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Sammanfattning 
 
Problembakgrund & Problemdiskussion  
I de flesta bolag besitter den Verkställande direktören (VD) kontrollen över företaget 
medan aktieägarna äger företaget. Denna separation av kontroll och ägande kan ge 
upphov till agentproblem. Ersättningen ska skapa incitament för VD:n att agera utifrån 
aktieägarnas bästa intresse, vilket kan vara utmanande då människor har benägenhet att 
agera utifrån det som gynnar dem själva mest. Studier över hela världen som undersökt 
sambandet mellan VD-ersättning och lönsamhet har kommit fram till spridda resultat. 
Efter en genomgång av tidigare studier blir det tydligt att det är få studier utförda på små 
svenska börsnoterade bolag. Utifrån detta bristområde har problemformuleringen för 
studien utformats.  
 
Problemformulering 
Finns det något samband mellan VD-ersättning och lönsamhet i små börsnoterade 
företag i Sverige? 
 
Syfte 
Huvudsyftet är att undersöka sambandet mellan total VD-ersättning och lönsamhet, åren 
2005 till 2014. Delsyftena blir att undersöka sambandet mellan lönsamhet och grundlön, 
rörlig ersättning, aktieinnehav och styrelsemedlemskap. 
 
Teoretiska utgångspunkter 
Studien behandlar två teorier, agentteorin och stewardshipteorin, som syftar till att 
förklara relationen mellan agenten (VD) och uppdragsgivaren (aktieägare). Vidare berörs 
även VD-ersättningens struktur, rörlig ersättning som incitament, VD:s aktieinnehav och 
VD-dualitet.  
 
Metod 
För studien valdes en kvantitativ metod med deduktiv ansats. En kombination mellan ett 
systematiskt och stratifierat urval utfördes på populationen mellan 2005 till 2014, vilket 
genererade 759 företagsobservationer. Denna studie utgår från en tidigare studie av 
Randøy & Nielsen (2002). För att mäta företagens lönsamhet användes måtten ROA och 
ROE, för att försöka ta hänsyn till endogenitet användes även två varianter av dessa mått, 
vi har valt att kalla dem ROA-e och ROE-e. Kontrollvariablerna marknadsvärde, 
skuldsättningsgrad, bransch och år användes även. Utifrån studiens syften 
operationaliserades hypoteser för signifikanstestning.  
 
Resultat & Slutsatser 
Av samtliga hypoteser som testats kan endast ett signifikant samband bekräftas vad gäller 
sambandet mellan rörlig ersättning och lönsamhet. Att VD:n erhåller rörlig ersättning 
påverkar med andra ord lönsamheten positivt. Studiens resultat tyder på att agentteorin 
endast kan antas gälla för VD:ar som erhåller rörlig ersättning och VD-dualitet. Resultatet 
för övriga ersättningsformer och aktieinnehav tyder på att dessa typer av incitament inte 
går i linje med agentteorin och teorin om VD:s aktieinnehav fungerar som incitament för 
att öka lönsamheten. Det är dock svårt att bekräfta huruvida stöd i det här fallet istället 
kan ges åt stewardshipteorin. Stewardshipteorin står i kontrast mot agentteorin, vilket 
därmed skulle kunna vara anledningen till att inget samband mellan total 
ersättning/grundlön/aktieinnehav och lönsamhet går att finna. 
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Begreppsdefinition 
 
 
I denna del förklaras några av de begrepp som används i uppsatsen. Namnen på de 
olika lönsamhetsmåtten som nämns i denna uppsats har vi valt att inte översätta till 
svenska utan istället använt de engelska benämningarna. 
    
 
 
EPS  
EPS är en förkortning av earnings per share och visar företagets vinst per aktie. Måttet 
beräknas genom att dividera nettoinkomsten med antalet utestående aktier. Måtten kan 
bland annat användas för att göra en jämförelse med aktiens marknadsvärde (Inc, u.å.b). 
 
EVA  
Economic value added förkortas EVA och kan användas som ett värdebaserade 
ledningsmått, det vill säga som prestationsincitament för att maximera aktieägarnas värde 
(Penman, 2013, s. 575). 
 
Market-to-book 
Market-to-book är ett marknadsbaserat lönsamhetsmått och kalkyleras genom att ta det 
totala marknadsvärdet av företagets aktier i slutet av året dividerat med det bokförda 
värdet av aktieägarnas eget kapital (Randøy & Nielsen, 2002, s. 65).   
 
