuk och Fried (2003) hävdar att ju mer makt Vd:n har 

desto högre eller mindre känslig kommer ersättningen vara för företagets prestation. De menar 

också att Vd:ns makt påverkar utformningen av ersättningar i företag där ägande och kontroll 

är separerade, dvs. att det saknas stora ägare som aktivt engagerar sig i bolagsstyrningen. 

Framförallt i företag där ägandet är spritt kan Vd:n förväntas ha stort inflytande över styrelsen, 

vilket gör att han kommer ha större möjligheter att påverka sin egen ersättning. 

Bebchuk, Fried och Walker, 2002 hävdar att Vd:n kommer att ha mindre makt och inflytande 

över sin ersättning i företag där stora aktieägare finns. Shleifer och Vishny (1986) hävdar att 

om en stor aktieägare är närvarande resulterar det sannolikt i närmare övervakning och det kan 

förväntas att minska Vd inflytande över ersättningen. Detta stöds av Cyert, Kang och Kumar 
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(2002) som fann ett negativt samband mellan aktieägande hos den största aktieägaren och 

mängden ersättning till Vd.  

Mot bakgrunden ovan vore det intressant att studera hur detta förhåller sig hos Svenska bolag 

då den mesta av forskningen är gjort på amerikanska bolag. En stor skillnad mellan länderna är 

att i USA är ägarstrukturen i stor grad uppdelad vilket resulterar i att man har många små ägare 

och kraven på innehållsrik information är stor. I Sverige är ägarstrukturen mer koncentrerad 

och ofta är det familjer och banker som innehar stora ägarposter, dessa stora ägare utövar ofta 

ett aktivt styrelsearbete (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2015). Som tidigare nämnt är 

ägarstrukturen mer koncentrerad och den fasta lönen i genomsnitt är mycket högre i Sverige än 

i USA trots det mer koncentrerade ägandet. Trots detta tycker vi det behövs studeras om vi kan 

se samma samband mellan närvaro av storägare och andelen rörlig ersättning hos Svenska 

börsbolag som studier tidigare visat på amerikanska bolag. 

 

1.3 Syfte 
 

Syftet med studien är att undersöka om det föreligger något samband mellan ägarstorlek och 

andel rörlig lön till den verkställande direktören.  

 

1.4 Avgränsning 
 

Det finns många former av olika ersättningar till Vd:ar, det kan vara bland annat fast lön, rörlig 

lön, långsiktiga incitament och aktieprogram, andra förmåner och pension. I vår studie har vi 

valt att avgränsa oss till relationen mellan den fasta lönen och den kortsiktiga rörliga 

ersättningen som redovisas i bolagens årsredovisningar. Studien är begränsad till svenska 

företag som är primärnoterade på Nasdaq OMX Stockholmsbörsens storbolagslista (Large-

Cap) per 151231. Det är de största företagen baserat på börsvärde och kravet att få finnas på 

dessa listan är att börsvärdet ska vara över 1 miljard euro. Alla bolagen faller under regelverken 

aktiebolagslagen och Koden för Svensk bolagsstyrning. Tidsperioden är åren 2010-2014. 
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2 Teoretiskt/begreppsmässigt ramverk 
 

Under detta kapitel presenterar vi teorier och tidigare forskning som ligger till grund för 

examensarbetet och utformade hypoteser. Dessa teorier förklarar olika problem som kan 

förekomma i bolags ägarförhållanden och olika åtgärder som kan vidtas för att lösa/minimera 

dessa problem. 

 
2.1 Agentteorin 
 

Valet av teori grundas i behovet av att ha en teori som beskriver och förklarar förhållandet 

mellan ägare och Vd:n. Eftersom det är ägarna som tillsätter styrelsen och som i sin tur anställer 

Vd:n behöver vi förstå detta samband och vilka möjligheter och risker som finns. Agentteorin 

är en välkänd teori som beskriver olika problem som kan uppstå i förhållandet när en principal 

(ägare) anställer en agent (Vd:n) för att utföra arbete åt denne (Jensen och Meckling, 1976). 

Agentteorin förklarar hur olika typer av belöningar är uppbyggda och varför de existerar, den 

beskriver också hur ersättningsarrangemangen kan användas för att liera ägarnas intressen med 

Vd:ns. 

 

Enligt Murphy (1999) ökade antalet akademiska uppsatser under 1990-talet inom ämnet Vd-

ersättningar snabbare än den anmärkningsvärda ökningen av ersättningarna själva. Forskningen 

har främst fokuserat på hur ersättningssystem kan hjälpa att minska agentproblem i 

börsnoterade företag. Bebchuk och Fried (2003) anser att diskussioner om Vd -ersättningar 

skall göras mot bakgrund av det grundläggande agentproblemet som påverkar ledningens 

beslutsfattande.  

 

Agentteorin är något som har använts för att beskriva hur Vd -ersättningar bör utformas. Teorin 

utvecklades i slutet av 1960-talet och början av 1970-talet då ekonomer började studera risken 

då flera individer eller grupper delade risker i bolag. Agentteorin breddade denna 

riskdelningslitteratur genom att inkludera det så kallade agentproblemet, som uppstår när 

samarbetande parter har olika mål och arbetsfördelning (Eisenhardt, 1989).  

 

Agentrelationen kan definieras som ett kontrakt där en eller flera parter (principalen) tillsätter 

den andra parten (agenten) för att utföra arbete för deras räkning som även innefattar att 

delegera vissa beslutsbefogenheter till agenten. Om båda parterna i relationen är 

nyttomaximerande, finns det skäl att tro att agenten inte alltid kommer att agera i principalens 
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intresse (Jensen och Meckling, 1976). Principalen kan i många fall vara bolagets ägare och/eller 

styrelse och agenten kan vara verkställande direktör (Eisenhardt, 1989). Jensen och Meckling 

(1976) menar att det finns två sätt för principalen att begränsa agentproblemet. Det första är att 

inrätta incitament för agenten för att hindra att agenten avviker från principalens intressen. Det 

andra är att öka övervakningskostnaderna (monitoring) som syftar till att begränsa avvikande 

aktiviteter från agenten. I vissa situationer kommer det uppstå kontraktskostnader (bonding 

costs) där principalen att betalar agenten för att undvika att agenten vidtar handlingar som är 

skadliga för principalen eller för att garantera att principalen blir kompenserad om det skulle 

ske. Skillnaden mellan agentens beslut och vad som maximerar principalens välfärd blir en 

kostnad. Detta gör alltså att det uppstår en kostnad i relationen mellan principalen och agenten, 

denna kostnad räknas som en del i agentrelationen och denna kostnad kallas för residual förlust 

(residual loss). Summan av det som Jensen och Meckling (1976) definierar som agentkostnad 

är: 

1. Övervakningskostnader 

2. Kontraktskostnader 

3. Residual förlust 

 

Agentteorin avser att lösa två problem som kan uppkomma i detta förhållande. Det första 

problemet är när agentens och principalens önskningar eller mål skiljer sig från varandra och 

det är svårt och/eller dyrt för principalen att verifiera vad agenten gör (Eisenhardt, 1989).  Det 

andra problemet är när principalen och agenten har olika syn på risk och därmed kan föredra 

olika beslut beroende på risken (Eisenhardt, 1989). Den olika synen på risk kan uppstå då de 

två parterna inte delar samma ekonomiska konsekvenser över agentens beslut (Fama och 

Jensen, 1983). Det kan vara en Vd som saknar eller äger väldigt få aktier i bolaget och därmed 

kan ha andra intressen än aktieägarna (Boyd, 1993). Teorin fokuserar på att bestämma det mest 

effektiva “kontraktet” som reglerar relationen mellan agenten och principalen givet antaganden 

om människor (t.ex. egenintresse), organisationer (t.ex. målkonflikt mellan medlemmarna) och 

information (t.ex. information, likt en vara, kan köpas). Kontraktet kan vara ett 

beteendeorienterat kontrakt (t.ex. lön) eller ett resultatorienterat kontrakt (t.ex. provision, 

personaloptioner). Från sina rötter har agentteorin utvecklats längs en annan linje som kallas 

principal-agentteorin som analyserar samma relation och delar samma antaganden som tidigare 

nämnts (Eisenhardt, 1989). Den beskriver olika situationer när olika kontraktalternativ är att 

föredra. 
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2.1.1 Principal-agentteorin 
 

Principal-agentteorin är mer intresserade av en allmän teori för relationen mellan principal och 

agent, en teori som kan tillämpas på t.ex. arbetsgivare och anställd (Eisenhardt, 1989).  

 

“The Simple Model” från principal-agentteorin antar att det finns en målkonflikt mellan 

principal och agent, att det är enkelt att mäta resultat och en agent som är mindre riskbenägen 

än principalen. “The Simple Model” beskriver, i termer av fall, det mest effektiva 

kontraktsalternativet i en given situation. Det första fallet är när principalen har fullständig 

information och vet vad agenten har gjort, och givet att principalen accepterar detta, är ett 

beteendekontrakt att föredra då ett resultatbaserat skulle överföra onödig risk på en risk 

obenägen agent. Det andra fallet är när principalen inte vet vad agenten har gjort och givet 

antagandet om egenintresse hos agenten vet man inte om denne har uppfört sig som 

överenskommet. Agentproblemet uppstår som tidigare nämnt när målkonflikter finns och när 

principalen inte kan avgöra om agenten har uppträtt korrekt. För att förklara detta används 

aspekterna moral hazard och adverse selection (Eisenhardt, 1989). Källan till moral hazard är 

en informationsassymmetri mellan individer som gör att individers handlingar inte kan 

observeras och därmed inte kontrakteras (Holmström, 1979). Adverse selection uppstår när 

principalen inte kan verifiera färdigheter och förmågor hos agenten (Eisenhardt, 1989).  

 

När beteende inte kan observeras kan principalen upptäcka detta på två sätt, det första genom 

att investera i informationssystem som t.ex. budgetsystem, rapporteringssystem, revisor och 

styrelse. Dessa investeringar avslöjar agentens beteende och, som i första fallet, är 

informationssystem positivt relaterade till beteendebaserade kontrakt. Det andra sättet är 

resultatbaseradekontrakt då dessa motiverar ett beteende som sammanför agentens preferenser 

med principalens, till priset av överförd risk till agenten. Men resultatet påverkas också av 

okontrollerbara saker som t.ex. regeringspolitik och denna resultatosäkerhet är en risk som 

måste bäras av någon. När resultatosäkerheten är låg är kostnaden för att skifta risk till agenten 

låg och resultatbaseradekontrakt är attraktiva. Hög osäkerhet gör det dyrt att skifta risk även 

med resultatbaseradekontrakt. Resultatosäkerhet är positivt relaterat till 

beteendebaseradekontrakt och negativt relaterat till resultatbaseradekontrakt (Eisenhardt, 

1989). 
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Hjärtat i principal-agentteorin är avvägningen mellan kostnaden för att mäta beteende, 

kostnaden för att mäta resultat och överföring av risk för agenten. “The Simple Model” beskrivs 

på olika sätt hos olika författare.  Det är också möjligt att göra flera utvidgningar av denna 

modell (Eisenhardt, 1989). 

 

2.1.2 The Managerial Power Approach 
 

För att förstå området för ersättningar till ledande befattningshavare måste man enligt Bebchuk 

och Fried (2003) inse att utformningen av ersättningsarrangemangen också delvis är en produkt 

av samma agentproblem. När ägande och förvaltning är separerade i företag utan en 

kontrollerande ägare öppnar det upp för chefer att ha betydande makt. Företagsledare har 

historiskt observerats och man har funnit att de nästan alltid haft fullständig diskretion i 

förvaltningen, vilket de kan använda till att gynna sig själva på en mängd olika sätt som t.ex. 

bygga imperium och befästa sig i sina positioner vilket gör det svårt att driva bort dem. 

(Bebchuk och Fried, 2003). Utifrån agentteorin har de utvecklat vad de kallar för ”The 

Managerial Power Approach”. Under ”The Managerial Power Approach” ses ersättningar inte 

bara som ett instrument för att ta itu med och minimera agentproblemet utan också som en del 

av agentproblemet i sig. Flera forskare medger att vissa funktioner i ersättningsarrangemangen 

verkar underlätta Vd:ns egen nyttomaximering snarare än att tillhandahålla effektiva 

incitament. ”The Managerial Power Approach” fokuserar på Vd:ns förmåga att påverka sitt 

egna ersättningssystem, och under detta synsätt menar man att ersättningssystem som godkänts 

av styrelsen ofta avviker från ”optimala kontrakt”, där man vill minimera agentproblemet, 

eftersom att Vd:n genom maktmissbruk kan påverka styrelsemedlemmarna som i sin tur 

bestämmer ersättningen till ledande befattningshavare. Resultatet av dessa avvikelser är en 

högre lön än vad som är optimalt för aktieägarna (Bebchuk och Fried, 2003; Bebchuk, Fried 

och Walker, 2002). 

 

”Optimala kontrakt” kan liknas med agentteorin där man vill att en stor del av ersättningen ska 

vara prestationsbaserad, styrelsen utformar kompensationspaket som kostnadseffektivt ger 

incitament för ledingen att arbeta i ägarnas intresse (Bebchuk, Fried och Walker, 2002). 

Ersättningen bestäms som ett resultat av effektiv förhandling mellan styrelse och Vd (där båda 

parterna har samma förhandlingsstyrka och information) eller från marknadsbegränsningar (där 

man ingår avtal oavsett förhandlingsstyrka). Trots detta menar man att dessa krafter inte kan 

förväntas förhindra avvikelser från utfallet av förhandlingen och att inget antagande kan göras 
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om att Vd eller styrelse kommer att försöka maximera aktievärdet. Anledningen till detta är att 

även styrelsen är föremål för agentproblemet, vilket försvagar deras förmåga att ta itu med 

agentproblem mellan ledningen och ägare (Bebchuk och Fried, 2003).  

 

Enligt Bebchuk, Fried och Walker (2002) kan Vd:ns makt framförallt förklaras av två saker, 

bolagets ägarstruktur och styrelsesammansättning. Styrelsemedlemmar vill generellt sett bli 

omvalda till styrelsen, då man ofta får en attraktiv lön och kan knyta värdefulla affärs- och 

sociala kontakter. Vd:n spelar en stor roll vid omnominering av medlemmar till styrelsen och 

därmed har styrelsemedlemmar incitament att gynna Vd:n. Detta inflytande över 

nomineringsprocessen gör att styrelsemedlemmar har incitament att gå med på Vd:ns 

ersättningsarrangemang så länge som det är en nivå som kan försvaras och rättfärdigas. Oavsett 

om man vill bli omvald eller inte har man ofta ingen motivation till att motsätta sig Vd:n i 

ersättningsfrågor, då man normalt har ett obetydligt aktieägande och ofta saknar oberoende 

information och rådgivning om ersättningspraxis (Bebchuk och Fried, 2003). 

 

När det gäller ersättningar menar Bebchuk och Fried (2003) ändå att det finns gränser för vad 

styrelsen och marknaden är villiga att tillåta, men att det inte hindrar Vd:n att få ersättningar 

som vida överstiger dessa. En viktig del i “The Managerial Power Approach” är hur stor 

kostnaden blir för missnöje hos viktiga intressenter. Blir uppmärksamheten och missnöjet för 

stort kommer styrelsen att bli uthängda och riskerar att bli bortröstade av aktieägarna, det gör 

att sådana ersättningsförlag kommer motarbetas av styrelsen. 

 

Det finns studier som visar att utformningen av ersättning påverkas av hur utomstående 

intressenter påverkar företaget. Dessa studier visar att Vd:ar för bolag med negativ 

mediabevakning av deras ersättning fick betydligt mindre fasta löneökningar följande år och 

istället fick ökade prestationsbaserade rörliga ersättningar. För att undvika debatt och missnöje 

om Vd:s ersättning försöker man att legitimera eller mer bestämt ”gömma” ersättningen genom 

t.ex. svåröverskådliga incitamentsprogram. Den starka önskan att “gömma” ersättningen gör att 

det uppkommer dåliga ersättningsstrukturer som kommer leda till sämre incitament för Vd:n 

och skada företagets prestation. (Bebchuk och Fried, 2003).  

 

Hall och Murphy (2002) argumenterar för att den stora löneökningen hos Vd:ar under 1990-

talet inte kan förklaras av “The Managerial Power Approach” och hävdar också att Vd:ns makt 

minskade under denna period. Oavsett om makten minskade eller inte under denna period 
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menar Bebchuk och Fried (2003) att löneökningarna under 1990-talet inte är ett resultat av 

förändringar i Vd:s makt och prestation utan snarare andra faktorer som marknads- och 

branschtrender och stigande aktiekurser. En stigande aktiemarknad under 1990-talet lyfte också 

dåliga/olönsamma företags aktiekurser, vilket gjorde det enklare att rättfärdiga högre 

löneökningar och motståndet mot detta försvagades.  

 

Trots detta finner Bebchuk och Fried (2003) starka bevis för att bolagsledningens makt och 

vinstmaximering har stort inflytande över utformningen av ersättningsarrangemangen i företag 

i USA där ägande och förvaltning är separerade. Deras inflytande över sina ersättningar kan 

innebära betydande kostnader för aktieägarna, utöver ersättningarna, genom att incitamenten 

för Vd försvagas och snedvrids och därmed skadar företagets prestation. ”The Managerial 

Power Approach” förutspår att ersättningen till Vd:n kommer vara högre och/eller mindre 

känslig för företagets prestation ju mer makt Vd:n har.  

 

 

2.2 Bolagsstyrning 
 

Ägarstrukturen och bolagsstyrningen skiljer sig en hel del mellan USA och Sverige (Europa) 

och därför är det viktigt att förklara hur och vad som skiljer länderna åt. Nedan försöker vi 

belysa och sammanfatta institutionella skillnader, lagar och regelverk som berör uppsatsen. 

Runt millennieskiftet efter stora börsskandaler i USA och Europa var styrelsers ansvar och 

förmåga något som debatterades flitigt världen över (Bonnier ledarskap, u.å). Detta ledde till 

att nya regelverk infördes runtom i världen och även i Sverige (Svensk kod för bolagsstyrning) 

med syftet att förbättra allmänhetens förtroende och bolagsstyrningen för svenska börsnoterade 

bolag (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2005).   

Bolagsstyrning (Corporate governance) syftar till att säkerhetsställa att bolag som inte leds av 

sina ägare drivs i ägarnas intresse. Med ett spritt ägande är risken för intressekonflikter större 

än om det finns starka ägare, men risken föreligger i olika grad i alla bolag där betydande ägare 

inte aktivt leder bolagen. För att minska denna risk har lagstiftningen i många länder 

kompletterats med ”koder” som är olika former av regler och riktlinjer för styrningen av 

bolagen (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2005).  

Bolagsstyrning varierar en hel del runt om i världen och under det senaste årtiondet har man 

årligen sett introduktion eller förändring av bolagsstyrningskoder i ett antal länder. Dessa länder 
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omfattar en rad olika legala bakgrunder, kulturella och politiska kontexter, företagsformer och 

aktieägande. Generellt har motivationen bakom detta varit en önskan om en ökad transparens, 

ansvarsskyldighet och öka investerares förtroende för aktiemarknaden (Mallin, 2013). 

2.2.1 Angloamerikanska- och kontinentala modellen 
 

Inom bolagsstyrning finns två dominerande modeller, den angloamerikanska- och kontinentala 

modellen. Dessa modeller skiljer sig främst när det gäller ägarstruktur och 

styrelsesammansättning. Inom den angloamerikanska modellen som tillämpas i t.ex. 

Storbritannien och USA är ägarbilden vanligtvis väldigt splittrad och inom den kontinentala 

modellen, som tillämpas i ett flertal Europeiska länder, domineras vanligtvis ägandet av en eller 

ett fåtal ägare, ofta en familj. Dessa ägare är ofta väldigt aktiv i sin ägarroll och tar ett särskilt 

ansvar för bolaget bl.a. genom att engagera sig i styrelsen. Sverige är i hög grad en del av denna 

modell (Ekonomirådets rapport, 2003; SOU, 2004:130). 

Inom ägarsystem med kontrollägare (som i kontinental modellen) är reglering mellan 

kontrollägare och minoritetsägare en viktig uppgift. Kontrollägares makt måste kunna utmanas, 

begränsas och kontrolleras för att hindra exploatering av minoritetsägare. Inom ägarsystem utan 

kontrollägare är huvuduppgiften att disciplinera företagsledningen. Detta kan genomföras 

genom incitamentsavtal, finansiell struktur, röststrider på bolagsstämman och juridiska 

processer mot företagsledning och styrelse (Ekonomirådets rapport, 2003; SOU, 2004:130). 