MVA  
MVA är förkortning för Market value added och är ett mått på förändringen i aktieägarnas 
värde utifrån marknadsvärde. Detta mått kalkyleras genom att ta slutvärdet minus 
utgångsvärdet plus utbetalning (Penman, 2013, s. 46).  
 
MVE 
Market value of equity förkortas MVE och mäter marknadsvärdet av eget kapital, med 
hänsyn till utdelning (Matolcsy & Wright, 2011, s. 752). 
 
RET 
Stock return förkortas ibland som RET och är ett marknadskapitalbaserat lönsamhetsmått 
(Duffhues & Kabir, 2008, s. 49). Måttet beräknas genom att ta aktiens slutpris subtraherat 
med aktiens utgångspris adderat med utdelningen (Penman, 2013, s. 46).  
 
ROA 
Return on assets förkortas ROA. Detta är ett mått på räntabiliteten på totalt kapital 
(Andersson et al., 2004, s. 152). Uträkningen för detta mått kommer att presenteras senare 
under i arbetet under punkten “5.8.1 Lönsamhetsmått”  
 
ROCE 
Förkortningen ROCE står för Return on common equity (Penman, 2013, s. 147).  Måttet 
mäter företagets framgång i att skapa inkomster till förmån för gemensamma aktieägare 
(Accounting for management, u.å.). ROCE beräknas på följande sätt: Totalt resultat 
subtraherat med preferensutdelningen dividerat med det bokförda värdet av det 
gemensamma egna kapitalet (Penman, 2013, s. 147).  
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ROE 
Return on equity förkortas ROE. Detta är ett mått på räntabiliteten på eget kapital 
(Andersson et al., 2004, s. 171). Uträkningen för detta mått kommer att presenteras senare 
under i arbetet under punkten “5.8.1 Lönsamhetsmått”.  
 
ROI 
Return on investment förkortas vanligtvis ROI och mäter de erhållna fördelarna från en 
investering. Tid är generellt oftast av stor vikt vid detta mått då det tar tid för fördelarna 
från investeringen att realiseras. Måttet kan beräknas på flera olika sätt (Inc, u.å.a).  
       
ROR 
Förkortningen ROR står för Rate of return och måttet mäter vinst i relation till kapitalet. 
Vinsten måste sättas i relation till insatsen av resurser, där insatsen antiken kan vara det 
egna kapitalet eller det totala kapitalet (Andersson et al., 2004, s. 151).  
 
RNOA 
RNOA är en förkortning av Return on net operating assets. Det är ett mått som mäter 
lönsamheten av de operativa aktiviteterna i ett företag. RNOA beräknas genom att ta 
rörelseresultat efter skatt dividerat med nettotillgångar (Penman, 2013, s. 318). 
 
Rörlig ersättning  
Rörlig ersättning är en bonusersättning som VD kan erhålla. Rörlig ersättning kallas även 
bland annat för bonus, resultatbaserad ersättning och tantiem. I denna uppsats används 
framförallt termerna rörlig ersättning och bonus. 
 
Vinstmarginal  
Vinstmarginal är ett lönsamhetsmått som beräknas genom att dividera företagets totala 
rörelseresultat efter skatt, med försäljning. Måttet kan delas upp i vinstmarginal av 
intäkter genererade av försäljning och intäkter som genererats av andra aktiviteter än 
försäljning (Penman, 2013, s. 318).      
 
RTS 
Return to common stocks förkortas RTS. Det är ett lönsamhetsmått som beräknas genom 
att ta aktiens pris vid tidpunkt t minus aktiens pris vid tidpunkt t-1 adderat med 
utdelningen. Detta divideras sedan med aktiepriset vid tidpunkt t-1 (Zhou, 2000, s. 224). 
 
ROS  
ROS är en förkortning av Return on sales, vilket är ett lönsamhetsmått som representerar 
det rörelseresultat som genereras av en kronas försäljning. Måttet beräknas genom att 
dividera rörelseresultatet med försäljning (Firth et al., 2006, s. 703).  
 
ROC  
Return on capital förkortas ROC. Detta mått mäter räntan på satsat kapital (Andersson et 
al., 2004, s. 17). 
 