I den kontinentala modellen är ledningsfunktionen uppdelad i ett övervaknings- och 

verkställande organ (SOU, 2004:46). Verkställande direktören ansvara för den löpande 

förvaltningen i bolaget och är underordnad styrelsen. I den angloamerikanska modellen finns 

det inget verkställande organ som är skilt från styrelsen. Styrelsen har alltså också en 

verkställande funktion (SOU, 2004:46). Således kan den verkställande direktören i publika 

bolag också vara styrelseordförande, vilket inte är tillåtet i Sverige (SOU, 2004:130; 

Aktiebolagslagen 8 kap. 49§). Den svenska modellen kan sägas ligga någonstans mellan den 

angloamerikanska och den kontinentaleuropeiska. Den svenska ägarstrukturen i börsbolagen 

liknar mer den kontinentala modellen då flertalet av bolagen har en ägare eller en grupp av 

ägare där storleken på innehavet av aktier och röster är så stort att bolaget kan sägas ha en 

kontrollerande ägare.  Även om det ofta förekommer starka ägare har Sverige en väldigt aktiv 

marknad för företagskontroll, dvs. marknad för kontrollförvärv och försvar av kontrollen i 

bolag (SNS, 2011). I det avseendet liknar Sverige mer den angloamerikanska modellen än den 

kontinentala modellen (SOU, 2004:46). 
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2.2.2 Svensk bolagsstyrning 
 

Svensk bolagsstyrning regleras i Aktiebolagslagen (ABL) (SFS 2005:551), 

årsredovisningslagen, rekommendationer och praxis. Förutom dessa regleringar finns exempel 

på självreglering genom “Svensk kod för bolagsstyrning” som alla noterade bolag på reglerade 

marknader (OMX Stockholm och NGM) måste följa sedan 2008. Koden ges ut av Kollegiet för 

svensk bolagsstyrning som är ett normsättande organ för hur bolagsstyrningen ska utformas 

(Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2015). 

 
 

2.4 Sammanfattning 
 

Utifrån agentteorin beskrivs relationen mellan ledningen och en Vd. Enligt Jensen och 

Meckling (1976) finns det två olika sätt att begränsa agentproblemet där de två olika parterna 

kan ha olika intressen. Detta inträffar även när ledningen och Vd:n har olika syn på risk. En av 

lösningarna är att försöka få direktören att ha samma mål som ledningen, detta kan ske genom 

rörliga ersättningar (bonus) och andra incitamentsprogram för att knyta Vd:n närmare bolaget 

och få samma mål som ledningen.  

 

En Vd:s ersättning bestäms av bolagets styrelse, studier har visat på att bolagets ägare påverkar 

hur stor makt en Vd kommer ha över styrelsen. Har bolaget många små ägare kan det leda till 

att Vd:n får mer makt över styrelsen då en tydlig huvudägare saknas. Genom sin makt kommer 

Vd:n att försöka påverka sin ersättning mot en högre fast lön och en mindre prestationsbaserad 

lön. Har bolaget istället starka huvudägare tenderar Vd:ns makt att minska och styrelsen 

kommer att verka i en riktning där Vd:n får en lägre fast lön och en större rörlig 

prestationsbaserad lön. Vi förväntar oss därför att Vd:n i bolag med större ägare har högre andel 

rörlig ersättning jämfört med bolag med små ägare. 

 

 

2.5 Tidigare forskning om ägarförhållanden och ersättning till Vd 
 

Det finns mycket tidigare forskning inom området Vd-ersättning. Flera forskare har, i enlighet 

med agentteorin och managerial power approach, fokuserat på hur Vd-ersättningar påverkas av 

olika faktorer som t.ex. ägarstruktur, styrelsesammansättning och företagsstorlek. Det mesta av 

forskningen har gjorts på fast och total ersättning, och inte mycket kring rörlig ersättning. 

Nästkommande avsnitt innefattar därför mest tidigare forskning för fast och total ersättning och 

vilka resultat dessa studier presenterat, som sedan kommer ligga till grund för vår studie.  
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Vi har valt att fokusera på ägarstrukturen då den har en stor påverkan på utformningen av 

ersättningar. Enligt de teorier vi tidigare presenterat grundar sig ersättningar mycket på hur 

ägarstrukturen ser ut, vilket också avgör hur stor makt Vd:ns kan ha. Tanken är att Vd:ns 

ersättning ska vara, till en del, beroende av dennes prestation. Därför är det intressant att 

undersöka hur ägarstrukturen påverkar den prestationsbaserade ersättningen, i detta fall den 

kortsiktiga rörliga ersättningen.  

 

Tosi, Werner, Katz och Gomez-Mejia (2000) genomförde en meta-analys över tidigare 

empiriska forskning om de avgörande faktorerna för Vd-ersättningar. Studien testade 

sambandet mellan företagsstorlek, prestanda och Vd-ersättning. Resultatet visade att 

företagsstorlek stod för 40 procent av variansen i total lön, företagens prestation stod för mindre 

än fem procent av variansen och att företagens resultat stod för fyra procent av variansen i 

ersättning. 

 

Shleifer och Vishny (1986) har visat att om det finns en stor närvarande aktieägare är det 

sannolikt att det resulterar i närmare övervakning och det kan förväntas att minska Vd 

inflytande över ersättningen. (Bebchuk och Fried, 2003).  Vilket Cyert, Kang och Kumar (2002) 

kunde observera i sin studie, att det finns ett negativt samband mellan aktieinnehavet som 

största aktieägaren äger och Vd-ersättning. Ökar aktieinnehavet med det dubbla kommer 

ersättningen till Vd att reduceras med 12-14 procent.  (Bebchuk och Fried, 2003).  

 

Bertrand och Mullainathan (2000) observerade att Vd:n i företag som saknar ägare som 

kontrollerar mer än 5 % av aktierna, tenderar att ha en ersättningsstruktur som påverkas av 

externa faktorer (t.ex. förändringar i oljepris eller växelkurs) snarare än Vd:ns prestationer. De 

kom även fram till att den kontanta ersättningen till Vd:n kommer att minska i mindre grad när 

rörliga ersättningen ökar, för företag som saknar stora ägare (Bebchuk och Fried, 2003).  

 

Hartzell och Starks (2002) undersökte omkring 2000st amerikanska företag under 1990-talet 

och kom fram till att om det finns ett stort, alternativt koncentrerat, institutionellt ägande 

resulterar det i lägre ersättning till Vd:n. De observerade även att stora institutionella ägare 

resulterar i mer prestationsbaserad ersättning.  
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David, Kochar och Levitas (1998) undersökte vilken effekt de institutionella ägarna har på Vd-

ersättningen beroende på deras relation till företaget. De delade in de institutionella ägarna i två 

läger; 

 

1. De som saknar en relation till företaget och koncentrerar sig enbart på värdet på aktien. 

Dessa ägare kallas för “pressure-resistant”. 

2. De institutioner som har andra affärer med företaget och därmed är sårbara för 

ledningens tryck kallas för “pressure-sensitive”.  

 

Resultatet visade ett negativt samband mellan Vd-ersättningen och “pressure-resistant” 

institution, och ett positivt samband om institutionen är “pressure-sensitive”.  

 

I Skandinavien har Randøy och Nielsen (2002) gjort en studie där de undersökte förhållandet 

mellan företagets resultat, bolagsstyrningsarrangemang, och Vd:s ersättning inom Norge och 

Sverige. De undersökte 224 bolag, varav 120 från Norge och 104 från Sverige där de fann 

positiva samband mellan Vd-ersättning och styrelsens storlek, utländska styrelse medlemmar 

samt börsvärde. De fann en signifikant negativ relation mellan Vd-ägande och Vd-ersättning. 

Dessutom fann de att inget signifikant samband fanns mellan företagets resultat och Vd:s 

ersättning eller Vd:ns anställningsperiod och Vd:s ersättning (Randøy och Nielsen, 2002). 

 

2.5.1 Sammanfattning om tidigare forskning 

 

Mycket forskning har gjorts utifrån agentteorin och managerial power approach som grund, 

dessa har fokuserat hur ersättningen till Vd:n påverkas av olika faktorer. Av studierna ovan kan 

man se att bolagets storlek, resultat och ägare har en positiv påverkan på den rörliga 

ersättningen.  

 

2.6 Hypotes 
 

Utifrån de teorier och tidigare forskning vi tagit upp har vi utformat en hypotes. Enligt teorin 

vill man att en del av lönen ska vara prestationsbaserad för att skapa incitament för Vd:n att 

agera i ägarnas intresse. Den tidigare forskningen har visat att en stor ägare påverkar 

ersättningar till Vd både negativt och positivt, ofta blir ersättningarna lägre och mer 

prestationsbaserade. Teorin säger att desto större huvudägare bolagen har desto större kommer 
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andelen rörlig ersättning att vara. Eftersom att det är fler studier som har funnit ett positivt 

samband mellan stora ägare och andelen rörlig ersättning än tvärtom har följande hypotes 

formulerats: 

Hypotes: Det finns ett positivt samband mellan stora ägare och högre rörliga ersättningar till 

Vd:n i bolag.  
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3 Metod 

 
3.1 Forskningsansats 
 

 

I studien tillämpas en deduktiv forskningsansats där vi utgått från existerande teorier och 

tidigare empirisk forskning för att skapa en hypotes som sedan kan bekräftas eller förkastas 

(Bryman och Bell, 2011). En fördel med deduktiv ansats enligt är att objektiviteten stärks och 

man kan undvika subjektiva tolkningar då man utgår från tidigare teorier och forskning (Patel 

och Davidson, 2011). En befintlig teori hjälper till att samla in datamaterial, hur det ska tolkas 

och hur resultatet relateras till den gällande teorin (Patel och Davidson, 2011).  

 

3.1.1 Tillvägagångssätt 

 

Studien är kvantitativ inriktad vilket innebär att man använder sig av mätningar vid 

datainsamling och statistiska bearbetnings- och analysmetoder för att försöka att hitta mönster 

eller samband mellan företeelser (Patel och Davidson, 2011; Bjereld, Demker och Hinnfors, 

2009). I tidigare liknande forskning har man använts sig av kvantitativ metod och därför har vi 

också valt att göra detta. Kvantitativ forskning är här mer lämplig än kvalitativ forskning då vi 

vill undersöka om det finns ett samband, och inte är intresserade av enskilda egenskaper eller 

kvaliteter hos företeelser (Bjereld et al., 2009).  

 

3.1.2 Metod för dataanalys 

 

För att testa hypotesen har vi använt oss av de statistiska metoderna linjär- och multipel linjär 

regressionsanalys för att kunna inkludera både beroende variabler och oberoende variabler, och 

därmed undersöka om det finns något samband mellan ägarstrukturen och den rörliga 

ersättningen till Vd. För att titta på sambandet mellan ägarstruktur och rörliga ersättningar har 

kontrollvariabler adderats som kan antas ha en betydande påverkan på den rörliga ersättningen. 

Kontrollvariabler används för att öka trovärdigheten i undersökningen genom att kunna utesluta 

andra faktorer som kan påverka ersättningarna och därmed undvika felaktiga slutsatser. Data 

har samlats in för alla bolagen i undersökningen under fem år, detta görs för att undvika att 

tillfälliga händelser påverkar resultatet. Studien har undersökt tidsperioden 2010-2014. 
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Fördelen med att använda data från databaser är att det blir lätt för utomstående att validera 

informationen. Informationen från databaser kommer från årsredovisningar och är trovärdig då 

dem har granskats av en revisor och är officiellt utgivna av företagen.  

 

3.2 Insamling av data 

 

Studien är baserad på sekundärdata där  existerande data samlats in genom att använda 

databasen Retriever bolagsinfo, böckerna ”Ägarna och makten i Sveriges Börsföretag” och 

bolagens årsredovisningar. Viss kompletterande data som saknades i Retriever har hämtas från 

Morningstars faktablad över respektive bolag.  

 

3.2.1 Sekundärdata  

 
 

Information om Vd:ns ersättning har hämtats direkt från bolagens årsredovisningar, data för 

fast respektive rörlig lön har inhämtats. Enligt årsredovisningslagen 5 kap. 40§ (SFS 

1995:1554) är bolagen tvungen att specificera och redovisa Vd:ns ersättning i årsredovisningen. 

Har bolaget bytt Vd under åren har vi valt att summera den totala rörliga och fasta ersättning 

som bolaget betalat ut till båda Vd:arna. Data för kontrollvariablerna har hämtat från databasen 

Retriever bolagsinfo. Information om ägarförhållanden och bolagens börsvärde har hämtats 

från böckerna ”Ägarna och makten i Sveriges Börsföretag”.  

 

3.3 Urval 

 

 

Vi har valt att endast undersöka företag som är noterade på Nasdaq OMX Stockholm, där vi 

valt att begränsa oss till storbolagslistan (Large-cap). Storbolagslistan innehåller de största 

bolagen baserat på börsvärde, kravet att få finnas på dessa listan är att börsvärdet ska vara över 

1 miljard euro. Dessa publika bolag faller alla under ABL och Koden för Svensk bolagsstyrning.  

Tidigare studier utförda i USA har man oftast använt “Fortune 500-companies”, dvs. de största 

amerikanska bolagen, därför har vi valt att begränsa oss till de största svenska bolagen. En 

fördel med att välja de största bolagen är att dem bevakas av många intressenter och analytiker 

vilket gör det lättare att få tag på relevant information. Bolag som är noterade på storbolagslistan 
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per 311215 ingår i studien. Studien utförs genom en s.k. totalundersökning där man väljer att 

studera hela populationen och inte ett stickprov, dock blev vi tvungna att exkludera ett antal 

bolag. Dessa bortfall kommenteras nedan.  

 

3.3.1 Bortfall  

 

Följande bolag har exkluderats ur studien. 

 Sekundärnoterade bolag på Stockholmsbörsen, dessa bolag är registrerade utomlands 

och således inte svenska (Sju stycken). 

 Bolag som inte var börsnoterade år 2010 (Fyra stycken). 

 De fyra storbankerna, som enligt regelverk inte får ha någon rörlig ersättning till Vd:n.  

(Fyra stycken). (Folksam) 

 Bolag som fusionerats under perioden (Ett). 

Vi har valt att försumma listbyten hos bolag som har flyttats upp till storbolagslistan under 

perioden, vi bedömer att detta inte har en stor inverkan på vårt datamaterial och väljer att 

inkludera dessa i studien. Urvalet efter exkludering är 56 stycken bolag som undersöks i studien.  

  

3.3.2 Ägarbilden 

 

I Sverige är det enligt aktiebolagslagen (SFS 2005:551) tillåtet att ha två aktieslag, vanligtvis 

A- och B-aktier. Den största skillnaden mellan dessa aktieslag är hur många röster på 

bolagsstämman en aktie är värd, enligt aktiebolagslagen får röstskillnaden mellan aktieslagen 

högst vara 10 gånger. Fördelen med detta system är att en huvudägare inte behöver äga en stor 

del av aktierna utan kan äga många röststarka aktier och på det sättet utöva ett aktivt ägande. 

Ett exempel på detta visas nedan i figur 1, i bolaget Assa Abloy äger investmentbolaget Latour 

9,5 procent av aktierna i bolaget (kapitalandel) men genom att de äger många röststarka A-

aktier kontrollerar de 29,4 procent av rösterna i bolaget.  
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Figur 1. Ägarbilden i investmentbolaget Latour. (Avanza Bank, 160423) 

 

I studien är röstandel den variabel som studeras och inte kapitalandel, detta för att makten är 

viktigare än kapitalandelen. Har en ägare stor röstmässig makt kommer han att kunna påverka 

företaget i större grad än en ägare som har låg röstmakt. På bolagstämman är det antalet röster 

som räknas och inte antalet aktier. Det ska tilläggas att alla bolag inte har två aktieslag utan 

många företag har bara ett aktieslag där kapital och röstandelen är lika för alla aktier. 

Insamling av data över ägarbilden har hämtat från böckerna ”Ägarna och Makten i Sveriges 

Börsföretag 2010-2014” utgiven av SIS Ägarservice AB. SIS har förutom varje enskild ägare 

även sammanställt ägarbilden efter ägarsfärer, en ägarsfär utgörs av ägare som är behäftade 

med varandra och antas utöva makt gemensamt. Ett tydligt exempel är Wallenbergsfären som 

genom Investor, olika stiftelser och personliga kontrollerar sina innehav. Dessa olika delar är 

registrerade som individuella ägare men utövar makten gemensamt.  

I denna studie är vi intresserade av makten i bolaget och det blir naturligt att se en sfär som 

agerar tillsammans som en ägare och inte som individuella ägare. Definitionen av vilka sfärer 

som finns har gjorts och redovisas av SIS Ägarservice och vi följer denna.  

I studien har vi samlat in data över de tre största ägarna och sammanställt dessa, se tabell 1 

nedan. Tabellen nedan visar att medelvärdet för den största ägaren är drygt 40 procent, den näst 

största ägaren 8,7 procent och den tredje största ägaren drygt 4 procent. Att samla in data över 

fler ägare ansågs inte nödvändigt då den tredje största ägaren i snitt hade låg röstandel.  
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Tabell 1 Medelvärde över ägarbilden i studiens datamaterial. 

  Största ägare 2:a 3:e 1+2 1+2+3 

2010 39,86% 9,09% 4,33% 49,09% 53,28% 

2011 39,79% 8,65% 4,17% 48,58% 52,62% 

2012 39,66% 8,63% 4,22% 48,43% 52,50% 

2013 40,07% 8,52% 4,09% 48,73% 52,68% 

2014 40,44% 8,48% 3,96% 49,07% 52,88% 

Medel 39,96% 8,67% 4,15% 48,78% 52,79% 
 

 

3.4 Variabler och kontrollvariabler 
 
 

Nedan presenteras alla variabler som kommer att inkluderas i den multipel linjära 

regressionsanalysen. Genom att använda en multipel linjär regression kan man inkludera fler 

förklarande variabler som antas påverka den beroende variabeln (Wahlin, K, 2011). 

 

3.4.1 Beroende variabel 

 

Rörlig Ersättning 

Beroende variabel i regressionsanalysen är rörlig ersättning i förhållande till fast ersättning till 

Vd. Från bolagens årsredovisningar hämtas data om rörlig ersättning, studien använder den 

ersättning som specificeras som rörlig ersättning av bolagen i deras årsredovisning. Ersättningar 

som specificeras som bonus, aktier eller andra förmåner är inte inkluderade i studien. Den 

rörliga ersättningen divideras med den fasta lönen från årsredovisningen och kvotvärdet har 

används i studien.  

3.4.2 Förklaringsvariabler 

 

Här presenteras den variabel som hypotes testas och dess förväntade utfall samt hur den mäts. 

Storägare  

Närvaro av storägare antas leda till närmare övervakning och mindre makt för Vd:n (Shleifer 

och Vishny, 1986). Storägare har tidigare visats haft en positiv påverkan på den 

prestationsbaserade ersättningen (Hartzell och Starks, 2002). Storägare antas ha en positiv 

påverkan på den rörliga ersättningen. 
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3.4.3 Oberoende kontrollvariabler 

 

Utifrån tidigare forskning har ett antal kontrollvariabler inkluderats som antas ha en betydande 

påverkan på den rörliga ersättningen till Vd:n. Beräkningen av nyckeltalen beskrivs utförligt i 

Bilaga 4.  

 

Företagsstorlek 

Mycket av den tidigare forskningen har valt att kontrollera för företagsstorlek. Detta har 

definierats på flera sätt som t.ex. börsvärde, omsättning, antal anställda och totala tillgångar. 

Randøy och Nielsen (2002) har i sin studie funnit ett positivt samband mellan Vd-ersättning 

och börsvärde. Hartzell och Starks (2002) kontrollerade för börsvärde och sedan också för 

omsättning utan att det blev någon förändring i resultatet. Tosi et al. (2000) fann att 

företagsstorlek stod för 40 procent av avvikelsen i total lön. Ett flertal studier har visat att 

företagsstorlek är en relevant faktor vid fastställandet av ersättningar och att större företag i 

genomsnitt betalar högre löner (Benz, Kucher och Stutzer, 2001). Vi har valt att kontrollera för 

börsvärde och nettoomsättning då dessa variabler antas ha en positiv påverkan på den rörliga 

ersättningen. 

 

Skuldsättningsgrad 

Randøy och Nielsen (2002) har i sin studie kontrollerat för skuldsättningsgraden. De menar att 

företag med en hög skuldkvot, och kan därmed påverka det fria kassaflödet, är mindre kapabla 

att betala en hög Vd-ersättning. Skuldsättningsgraden visar hur stor del av företaget som består 

av skulder. En hög skuldsättningsgrad antas påverka ersättningen negativt. Därför kontrollerar 

vi för denna variabel. 