Tobins Q 
Tobins Q kan användas som ett mått på tillväxtmöjligheter (Ozkan, 2007, s. 13) och mäts 
genom summan av det totala bokförda värdet av tillgångar plus marknadsvärdet av eget 
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kapital minus det bokförda värdet för eget kapital delat på det bokförda värdet av totala 
tillgångar (Ozkan, 2007, s. 18).  
 
VD-Dualitet 
VD-dualitet innebär att VD bär två hattar, en VD-hatt och en styrelsemedlemshatt. Icke-
dualitet innebär motsatsen, det vill säga att VD:n och styrelsemedlemmarna är olika 
individer (Baliga et al., 1996, s. 42).  
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1. Inledning 

 
De återkommande debatterna om Verkställande direktörers (VD:s) höga ersättningar har 
bidragit till att skapa ett stort forskningsområde angående huruvida VD:ns ersättning 
påverkar företagets lönsamhet. I detta inledande kapitel väcks intresset för studien genom 
en presentation av problembakgrunden, problemdiskussion, problemformulering och 
syfte. Avslutningsvis redogörs för studiens avgränsningar och disposition. 
  
 
 

1.1 Problembakgrund 

I de flesta bolag besitter den Verkställande Direktören (VD) den operativa kontrollen över 
företaget medan aktieägarna är de som äger företaget. I och med denna separation av 
kontroll och ägande kan det uppstå agentproblem (Jensen & Meckling, 1976, s. 
309).  Ägarna är de som utser styrelse och styrelsen i sin tur är de som utser VD. 
Aktieägare förväntar sig att VD:n ska implementera strategier för att maximera företagets 
värde (Jensen & Murphy, 1990, s. 4). En av styrelsens uppgifter är att besluta om 
storleken och strukturen på ersättningen till VD. Ersättningen ska skapa incitament för 
VD:n att agera utifrån aktieägarnas bästa intresse, vilket kan vara utmanande då 
människor har benägenhet att agera utifrån det som gynnar dem själva mest (Jensen & 
Murphy, 1990, s. 4).  
 
Den genomsnittliga månadsersättningen år 2014 för en VD i Sverige var 73 600 kr (SCB, 
2016a), vilket innebär att den genomsnittliga årslönen var 883 200 kr. Jämförelsevis var 
den genomsnittliga lönen i Sverige år 2014, 31 400 kr i månaden (SCB, 2016b) vilket blir 
en årslön på 376 800 kr per år. En VD tjänade år 2014 i genomsnitt 506 400 kr mer per 
år än den genomsnittliga svensken. Observera att detta är genomsnittsvärden, 
ersättningen till VD:arna i de största bolagen är betydligt högre än 
genomsnittsersättningen. År 2009, efter finanskrisen kom EU ut med kompletterande 
rekommendationer angående ersättningar till ledande befattningshavare i börsnoterade 
bolag. Syftet med EU:s rekommendationer angående ersättning till ledande 
befattningshavare är att ge aktieägare större insyn och kontroll över bolagets 
ersättningspolicy. Enligt kommissionen har ersättningarnas struktur ökat i komplexitet. 
De baseras alltmer på kortsiktiga resultat och i somliga fall har detta resulterat i, utifrån 
företagets resultat, obefogat höga ersättningar (Kallas, 2009).  En VD-ersättning kan 
bestå av följande: fast lön, kortsiktig och/eller långsiktig rörlig ersättning det vill säga 
bonus, pensionsavsättning och övriga förmåner. Som ett komplement till lagstiftningen 
finns Svensk kod för bolagsstyrning (Kollegiet, 2015)  som är en sammanställning av hur 
god bolagsstyrning ska se ut, den är dock självreglerad.  
 
Debatter om nivån på ersättningen är något som kontinuerligt återkommer i media. Från 
svenska tidningar så som Aftonbladet (Holmqvist, 2014)  till Svenska dagbladet (Robert 
Sennerdal, 2011) tar upp diskussionen om lönegapet som dessa höga VD-löner skapar. 
Även runt om i världen är diskussionen om VD-ersättning ett aktuellt ämne. Ett exempel 
är artikeln “What the Presidential Candidates Are Failing to Address About CEO Pay” 
(Kotler, 2015) i den Amerikanska tidningen Fortune, där diskuterar författaren 
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problematiken med de ökade VD-lönerna och att det krävs mer transparens när det 
kommer till hur mycket VD:n tjänar. Vilket, enligt författaren, företag är motvilliga till 
då de är rädda att det kan skapa dålig publicitet (Kotler, 2015). Ett annat exempel kommer 
från den australiensiska tidningen Crikey där författaren Schwab (2013) diskuterar de 
höga direktörslönerna i statligt ägda bolag.   
 