 

Företagets Prestation 

Ur ett agentperspektiv är det intressant att kontrollera för företagets prestation då Vd-

ersättningen enligt agentteorin bör vara beroende av företagets prestation för att liera Vd och 

ägarnas intressen. Därför är det relevant att kontrollera för att se hur prestationen påverkar den 

rörliga ersättningen. Vi har valt att använda tre olika mått nedan för företagets prestation:  
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Årets Resultat 

Tosi et al. (2000) kontrollerade i sin studie för årets resultat i olika former och fann ett positivt 

samband mellan Vd-ersättning och årets resultat. Årets resultat förväntas därför ha en positiv 

påverkan på den rörliga ersättningen. Därmed kontrolleras det för denna variabel. 

 

Return on Assets (ROA) och Return on Equity (ROE)  

ROA är ett nyckeltal som mäter ett företags avkastning på totala tillgångar. Det används för att 

se hur bra företaget är på att använda sina tillgångar för att generera vinster. ROA har använts 

i tidigare studier av David, Kochar och Levitas (1998) och Tosi et al. (2000) och har funnit 

positiva samband.  

ROE är ett nyckeltal som mäter företagets avkastning sett till ägarnas satsade aktiekapital. Tosi 

et al. (2000) och Randøy och Nielsen (2002) fann i sina studier ett signifikant svagt positivt 

samband mellan ROE och Vd-ersättning.  

Vi förväntar oss därför ett positivt samband mellan ROA och rörlig ersättning samt ROE och 

rörlig ersättning.  

3.4.4 Samanställning av variabler och förväntad påverkan 

Här sammanställs studiens variabler och vilken förväntad påverkan de antas ha på den rörliga 

ersättningen. 

Tabell 2. Sammanställning av variabler 

 

Typ av variabel Förklaring av variabel  Funktion  Förväntad 

Påverkan 

Rörlig Ersättning Rörlig Ersättning/Fast Ersättning  Beroende  N/A 

Storägare Röstandel i procent  Oberoende  + 

Företagsstorlek Börsvärde logaritmerat  Oberoende  + 

Omsättning Nettoomsättning logaritmerat  Oberoende  + 

Skuldsättningsgrad Bolagets skuldsättningsgrad  Oberoende  - 

Företagets Resultat Årets resultat logaritmerat  Oberoende  + 

ROA/ROE Avkastning på totalt/eget kapital   Oberoende  + 
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3.4.5 Logaritmering av variabler 
 

Vi har valt att logaritmera variablerna företagsstorlek, omsättning och företagets resultat, detta 

har gjorts för att det kan uppstå problem vid jämförelse av höga absoluta tal. (Eggeby och 

Söderberg, 1999). Ett antal tidigare studier har logaritmerat stora absoluta tal och använt den 

naturliga logaritmen för detta, därför har vi valt att även göra detta i vår studie.  

 

3.5 Metodkritik 
 

3.5.1 Replikerbarhet 

 

En viktig del inom forskning är reliabilitet (tillförlitlighet). Ett bra mått på en stark reliabilitet 

är att andra forskare kan upprepa samma undersökning för att se om resultatet blir det samma. 

Om resultatet blir det samma har man uppnått det som kallas god intersubjektivitet. (Bjereld et 

al., 2009). Genom att studien är kvantitativ och att vi specificerar val metod, tillvägagångssätt 

och använder offentlig data finns det goda möjligheter att replikera vår studie. 

3.5.2 Reliabilitet  

 

Som vi tidigare nämnt är reliabilitet (tillförlitlighet) en viktig del i studien. En förutsättning för 

att studien ska vara tillförlitlig är att data som används är tillförlitlig. Tillförlitligheten beror 

således på hur bra informationen som används speglar bolagen i verkligheten. Data som 

används i studien är årsredovisningar, databaser och böcker, detta gör det enkelt för 

utomstående att validera studiens datamaterial. En fördel som ökar reliabiliteten i studien är att 

vi inte använde datamaterial som måste tolkas för att undersökas.  

 

3.5.3 Validitet 

 

Reliabilitet och Validitet hänger samman. Reliabilitet är nödvändigt för att uppnå en hög 

validitet, utan reliabilitet kan studien inte uppfylla hög validitet. (Bjereld et al., 2009). Med 

validitet menar man om studien undersöker det man avser att undersöka, vilket är viktigt för att 

studien ska hög giltighet (Bjereld et al., 2009). Vi har i vår studie fått fram fullständig data för 

alla variabler och de har därmed kunnat undersökas. En del exkluderingar har dock gjorts, vilket 

tidigare nämnts, för att undvika att dessa påverkar materialet och resultatet blir missvisande. 

För att bättre kunna mäta det vi avser att mäta och stärka validiteten använder studien 

kontrollvariabler för att kontrollera att andra variabler inte påverkar resultatet. De variabler som 
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inkluderats i regressionsanalyserna har tidigare används i tidigare forskningsstudier vilket ökar 

sannolikheten att vi mäter det vi vill mäta.  

3.5.4 Styrkor och svagheter  

 

I undersökningen studeras enbart relationen mellan fast och kortsiktig rörlig ersättning och 

ingen hänsyn tas till andra ersättningar och förmåner som förekommer. Det vi vinner på att 

enbart titta på den rörliga ersättningen är att den oftast baseras på kortsiktiga prestationer och 

betalas ut kontant. Det kan vara svårt att värdera andra förmåner vilket gör att jämförelser 

mellan olika bolag försvagas. Nackdelar med att enbart titta på den kortsiktiga rörliga 

ersättningen kan vara att för Vd:n är andra förmåner mycket viktigare och något som denne 

försöker påverka i löneförhandlingar i högre grad än kortsiktig rörlig ersättning. Det kan också 

vara så att ägarna ersätter Vd:n på andra sätt som inte fångas upp av den kortsiktig rörliga 

ersättningen. Samtidigt kan eventuella skatteregler påverka hur Vd:ns ersättning utformas. 

 

I undersökningen har vi valt att inte undersöka förändringen mellan åren och bolagen, detta har 

gjort att alla variabler i studien har behandlats som om dom vore helt oberoende jämte varandra. 

Varje bolag återkommer fem gånger var i studien och kan ha en påverkan på resultatet, men vi 

bedömer att den korta tidsperioden och variationen i ägarandel mellan åren är låg och inte 

påverkar studien signifikant. För att undvika detta problem kan en s.k. paneldata regression 

utföras där man även undersöker förändringarna mellan åren.  

 

Studiens styrkor är att den bygger på sekundärdata och inte bygger på personliga uppskattningar 

och tolkningar vilket ökar trovärdigheten och replikerbarheten hos undersökningen. Studien 

undersöker även alla bolag på storbolagslistan (undantaget bolagen som utelämnades) vilket 

gör att resultatet berättar hur det verkligen ser ut och inte hur ett stickprov ur en population ser 

ut. Samtidigt är detta en svaghet om man vill kunna säga någonting om alla svenska bolag, då 

vi enbart studerat de största bolagen och inte bolag från de mindre listorna. Samtidigt har vi 

undersökt en kortare tidsperiod vilket kan göra att yttre faktorer kan ha en påverkan.  

 

Mycket av teorierna som används för att bygga upp hypotesen bygger på amerikanska studier 

av amerikanska bolag vilket kan vara en svaghet då dessa nödvändigtvis inte behöver korrelera 

med Svenska bolag.   
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4 Empiri 
 

4.1 Deskriptiv data 

 

Datamaterialet består av 280 observationer och täcker en period av fem år, varje bolag i 

undersökningen har observerats för fem år. Det är viktigt att komma ihåg att undersökningen 

inte granskar hur utvecklingen har sett ut under perioden. För omsättning, årets resultat och 

börsvärde har den naturliga logaritmen används för att undvika extremvärden. Tabell 3 nedan 

visar en samanställning av studiens observationer. 

 

Tabell 3 visar minimum-, maximum-, medelvärde, median och standardavvikelse för alla variabler i 

undersökningen. 

  Min Max Medelvärde Median Standardavvikelse 

Fast lön 600 000,00 kr 21 144 000,00 kr 6 847 168,00 kr 6 369 000,00 kr 3 792 039,00 kr 

Rörlig lön 0 kr 20 075 373,00 kr 2 854 473,63 kr 1 741 500,00 kr 3 312 483,00 kr 

Kvot Rörlig/Fast lön 0% 232% 39% 33% 39% 

ROE -0,0745 0,1176 0,19 0,2 0,9 

ROA -0,26 0,45 0,11 0,09 0,09 

Skuldsättningsgrad -31,45 58,61 1,4 1,35 4,33 

Omsättning 11,51 19,55 16,45 16,61 1,63 

Årets Resultat 9,62 17,74 14,41 14,26 1,25 

Börsvärde 21,65 27,01 47,07 23,84 1,05 

Största ägare 

(Ägargrupp 1) 4,10% 93,40% 37,70% 32,00% 21,80% 

Ägare 1+2  

(Ägargrupp 2) 7,00% 94,00% 48,00% 46,00% 21,00% 

Ägare 1+2+3 

(Ägargrupp 3) 10,00% 94,00% 51,00% 49,00% 21,00% 

 

Vi kan se i sammanställningen ovan att medelvärdet på den kortsiktiga rörliga ersättningen till 

Vd ligger på 39 procent och medianen ligger på 33 procent. Alltså får Vd hos de undersökta 

bolagen förutom sin fasta lön en kortsiktig lön på 39 procent av sin fasta lön. Det finns en stor 

skillnad i nivå av rörlig ersättning i undersökningen från 0 till 232 procent av sin fasta lön i 

rörlig ersättning.  

 

I undersökningen har vi sammanställt den största ägaren, de två största ägarna tillsammans och 

de tre största ägarna tillsammans. För att underlätta läsningen kommer vi nedan att benämna 

dessa som ”Ägargrupp 1”, ”Ägargrupp 2” och ”Ägargrupp 3”.   
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Vi har i början av arbetet skrivit att Sverige tillsammans med många Europeiska länder en kultur 

med stora huvudägare sammanställningen ovan styrker detta uttalande. Hos de undersökta 

bolagen kontrollerar den största ägaren i snitt 37,70 procent av rösterna i bolaget (medianvärde 

32 procent) och tillsammans med den näst största ägaren kontrollerar de två största ägarna i 

snitt 48 procent av rösterna i bolaget (medianvärde 46 procent). Adderas ytterligare den tredje 

största ägaren ökas medelvärdet och medianvärdet med tre procentenheter. Genom att studera 

dessa siffror kan vi se att det är de två största ägarna som har störst påverkan på ägarbilden.  