Hur kommer det sig då att VD:n har så hög ersättning jämfört med andra arbetstagare? 
En anledning som forskare nämner är att VD-ersättningen påverkas av företagets storlek, 
desto större företag desto högre ersättning (Baker et al., 1988, s. 609; Guy, 2005, s. 51; 
Zhou, 2000, s. 213). Dock så är storleken på företaget endast en av två grundläggande 
faktorer som används av ekonomer för att förklara nivån på ersättningen, den andra 
faktorn är företagets lönsamhet (Guy, 2005, s. 51).   
 
 

1.2 Problemdiskussion 

Studier gällande sambandet mellan VD-ersättning och företagets lönsamhet är något som 
studerats över hela världen. De tidigare studierna inom området har spridda resultat. Det 
finns både studier som visat på ett positivt samband mellan VD-ersättning och lönsamhet, 
och studier som inte funnit något samband mellan de två variablerna. Studier utförda i 
bland annat USA (Sun et al., 2013), Japan (Kato & Kubo, 2006), Australien (Merhebi et 
al., 2006), Sverige och Norge (Randøy & Nielsen, 2002) visar alla på att det finns ett 
samband mellan VD-ersättning och lönsamhet. I  till exempel Nederländerna (Duffhues 
& Kabir, 2008) och Bulgarien (Jones &  Kato, 1996),  har studier utförts som inte kunnat 
visa på ett samband mellan VD-ersättning och lönsamhet.  
 
Beroende på vilka delar av ersättningen som forskaren väljer att studera och vilka 
lönsamhetsmått som används för att mäta lönsamheten kan resultaten se olika ut. Vissa 
studier delar upp ersättningen i total ersättning och rörlig ersättning, medan andra studier 
fokuserar på kontantersättning och optionsbaserade/aktiebaserade ersättningar. Enligt 
Jensen & Murphy (1990) blir kopplingen mellan aktieägares förmögenhet och VD:ns 
förmögenhet starkare desto större andel av bolagets aktier som VD:n äger (Jensen & 
Murphy, 1990, s. 8). Det finns studier  (Mehran, 1995; Matolcsy & Wright, 2011) vars 
resultat stödjer Jensen & Murphy (1990) att företagets lönsamhet påverkas av den 
aktierelaterade delen av VD-ersättningen. Mehrans studie (1995) kom även fram till att 
det finns ett samband mellan VD:s aktieinnehav och lönsamhet (Mehran, 1995, s. 164).  
 
Majoriteten av forskarna inom området har valt att utföra sina studier på större 
börsnoterade bolag. Bristen på studier på små företag gör att detta är ett intressant område 
att studera. I ett mindre bolag bör VD ha större möjlighet att påverka företaget på flera 
nivåer och genomföra mer omfattande förändringar på kortare tid, jämfört med en VD i 
ett stort bolag. I större bolag är det längre ledtider och strukturella förändringar tar därmed 
längre tid. Det är enklare att vända en bil än en buss.       
 
Efter en genomgång av tidigare studier inom området blir det tydligt att det finns få 
studier utförda på svenska bolag. Det finns även en avsaknad av studier som undersöker 
om detta samband finns i små börsnoterade bolag. Utifrån dessa två bristområden har vi 
utformat problemformuleringen för studien.  
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1.3 Problemformulering 

Finns det något samband mellan VD-ersättning och lönsamhet i små börsnoterade 
företag i Sverige? 
 
 

1.4 Syfte 

Studiens syfte är att undersöka huruvida det finns något samband mellan den ersättning 
som företaget betalar ut till VD och lönsamheten i små börsnoterade företag i Sverige. 
Huvudsyftet kommer därmed vara att undersöka detta samband utifrån den totala 
ersättningen till VD från ett företagsperspektiv mellan åren 2005 till 2014. Första 
delsyftet är att studera om det finns något samband mellan grundlön och lönsamhet. 
Andra delsyftet är att studera om det finns något samband mellan rörlig ersättning och 
lönsamhet. Tredje delsyftet är att studera om det finns något samband mellan VD:s 
aktieinnehav och lönsamhet. Fjärde delsyftet är att studera om det finns något samband 
mellan VD:s styrelsemedlemskap och lönsamhet. Alla syften studeras under åren 2005 
till 2014 och på små börsnoterade företag i Sverige. 
 
 

1.5 Avgränsningar 

Denna studie kommer endast att behandla verkställande direktörs ersättning, ingen 
hänsyn kommer tas till övrig personals ersättning. De företag som vi kommer att inhämta 
data och uttala oss om är företag noterade på den svenska börsen med ett marknadsvärde 
under 150 miljoner euro, det vill säga 1398,87 miljoner svenska kronor (kursdatum: 8/3-
2016). Tidsperioden för insamlad data är avgränsad till åren 2005 till och med 2014. Vi 
valde denna tidsperiod för att den fångar upp både hög- och lågkonjunktur men även för 
att öka studiens trovärdighet.  
 
Vi har valt att avgränsa vår studie till att studera total ersättning i form av grundlön plus 
rörlig ersättning, grundlön, kontant rörlig ersättning, VD-aktieinnehav och VD-
styrelsemedlemskap. Vi kommer däremot inte att inkludera ersättning i form av optioner 
och aktier, detta i och med att det inte alltid framgår värdet av dessa. I vår studie har vi 
även valt att exkludera VD:ns pension, detta i och med att det är ett så pass komplext och 
stort område vilket inte ryms inom vår tidsram. 
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1.6 Disposition 

Nedan i figur 1, presenteras uppsatsens disposition utifrån de viktigaste elementen i 
uppsatsen.  
 

 
Figur 1. Uppsatsens disposition. 

 
 

2. Metodologi 
 
Efter att syftet för studien är fastställt ska metodvalen diskuteras. Syftet med en studie 
kan uppnås på olika sätt och när tillvägagångssätt ska väljas är det viktigt att visa 
metodmedvetenhet (Björklund & Paulsson, 2012, s. 59). I denna del kommer valet av 
forskningsmetod för studien beskrivas och motiveras. Kapitlet inleds med en redogörelse 
för författarnas förförståelse, kunskapssyn och vetenskapliga synsätt.  
 
 
 

2.1 Förförståelse  

Forskarens sociala bakgrund, utbildning, praktiska erfarenheter et cetera är grunden för 
dennes erfarenhet och förförståelse (Johansson-Lindfors, 1993, s. 25). Det finns två typer 
av förförståelse, förstahandsförförståelse och andrahandsförförståelse. Personliga 
erfarenheter är exempel på förstahandsförförståelse medan erfarenheter inhämtade från 
läroböcker och föreläsningar är exempel på andrahandsförförståelse (Johansson-
Lindfors, 1993, s. 76). Författarnas förstahandsförförståelse är begränsad då ingen har 
någon personlig erfarenhet av VD-ersättning. Dock har båda författarna erfarenhet av att 
arbeta i VD-styrda bolag. En av författarna har även erfarenhet av att arbeta i bolag där 
rörlig ersättning utgår till alla anställda baserat på företagets totala prestation.  
 
De andrahandsförförståelser som författarna besitter inom studiens ämne grundar sig i de 
sju terminer på civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik på Umeå 
Universitets Handelshögskola. Grundläggande kurser i företagsorganisation och statistik 
har bidragit till en god förståelse för hur verksamheter är uppbyggda och hur statistiska 
metoder kan användas. Författarna har under den sjunde terminen studerat inriktningen 
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finansiering respektive redovisning på avancerad nivå och har därmed erfarenhet av att 
hantera och använda årsredovisningar.  
 
Ämnets florerande i media gör att författarna kan ha en viss förutfattad mening om att 
VD-ersättning generellt är hög. Dock bör noteras att rapporteringen i media oftast handlar 
om de större bolagen och inte de mindre bolagen som denna studie ämnar att undersöka. 
Denna studie undersöker sambandet mellan ersättning och prestation utan att ta någon 
ställning i huruvida  den enskilda ersättningen är “hög” eller “låg”. Författarna anser 
därmed att denna inställning i media inte bör påverka studiens resultat.  
 