 

4.1.2 Dummyvariabel 

 

I undersökningen fanns det sju stycken bolag som inte betalat ut någon rörlig ersättning till 

Vd:n under perioden 2010-2014. Dessa bolag var; Atrium Ljungberg, Balder, Holmen, 

Lundbergs, Melker Schörling, Nibe och Wihlborgsfastigheter. Förutom dessa sju bolag som 

tillsammans utgör 35 stycken observationer fanns det ytterligare 38 stycken observationer då 

Vd:n inte fått någon rörlig ersättning under vissa år. För att undersöka hur dessa observationer 

påverkar resultatet har vi kodat dessa med en dummy-variabel, 0 för bolag som inte betalt ut 

rörlig ersättning och 1 för bolag som betalat ut rörlig ersättning. Regressionskoefficienten för 

dummyvariabeln anger hur värdet på beroende variabel (Rörlig lön i förhållande till fast lön) 

ligger för bolag som tillämpar rörlig lön i förhållande till bolag som inte tillämpar rörlig lön 

(Nationalencyklopedin).  

 

4.2 Studiens regressionsanalys variabler 

 

Variabler som används i regressionsanalyserna är följande; Andelen rörlig lön i förhållande till 

fast lön, ägargrupp 1, ägargrupp 2, ägargrupp 3, ROE, ROA, omsättning, årets resultat, 

börsvärde, skuldsättningsgrad och en dummyvariabel. Vi har använt variabeln rörlig lön 

(Andelen rörlig lön i förhållande till fast lön) som beroende variabel och de andra variablerna 

som oberoende variabler. Vi utförde både linjär- och multipel regressionsanalys för att 

undersöka om det finns samband mellan våra olika variabler. Varje regression har utförts tre 

gånger, en gång för varje ägargrupp. Den multipla regressionsanalysen har gjorts både med och 

utan dummyvariabeln för att se hur mycket detta påverkar resultatet.  
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Exkluderade förklaringsvariabler  

Antalet kontrollvariabler minskade under utvärderingen av regressionsanalysen. Det berodde 

på att de båda variablerna ROA och ROE korrelerade i stor utsträckning, detta är något även 

tidigare studier har fått erfara, se tabell 4 nedan. Detta fenomen kallas multikollinearitet, det 

betyder att sambandet mellan de två variablerna är starkt och kan göra att resultatet från 

regressionsanalysen blir osäkert (Wahlin, K. 2011). Ett bestämt gränsvärde finns inte men en 

ett värde över 0,8 är bekymmersamt (Sundell, 2010). Av den anledningen valde vi att exkludera 

ROE då denna visade ha lägre signifikans och förklaringsgrad i regressionsmodellen jämfört 

med ROA. 

 

Tabell 4– Korrelation mellan ROA och ROE 

  

 

 

Begrepp 

Nedan beskrivs några begrepp som nämns i regressionsanalyserna. 

 Standard fel (S): Är ett mått på hur mycket de olika värdena i en population avviker från 

medelvärdet. 

 Förklaringsgrad (R-Sq): Beskriver hur stor del av variansen av de observerade värdena 

i beroende variabeln som förklaras av de oberoende variablerna. Den ökar om man 

lägger till ytterligare variabler i modellen.  

 Justerad förklaringsgrad (R-Sq (adj)): är en modifierad R som korrigerats för antalet 

variabler i modellen.  
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4.1 Linjär regressionsanalys  

 

I de tre linjära regressionsanalyserna nedan figur 2, 3 och 4 tas det ingen hänsyn till 

kontrollvariabler utan vi jämför endast om det finns ett samband mellan de tre ägarvariablerna 

och relationen mellan fast och rörlig ersättning till Vd:n.  

 

Figur 2. Ekvation: Rörlig lön = 0,5791-0,4894*(Ägargrupp 1) 

 

Figur 3. Ekvation: Rörlig lön = 0,6608-0,5580*(Ägargrupp 2) 
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Figur 4. Ekvation: Rörlig lön = 0,6827-0,5650*(Ägargrupp 3) 

 

Resultatet av de linjära regressionsanalyserna visar att det finns ett negativt samband mellan en 

stor ägargrupp och den rörliga ersättningen till Vd:n, dvs. ju fler röster ägargruppen kontrollerar 

desto mindre rörlig ersättning kommer Vd:n att få.  Regressionsekvationen visar att om 

ägargrupperna ökar sitt röstmässiga innehav kommer Vd:ns rörliga ersättning att minska med 

0,48–0,56 procentenheter. Regressionsekvationerna ovan ger oss en förklaringsgrad på 7,4 – 

8,9 procent, vad det säger oss är att förändringen i den oberoende variabeln (ägargrupp) kan 

förklaras av studiens beroende variabel (rörlig lön) till 7,4–8,9 procent. För att öka 

förklaringsgraden utförs nedan multipel regressionsanalys där kontroll- och dummyvariabler 

kan läggas till för att öka förklaringsgraden. 

 

4.2 Multipel regressionsanalys 

 

Den multipla regressionsanalysen har utförts både med och utan dummy-variabel. Resultatet 

från regressionsanalyserna presenteras sammanfattat nedan, regressionsanalyserna finns 

bifogade i bilaga 2. De oberoende kontrollvariablerna börsvärde, årets resultat och omsättning 

är som tidigare nämnt logaritmerade, vilket gör att dessa inte presenteras i absoluta tal. För att 

göra om dessa till absoluta tal divideras resultatet med hundra.  
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Regressionen stödjer den linjära-regressionsanalysen att det finns ett negativt samband mellan  

ett större ägande och rörlig ersättning till Vd:n. Den visar sig att sambandet ökar och blir 

starkare hos ägargrupp 2 och 3 jämfört med ägargrupp 1. Regressionen visar även att det finns 

ett starkt positivt samband mellan ROA (Avkastning på totalt kapital) och rörlig ersättning till 

Vd:n. Förklaringsgraden hos regressionsanalysen ligger mellan 11,91-13,31 procent beroende 

på vilken ägargrupp som studeras.  

 

4.2.2 Regressionsanalys med Dummy-variabel 

Tabell 6  

 Ägargrupp 1 Ägargrupp 2 Ägargrupp 3 

Standard fel 0,3183 0,317233 0,317433 

Förklaringsgrad (R-sq) 38,04% 38,45% 38,37% 

Justerad förklaringsgrad (R-sq (adj)) 36,34% 36,77% 36,69% 

Ägarkvot -0,1541 -0,2041 -0,2020 

ROA 0,4 0,395 0,407 

Börsvärde 0,0302 0,0225 0,0222 

Årets Resultat -0,0261 -0,0226 -0,0230 

Omsättning -0,0086 -0,0065 -0,0069 

Skuldsättningsgrad -0,00454 -0,0046 -0,0046 

Konstant 0,347 0,4830 0,5080 

Dummy -0,5114 -0,5031 -0,5057 

 

 

4.2.1 Regression utan Dummy-variabel 

Tabell 5   

 Ägargrupp 1 Ägargrupp 2 Ägargrupp 3 

Standard fel 0,374436 0,371459 0,372552 

Förklaringsgrad (R-sq)  13,92% 15,28% 14,78% 

Justerad förklaringsgrad (R-sq (adj)) 11,91% 13,31% 12,79% 

Ägare -0,432 -0,495 -0,493 

ROA 0,826 0,81 0,846 

Börsvärde 0,0769 0,0589 0,0586 

Årets Resultat -0,0788 -0,0717 -0,0734 

Omsättning -0,0322 0,0366 0,0362 

Skuldsättningsgrad -0,00256 -0,00267 -0,0027 

Konstant -0,774 -0,439 -0,3900 
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Regressionsanalysen ovan visar att det finns ett negativt samband mellan ett större ägande och 

rörlig ersättning till Vd:n, sambandet är svagare jämfört med regressionen utan dummyvariabel. 

I ovanstående är sambandet mellan -0,1541 och – 0,2041 procent. Även här finns det ett positivt 

samband mellan ROA och rörlig lön, dvs. ökar ROA kommer Vd:ns rörliga ersättning att öka. 

Med hjälp av dummyvariabeln ökar förklaringsgraden i regressionen till 36,34-36,77 procent 

beroende på vilken ägargrupp som studeras.  

 

4.3 Sammanfattning över variablernas påverkan på den rörliga ersättningen. 

Tabell 7 

  

Typ av variabel Förklaring av variabel  Förväntad 

Påverkan 

Faktisk 

Påverkan 

Rörlig Ersättning Rörlig Ersättning/Fast Ersättning  N/A N/A 

Storägare Röstandel i procent  + - 

Företagsstorlek Börsvärde logaritmerat  + Ingen påverkan 

Omsättning Nettoomsättning logaritmerat  + Ingen påverkan 

Skuldsättningsgrad Bolagets skuldsättningsgrad  - Ingen påverkan 

Företagets Resultat Årets resultat logaritmerat  + Ingen påverkan 

ROA Avkastning på totalt kapital  + + 
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5 Analys och slutdiskussion 

 

I vår studie har vi funnit ett negativt samband mellan större ägare och kortsiktig rörlig ersättning 

till Vd:n, därmed kan hypotesen i studien förkastas. När fler än en ägargrupp inkluderas i 

regressionsanalysen blir det negativa sambandet mellan ägargrupp och kortsiktiga rörliga 

ersättningen starkare. Studien visade även att avkastning på totalt kapital har en stor påverkan 

för Vd:ns kortsiktiga lön, detta nyckeltal visar hur bra företaget är på att använda sina tillgångar 

för att generera vinster. 

 

Agentteorin och Managerial power approach förekommer ofta i tidigare forskning för att 

förklara förhållandet mellan ägare och Vd samt mellan styrelsen och Vd-ersättning. Enligt 

agentteorin kan ersättningsarrangemangen användas för att minimera agentproblem och enligt 

Managerial power approach påverkas Vd:ns makt i ersättningsfrågor av ägarstrukturen i 

bolaget. För att få Vd:n att arbeta i ägarnas intresse inrättar man kortsiktiga rörliga ersättningar 

för skapa incitament för detta. Enligt teorin och tidigare studier är storleken och inflytandet 

över ersättningarna beroende av bolagets ägarstruktur, flera studier (Cyert, Kang och Kumar, 

2002; Hartzell och Starks, 2002) har visat att stora ägare leder till lägre Vd-ersättningar och 

ofta till en större andel rörlig ersättning. 