 

2.2 Kunskapssyn  

Vad som är eller betraktas som kunskap inom ett ämnesområde beskriver definitionen för 
epistemologisk eller kunskapsteoretisk frågeställning. Positivism är en kunskapssyn som 
följer naturvetenskapligt synsätt (Bryman, 2011, s. 29). Positivismens syn på kunskap är 
att den byggs upp av ny kunskap som adderas till redan existerande kunskap. Resultatet 
av att styrka och utesluta hypoteser samt teorier leder till en kunskap som både är objektiv 
och sanningsenlig (Björklund & Paulsson, 2012, s. 66-67). Den andra kunskapssynen 
kallas hermeneutik och bygger på att tolka och skapa förståelse. Både positivism och 
hermeneutik strävar efter objektivitet, men den sistnämnda strävar efter att förstå 
fenomenets mening och att studera dess omgivning (Björklund & Paulsson, 2012, s. 67).  
 
Studien för denna uppsats syftar till att objektivt skapa förståelse och utöka kunskapen 
inom det valda ämnet och inte att studera fenomenets omgivning eller mening, därför 
lämpar sig det positivistiska synsättet bäst för denna studie. Data kommer att samlas in 
genom databasen Thomson Reuters Datastream/Eikon och de valda företagens 
årsredovisningar inhämtas via databasen Retriver Business. Utifrån denna information 
och de teoretiska utgångspunkterna som grund, kommer kunskap genereras genom att 
äldre kunskap vidareutvecklas av ny kunskap.  
 
 

2.3 Vetenskapligt synsätt och perspektiv  

Uppfattningen hur världen är konstruerad är grunden för ontologiska frågeställningar, det 
vill säga hur världen betraktas som utgör det undersökta området (Justesen & Mik-Meyer, 
2011, s. 11-12). Det finns två olika synsätt, dessa är objektivism och konstruktionism. 
Objektivism innebär att det finns en verklig verklighet som oberoende av sociala 
aktörer  (Bryman, 2011, s. 35-36). Exempelvis kommer en hund med fyra ben alltid att 
ha fyra ben oavsett vem du frågar. Det andra synsättet konstruktionismen har 
uppfattningen att verkligheten är beroende av hur de sociala aktörerna kombinerar, 
reviderar eller uppfattar verkligheten (Bryman, 2011, s. 36-37). Exempelvis kommer du 
att få flera olika svar på frågan “hur ser den här hunden ut?”, eftersom alla uppfattar och 
ser saker på olika sätt.   
 
För det valda syftet för denna studie, det vill säga om det finns något samband mellan 
företags lönsamhet och VD-ersättning, är ett objektivistiskt synsätt på verkligheten mer 
lämpat.  
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2.4 Angreppssätt  

Det finns två angreppssätt om förhållandet mellan teori och praktik, deduktivt och 
induktivt. Deduktivt angreppssätt är den vanligaste uppfattningen om detta förhållande, 
där utgångspunkten är redan existerade teorier och utifrån dessa teorier utförs 
observationer för att få fram ett resultat. Därefter bekräftas eller förkastas hypoteserna  för 
att sedan återkopplas till den teori som studien utgått från (Bryman, 2011, s. 26). Vid 
induktion kan forskaren studera ett ämne utan att först gå igenom befintlig teori 
(Björklund & Paulsson, 2012, s. 64). Ett induktivt angreppssätt utförs först observationer 
och utifrån dessa dras generella slutsatser (Bryman, 2011, s. 28). Angreppssättet för denna 
studie är deduktion (Figur 2) där det inledningsvis kommer att utföras en genomgång av 
teorier och tidigare studier inom området, för att sedan kunna formulera hypoteser. 
Därefter kommer data samlas in och bearbetas för att kunna presentera ett resultat. 
Resultaten kommer analyseras för att sedan kunna förkasta eller behålla hypoteserna. 
Slutligen kommer återkoppling till teorin göras och utifrån detta dras slutsatser. 
 
 

 
Figur 2. Det deduktiva angreppssättet. 
 
 

2.5 Kvantitativ metod 

En kvantitativ metod kommer att användas för denna studie. En kvantitativ studie 
innefattar information som antigen mäts eller värderas numeriskt medan en kvalitativ 
studie används när en djupare förståelse för specifikt ämne, situation eller händelse ska 
studeras (Björklund & Paulsson, 2012, s. 65). Utifrån vårt syfte och problemformulering 
ger en kvantitativ metod oss möjligheten att samla in empirisk data för att senare dra 
slutsatser utifrån detta. En kvalitativ metod hade inneburit att färre företag hade behövt 
väljas ut och studeras mer djupgående, vilket hade kunnat minskat resultatets 
generaliserbarhet och förändrat studiens syfte. Enligt Björklund och Paulsson (2012, s. 
65) är möjligheterna för generalisering högre i kvantitativa studier jämfört med 
kvalitativa studier. Tidigare studier (Murphy, 1985; Mehran, 1995; Randøy & Nielsen, 
2002) som utförts inom området har använt sig av en kvantitativ metod, vilket även tyder 
på att det är den metod som lämpar sig bäst för en studie av denna karaktär. Enligt 
författaren Bryman (2011, s. 40) är studier med en positivistisk kunskapssyn, en deduktiv 
ansats och en objektiv ontologi lämpade för en kvantitativ metod.  
 
 

2.6 Litteratursökning 

I studiens tidiga skede använde vi databaserna Business Source Premier, Emerald och 
Google Scholar, för att få omfattande information om ämnet VD-ersättning och företagets 
lönsamhet. Databaserna Business Source Premier och Emerald tillhandahålls via Umeå 



 
7 

universitetsbibliotek. Sökorden som användes i databaserna presenteras nedan. 
Nyckelorden har använts både enskilt och i kombination med varandra för att finna 
relevant litteratur.  Litteratursökningarna som gjordes för det valda forskningsområdet 
resulterade i flertalet artiklar och studier angående VD-ersättning och lönsamhet. Utifrån 
dessa artiklar kunde även ytterligare relevanta artiklar hittas genom respektive artikels 
refereringar. Även andra studentuppsatser inom området har varit av användning i 
sökandet efter relevant litteratur. Nyckelorden användes även för att söka information om 
de teorier som ligger till grund för denna studie.  
 
VD, ersättning, bonus, rörlig ersättning, företagets prestation, agentteorin, 
stewardshipteorin, incitament, dualitet, aktieinnehav, styrelsemedlemskap, Sverige, 
företagets lönsamhet, små företag, börsnoterade, organisation, CEO, compensation, 
bonus, company performance, agency theory, stewardship theory, duality, board 
member,  Sweden, small companies, listed, corporate, incentives,  equity, equity based 
compensation, stock ownership, organizational   
  
 

2.7 Källkritik 

I valet av källor har vi utgått från aktualitet, äkthet, oberoende, trovärdighet och  relevans. 
Aktualitet handlar om när källan publicerades och om informationen är aktuell (Umeå 
Universitetsbibliotek, 2016). Vi är medvetna om att vissa utav källorna som används är 
av de äldre slaget, men för att kunna visa utvecklingen inom området och för att kunna 
utgå från de fundamentala teorierna inom området, var dessa nödvändiga att ta med. De 
artiklar som publicerats de senaste åren bygger i många fall vidare på äldre teorier inom 
området.  I den utsträckning som det har varit möjligt har förstahandskällor använts. En 
andrahandskälla som dock använts är Blumberg et al. (2008) som är refererad i Saunders 
et al. (2009). Dock anser vi  Saunders et al. vara en trovärdig källa och har därmed gjort 
ett undantag och använt denna andrahandskälla. Majoriteten av de vetenskapliga artiklar 
som refereras till i denna uppsats är peer-reviewed. Detta underlättar den kritiska 
granskningen av källornas oberoende och trovärdighet. Att en artikel är peer-reviewed 
innebär enligt Umeå Universitetsbibliotek (u.å.) att den innan publicering blivit granskad 
av andra forskare inom området. Forskarna gör en bedömning av bland annat artikelns 
kvalitet, metodval, dataanalys och slutsatser. Utifrån bedömning och kritik så reviderar 
författaren artikeln innan den slutligen publiceras (Umeå Universitetsbibliotek, u.å.b). 
Alla källor som använts i denna uppsats har också ifrågasatts utifrån relevans, är källan 
relevant i sammanhanget, tillför den ytterligare kunskap och är källan relevant inom 
forskningsområdet.    
 
Agentteorin är en bred och ofta förekommande teori. Jensen & Meckling var inte först 
med att ta upp fenomenet men de har i sin studie från 1976 utformat en egen tolkning av 
begreppet. I sin studie hänvisar Jensen & Meckling till en artikel av Adam Smith från 
1776. Adam Smith har enligt Jensen & Meckling definierat agentförhållandet i sin artikel. 
Denna artikel har dock på grund av sin ålder inte gått att finna. Jensen & Mecklings artikel 
om teorin känns dock både trovärdig, relevant och auktoritär inom området eftersom 
artikeln har enligt Google Scholar citerats 55 932 gånger.  
 