Resultatet i vår studie skiljer sig partiellt från de tidigare studier och teorier som legat till grund 

för vår hypotes. Studien visar att det finns ett negativt samband mellan en stora ägare och rörlig 

ersättning till Vd:n, vilket är tvärtemot vad vi förväntade oss. Resultatet visar att ju större 

huvudägare bolagen har desto lägre rörlig lön kommer Vd:n att få. Enligt de teorier och tidigare 

forskning vi presenterat bör stora ägare leda till en högre andel rörlig ersättning då den rörliga 

ersättningen förväntas leda till att Vd:n agerar i ägarnas intresse (Jensen och Meckling, 1976). 

Hartzell och Starks (2002) har tidigare visat att stora ägare har en positiv påverkan på den 

prestationsbaserade rörliga ersättningen, de menar också att detta resultat tyder på att stora ägare 

har en bra övervakande roll i att minska agentproblem.  

Genom att delar av vårt resultat inte stämmer överens med tidigare forskning kan man 

argumentera för att det kan finnas ett agentproblem då utformningen av Vd:ns rörliga ersättning 

är tänkt att styra Vd:ns agerande genom att den är beroende av dennes prestation (Bebchuk och 

Fried, 2003). Här visar resultatet att den rörliga ersättningen är mindre beroende av prestation 

även vid en närvaro av stora ägare. Eftersom att vårt resultat visar att stora ägare och andel 
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rörlig ersättning har ett negativt samband är det lockande att argumentera för att Vd:ns rörliga 

ersättning ökar utan att denne för den skull presterar bättre, men då vi inte undersökt hur den 

fasta lönen påverkats av stora ägare är detta inte möjligt.  

Vi har också bara undersökt den rörliga ersättningen och inte tagit hänsyn till andra former av 

ersättningar som t.ex. pension, bonus, aktier eller optioner. Således vet vi inte om en minskad 

andel rörlig ersättning leder till en högre andel fast ersättning. Det kan vara så att Vd:n får 

möjlighet att påverka en del av ersättningens utformning och därmed kanske väljer andra former 

av ersättningar än rörlig ersättning, ersättningar som också är prestationsbaserade och därmed 

underlättar agentproblem. Det kan också vara som Hartzell och Starks (2002) säger att ägare 

försöker att påverka ersättningsstrukturer efter sina preferenser i de bolag de verkar och därför 

väljer andra typer av ersättningar framför en rörlig ersättning.  

Att betala ut stora kortsiktiga löner och bonusar kan också sända ut fel signaler. Medias 

rapportering är ofta fokuserat kring stora bonusar som i sin tur skapar stor negativ 

uppmärksamhet för företaget, detta är något styrelsen och ägarna vill undvika. Blir 

uppmärksamheten och missnöjet för stort kommer styrelsen att bli uthängda och riskerar att bli 

bortröstade av aktieägarna, det gör att sådana ersättningsförlag kommer motarbetas av 

styrelsen. Vi har tidigare nämnt att det finns studier (Bebchuk och Fried, 2003) som visar att 

mediabevakning lett till lägre fasta ersättningar och högre prestationsbaserade rörliga 

ersättningar, vilket är i enighet med agentteorin. Eftersom bonusar ofta kritiseras i media finns 

det, enligt Managerial power approach, incitament för styrelsen att legitimera och/eller 

”gömma” ersättningen. Genom att istället välja andra typer av ersättningar kan man undvika en 

stor del av debatten kring ersättningarna då bonusar ofta skapar vrede och ilska hos allmänheten 

samt stärker bilden av ”giriga direktörer”. Detta skulle kunna vara en anledning till att den 

rörliga ersättningen inte är större vid närvaro av stora ägare. 

Studien visar att Vd:s rörliga lön minskar vid närvaro av en större huvudägare, enligt 

Managerial power approach ska den rörliga lönen minska och den fasta lönen öka om Vd:n har 

stor makt över styrelsen. Det är inte troligt att om huvudägaren blir starkare kommer samtidigt 

Vd:ns makt över styrelsen att öka. Därmed kan inte resultatet som studien visar förklaras av 

den delen av Managerial power approach som behandlar Vd:ns makt över styrelsen. Detta gör 

att förändringen i rörlig ersättning troligtvis påverkas av andra faktorer än Vd:ns makt över 

styrelsen. 
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Resultatet i studien visar också att börsvärdet och omsättning inte hade någon påverkan på den 

rörliga ersättningen. Att börsvärdet inte hade någon påverkan på den rörliga ersättningen skiljer 

sig från tidigare studiers resultat (Randøy och Nielsen, 2002; Hartzell och Starks, 2002). Detta 

kan förklaras av att dessa studier undersökt börsvärdets påverkan på den totala ersättningen och 

inte den rörliga. Börsvärdet har visat sig haft en positiv påverkan på den totala ersättningen 

(Randøy och Nielsen, 2002; Hartzell och Starks, 2002) och en förklaring till detta kan vara att 

större företag betalar vanligtvis högre löner (Randøy och Nielsen, 2002) och att företagets 

storlek ofta används som argument för att legitimera högre ersättningar (Tosi et al. 2000). 

Vanliga argument för att rättfärdiga en högre ersättning är organisatorisk komplexitet eller att 

det krävs ett större humankapital hos Vd:n (Tosi et al. 2000). Vårt resultat visar att förhållandet 

mellan fast och rörlig ersättning inte påverkas av börsvärdet, vilket tyder på att den rörliga 

ersättningen inte har en koppling till börsvärde.  

Som tidigare nämnt ovan fann studien inget samband mellan omsättning och den rörliga 

ersättningen. Enligt Tosi et al. (2000) vill Vd:ar att lönerna så mycket som möjligt ska vara 

knutna till företagets storlek och inte till prestation då de har mer inflytande över detta. Att 

omsättningen inte hade något samband med den rörliga ersättningen skulle kunna vara ett 

tecken på att ägarna har bra kontroll över Vd:ns ersättning och styr ersättningarna mot mer 

prestationsbaserade rörliga ersättningsformer. Ur ett agentteoretiskt perspektiv, där man vill få 

Vd:n att ha samma mål som ägarna, kan man välja att koppla ersättningen mot aktiekursen och 

på det sättet skapa incitament för Vd:n att öka värdet på bolaget och som i sin tur ökar värdet 

på ägarnas aktier vilket också kommer gynna denne själv. Men detta kan inte observeras i denna 

studie, hade börsvärdet haft en positiv påverkan på den rörliga ersättningen hade det kunnat 

tolkas som att Vd:n bär mer risk och att den rörliga ersättningen varit mer kopplad till 

prestationsbaserade- snarare än stabila faktorer.  

Studien fann inte heller något samband mellan årets resultat och andel rörlig ersättning samt 

skuldsättningsgrad och andel rörlig ersättning. Även om tidigare studier visade svagt eller inget 

samband (Tosi et al., 2000; Randøy och Nielsen, 2002) förväntade vi oss ett positivt samband 

mellan årets resultat och andel rörlig ersättning. Det kan därför verka som att den rörliga 

ersättningen inte är direkt beroende av företagets resultat och inte är kopplad till Vd:ns 

prestation. Men samtidigt visar studien ett starkt samband mellan nyckeltalet avkastning på 

totalt kapital (ROA) och andelen rörlig lön. Detta tyder på att mer företagsspecifika nyckeltal 

snarare än årets resultat som förklarar den rörliga ersättningen. Därmed kan man argumentera 
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att årets resultat inte bra mått för att förklara andelen rörlig ersättning i olika bolag, bättre mått 

kan istället vara t.ex. nyckeltal som är unika för en bransch eller som huvudägarna tycker är 

viktiga. En svag koppling mellan företags resultat och rörlig ersättning kan enligt Randøy och 

Nielsen (2002) bero på att Sveriges starka socialdemokratiska kultur där uppfattningen är att 

man belönas högre på grund av att arbetet är stressande och krävande snarare än prestation. 

Skuldsättningsgraden hade ingen påverkan på den rörliga ersättningen vilket tyder på att dessa 

inte är beroende av varandra. Dock kan det vara så att det har en påverkan på nivån av den 

totala ersättningen vilket inte undersöks här. 

Att stora huvudägare väljer att betala ut en högre andel fast lön och mindre kortsiktig rörlig lön 

skulle kunna bero på att de vill få Vd:n att tänka mer långsiktigt. Många stora huvudägare kan 

antas ha ett långsiktigt perspektiv i sina bolag och struntar i kortsiktiga händelser och vill 

överföra detta tänkande till Vd:n. Stockholmsbörsens största bolag mätt i börsvärde Hennes och 

Mauritz Vd Karl-Johan Persson och tillika son till huvudägaren Stefan Persson berättar i en 

intervju i Dagens Industri;  

 

”En nackdel med börsen är att det är väldigt kortsiktigt. Men vi försöker ändå agera och tänka 

på det långsiktigt bästa för H&M.”  

 

”Vi gör det som är bäst för H&M på lång sikt och hoppas att de andra ägarna tycker att det är 

bra. Jag har inte exakt koll på aktieutvecklingen men tittar man sju-tio år bakåt så har 

totalavkastningen varit bra.” (Strandberg, 2016, 28 januari). 

 

Detta kan göra att stora ägare istället för kortsiktiga rörliga löner väljer att belöna sin Vd med 

en högre del fast lön och sedan använder långsiktiga incitamentsprogram för att få Vd:n att 

tänka långsiktigt som huvudägarna. Ett sådant exempel kan vara att Vd:n får aktier som han 

sedan kan lösa in i framtiden och genom detta hoppas ägarna att Vd:n kommer att tänka 

långsiktigt.  
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6. Förslag till fortsatt forskning 

 

I studien undersöks endast den kortsiktiga ersättningen till Vd:n, men det finns flera former av 

andra ersättningar som studien inte tagit hänsyn t.ex. pension och långsiktiga 

incitamentsprogram. Fortsatt forskning bör även ta med dessa faktorer och undersöka vilken 

påverkan dessa kan ha på den kortsiktiga rörliga ersättningen. Man bör även utöka urvalet till 

att omfatta hela Stockholmsbörsen och se om små- och mellanbolag skiljer sig mot storbolagen. 

Finns det en skillnad i ersättningskultur mellan de mindre och stora bolagen? Kan det vara så 

att ett mindre bolag med en aktiv grundare har en annan syn på ersättningsnivåer? 

 

Ett annat tänkbart forskningsområde är att undersöka hur institutionella ägare exempelvis 

institutionella-, fond- och pensionsbolag påverkar ersättningen. Flera av dessa sitter ofta med i 

valberedningen hos många bolag och kan till följd av detta påverka nomineringen till bolagens 

styrelser. Vidare kan man undersöka om det finns andra styrelsefaktorer som påverkar den 

rörliga ersättningen. 

 

Eventuella skatteeffekter har inte studerats i studien, kan det finnas incitament att välja en sorts 

ersättning med hänsyn till skatten? Eftersom Sverige har höga skatter på arbete och lägre skatter 

på kapital kan det påverka Vd:s lönestruktur? Det vore även intressant att undersöka hur 

ersättningen ser ut om Vd:n äger många aktier i bolaget, kan detta göra att denne föredrar aktier 

istället för kontant ersättning? 
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Bilaga 1 – Bolag som ingår i studien 
 

AAK AB 

Aktiebolaget Electrolux 

Aktiebolaget Industrivärden 

Aktiebolaget SKF 

Aktiebolaget Volvo 

Alfa Laval AB 

Assa Abloy AB 

Atlas Copco Aktiebolag 

Atrium Ljungberg AB 

Axfood Aktiebolag 

Axis Aktiebolag 

Betsson AB 

Boliden AB 

Castellum Aktiebolag 

Elekta AB  

Fabege AB 

Fastighets AB Balder 

Getinge AB 

H & M Hennes & Mauritz AB 

Hexagon Aktiebolag 

Hexpol AB 

Holmen Aktiebolag 

Hufvudstaden AB 

Husqvarna Aktiebolag 

Indutrade Aktiebolag 

Intrum Justitia AB 

Investment AB Kinnevik 

Investmentaktiebolaget Latour 

Investor Aktiebolag 

JM AB 

L E Lundbergföretagen Aktiebolag  

Loomis AB 
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Lundin Petroleum AB 

Meda Aktiebolag 

Melker Schörling AB 

Modern Times Group MTG AB 

NCC Aktiebolag 

NetEnt AB (publ) 

NIBE Industrier AB 

Nobia AB 

Peab AB 

Ratos AB 

SAAB Aktiebolag 

Sandvik Aktiebolag 

Securitas AB 

Skanska AB 

SSAB AB 

Swedish Match AB 

Swedish Orphan Biovitrum AB  

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA 

Tele2 AB 

Telefonaktiebolaget LM Ericsson 

Telia Company AB 

Trelleborg AB 
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Bilaga 2 – Studiens regressionsanalyser 
 

Regressionsanalyser utan dummyvariabel  

 

Regression med största ägare 
 

Model Summary 

 

       S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 

0,374436  13,92%     11,91%       8,11% 

 

 

Coefficients 

 

Term                    Coef  SE Coef  T-Value  P-Value   VIF 

Constant              -0,774    0,645    -1,20    0,232 

Största ägare         -0,432    0,109    -3,98    0,000  1,09 

ROA                    0,826    0,295     2,80    0,005  1,13 

Börsvärde             0,0769   0,0474     1,62    0,106  4,79 

Årets Resultat       -0,0788   0,0345    -2,28    0,023  3,52 

Omsättning            0,0322   0,0209     1,54    0,124  2,10 

Skuldsättningsgrad  -0,00256  0,00523    -0,49    0,625  1,02 

 

 

Regression Equation 

 

KVOT = -0,774 - 0,432 Största ägare + 0,826 ROA + 0,0769 Börsvärde 

- 0,0788 Årets Resultat 

       + 0,0322 Omsättning - 0,00256 Skuldsättningsgrad 

 

 

Regression med största ägare och näst största ägare 

 
Model Summary 

 

       S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 

0,371459  15,28%     13,31%       9,85% 

 

 

Coefficients 

 

Term                    Coef  SE Coef  T-Value  P-Value   VIF 

Constant              -0,439    0,652    -0,67    0,502 

1+2                   -0,495    0,110    -4,49    0,000  1,09 

ROA                    0,810    0,292     2,77    0,006  1,13 

Börsvärde             0,0589   0,0475     1,24    0,216  4,89 

Årets Resultat       -0,0717   0,0344    -2,08    0,038  3,56 

Omsättning            0,0366   0,0206     1,77    0,077  2,08 

Skuldsättningsgrad  -0,00267  0,00519    -0,51    0,607  1,02 

 

 

Regression Equation 

 

KVOT = -0,439 - 0,495 1+2 + 0,810 ROA + 0,0589 Börsvärde - 0,0717 Årets Resultat 

       + 0,0366 Omsättning - 0,00267 Skuldsättningsgrad 
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Regression med de tre största ägarna 
Model Summary 

 

       S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 

0,372552  14,78%     12,79%       9,30% 

 

 

Coefficients 

 

Term                    Coef  SE Coef  T-Value  P-Value   VIF 

Constant              -0,390    0,658    -0,59    0,554 

1+2+3                 -0,493    0,114    -4,31    0,000  1,09 

ROA                    0,846    0,292     2,89    0,004  1,13 

Börsvärde             0,0586   0,0477     1,23    0,220  4,91 

Årets Resultat       -0,0734   0,0345    -2,13    0,034  3,55 

Omsättning            0,0362   0,0207     1,75    0,081  2,09 

Skuldsättningsgrad  -0,00270  0,00521    -0,52    0,604  1,02 

 

 

Regression Equation 

 

KVOT = -0,390 - 0,493 1+2+3 + 0,846 ROA + 0,0586 Börsvärde - 0,0734 Årets Resultat 

       + 0,0362 Omsättning - 0,00270 Skuldsättningsgrad 

 

Regressionsanalyser med dummyvariabel  

 

Regression med största ägare 
 

 

 

Model Summary 
 

       S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 

0,318300  38,04%     36,34%      32,12% 

 

 

Coefficients 

 

Term                    Coef  SE Coef  T-Value  P-Value   VIF 

Constant               0,347    0,560     0,62    0,536 

Största ägare        -0,1541   0,0966    -1,60    0,112  1,18 

ROA                    0,400    0,254     1,57    0,116  1,16 

Börsvärde             0,0302   0,0405     0,74    0,458  4,85 

Årets Resultat       -0,0261   0,0298    -0,88    0,382  3,63 

Omsättning           -0,0086   0,0182    -0,47    0,637  2,21 

Skuldsättningsgrad  -0,00454  0,00445    -1,02    0,309  1,02 

Saknar rörlig 

  1                  -0,5114   0,0512    -9,98    0,000  1,31 

 

 

Regression Equation 

 

Saknar 

rörlig 

0       KVOT = 0,347 - 0,1541 Största ägare + 0,400 ROA + 0,0302 Börsvärde 

               - 0,0261 Årets Resultat - 0,0086 Omsättning 

- 0,00454 Skuldsättningsgrad 

 

1       KVOT = -0,164 - 0,1541 Största ägare + 0,400 ROA + 0,0302 Börsvärde 

               - 0,0261 Årets Resultat - 0,0086 Omsättning 

- 0,00454 Skuldsättningsgrad 
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Regression med största och näst största ägare 
 

Model Summary 

 

       S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 

0,317233  38,45%     36,77%      32,83% 

 

 

Coefficients 

 

Term                    Coef  SE Coef  T-Value  P-Value   VIF 

Constant               0,483    0,565     0,85    0,393 

1+2                  -0,2041   0,0985    -2,07    0,039  1,19 

ROA                    0,395    0,253     1,56    0,120  1,16 

Börsvärde             0,0225   0,0407     0,55    0,581  4,93 

Årets Resultat       -0,0226   0,0298    -0,76    0,450  3,66 

Omsättning           -0,0065   0,0181    -0,36    0,721  2,21 

Skuldsättningsgrad  -0,00459  0,00444    -1,04    0,302  1,02 

Saknar rörlig 

  1                  -0,5031   0,0512    -9,82    0,000  1,32 

 

 

Regression Equation 

 

Saknar 

rörlig 

0       KVOT = 0,483 - 0,2041 1+2 + 0,395 ROA + 0,0225 Börsvärde 

- 0,0226 Årets Resultat 

               - 0,0065 Omsättning - 0,00459 Skuldsättningsgrad 

 

1       KVOT = -0,021 - 0,2041 1+2 + 0,395 ROA + 0,0225 Börsvärde 

- 0,0226 Årets Resultat 

               - 0,0065 Omsättning - 0,00459 Skuldsättningsgrad 

 

Regression med de tre största ägarna 
 

Model Summary 

 

       S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 

0,317433  38,37%     36,69%      32,75% 

 

 

Coefficients 

 

Term                    Coef  SE Coef  T-Value  P-Value   VIF 

Constant               0,508    0,568     0,89    0,372 

1+2+3                 -0,202    0,102    -1,99    0,048  1,19 

ROA                    0,407    0,253     1,61    0,109  1,16 

Börsvärde             0,0222   0,0408     0,54    0,587  4,95 

Årets Resultat       -0,0230   0,0299    -0,77    0,443  3,66 

Omsättning           -0,0069   0,0181    -0,38    0,705  2,21 

Skuldsättningsgrad  -0,00462  0,00444    -1,04    0,299  1,02 

Saknar rörlig 

  1                  -0,5057   0,0511    -9,90    0,000  1,31 

 

 

Regression Equation 

 

Saknar 

rörlig 

0       KVOT = 0,508 - 0,202 1+2+3 + 0,407 ROA + 0,0222 Börsvärde 

- 0,0230 Årets Resultat 

               - 0,0069 Omsättning - 0,00462 Skuldsättningsgrad 

 

1       KVOT = 0,002 - 0,202 1+2+3 + 0,407 ROA + 0,0222 Börsvärde 

- 0,0230 Årets Resultat 

               - 0,0069 Omsättning - 0,00462 Skuldsättningsgrad 
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Bilaga 3 – Definition av nyckeltal 
 
 

Avkastning på totalt kapital  ((Rörelseresultat + Ränteintäkter från 

koncernbolag + Externa ränteintäkter + 

Övriga Finansiella intäkter) / Summa 

tillgångar) * 100  

 

Avkastning på eget kapital  (Resultat efter finansiella intäkter och 

kostnader / (Summa eget kapital + 

(Summa obeskattade reserver * 0.72))) 

* 100  

  

 

Börsvärde  Börsvärde vid årets sista handelsdag 

föregående år. 

 

Nettoomsättning  Nettoomsättning i bolagens 

årsredovisningar. 

 

Skuldsättningsgrad  (Summa avsättningar + Summa 

kortfristiga skulder + Summa 

långfristiga skulder + (Summa 

obeskattade reserver * 0.28)) / (Summa 

eget kapital + (Summa obeskattade 

reserver * 0.72)). 

 

Årets resultat  Årets resultat i bolagens 

årsredovisningar. 

 
 
 
 