Stewardshipteorin presenterades av Donaldson & Davis år 1989 på en konferens i 
Washington. När den väl publicerades två år senare ändrade författarna titeln från "CEO 
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Governance and Shareholder Returns: Agency Theory or Stewardship Theory" till 
“Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns”. I 
artiklar kan man hitta referenser till konferenspappret från 1989 dock finns det utkastet ej 
att tillgå. För att verifiera att artikeln från 1991 är den publicerade versionen av den som 
presenterades 1989 kontaktades författaren, professor  Lex Donaldson vid UNSW 
Australia Business School. Professor Lex Donaldson bekräftade att vårt antagande om 
artiklarna stämde och att artikeln från 1991 är den vi bör utgå från.        
 
 
 

3. Teoretiska utgångspunkter 
 
De grundläggande teorierna som behandlar agentens motivation och relation till 
uppdragsgivaren är agent- och stewardshipteorin. Kapitlet inleds med en genomgång av 
de två nämnda teorierna. Sedan redogörs för teori som behandlar rörlig ersättning, 
Verkställande direktörs aktieinnehav och styrelsemedlemskap. I kapitlet behandlas även 
de olika delar som den totala VD-ersättningen kan bestå av.  
   
 
 

3.1 Agentteorin vs. Stewardshipteorin 

Det finns två fundamentala teorier som syftar till att förklara relationen mellan agenten 
och uppdragsgivaren, agentteorin och stewardshipteorin. Agentteorin är utvecklad utifrån 
den grundläggande teorin om att människan agerar utifrån det som gynnar hennes 
egenintresse för att kunna maximera den egna ekonomiska vinningen (Davis & 
Donaldson, 1991, s. 51). Denna teorin om människan kallas Teori X och utvecklades av 
Douglas McGregor (1966). 
 
Det finns dock andra teorier om människans motivation och agerande. En av dessa teorier 
hävdar att människan motiveras av behovet av att prestera, att få ansvar och befogenheter, 
klara av svåra utmaningar och på så sätt få bekräftelse från chefer och kollegor (Davis & 
Donaldson, 1991, s. 51). Denna teori kallas Teori Y och är även den utvecklad av Douglas 
McGregor (1966). Utifrån Teori Y om människan har stewardshipteorin utvecklats som 
ett alternativ till agentteorin.  
 
 

3.1.1 Agentteorin 

Jensen & Meckling (1976) definierar agentrelationen som ett kontrakt där en eller flera 
personer (uppdragsgivare) anställer en agent för att utföra tjänster å deras vägnar, vilket 
innefattar att ge agenten befogenhet för att ta beslut. Om båda parterna är 
nyttomaximerare finns det en risk att agenten inte kommer att agera utifrån 
uppdragsgivarnas bästa intresse. Uppdragsgivaren kan minska risken för detta genom att 
skapa lämpliga incitament för agenten (Jensen & Meckling, 1976, s. 308). Incitament till 
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VD kan vara olika typer av ersättningar vilket ska motivera VD:n att agera utifrån 
aktieägarnas bästa intresse, vilket är att öka lönsamheten i bolaget.   
 
Även övervakning kan vara en metod för att minska risken för agentproblem. Generellt 
är det omöjligt för agenten eller uppdragsgivaren att utan kostnader försäkra sig om att 
agenten kommer att ta optimala beslut utifrån uppdragsgivaren perspektiv. I och med 
detta innehåller de flesta agentrelationer positiv övervakning och kostnader för 
incitament, men trots det kommer avvikelser finnas mellan agentens beslut och de beslut 
som skulle maximera nyttan för uppdragsgivaren. Sammantaget består den totala 
agentkostnaden enligt författarna av de kostnader som parterna spenderar för att agenten 
ska agera i uppdragsgivarens bästa intresse, men även den minskade nyttan som 
uppdragsgivaren upplever då avvikelser från detta sker (Jensen & Meckling, 1976, s. 
308).         
 
Agentkostnadens storlek varierar från företag till företag. Den kommer förutom 
ovannämnda faktorer också bero på kostnaden för att mäta och utvärdera agentens 
prestation, kostnaden för att utforma och tillämpa ett kompensationsindex för 
arbetsledaren som korrelerar med uppdragsgivarens intresse, och kostnaden för 
utformning och att genomdriva specifika normer och riktlinjer (Jensen & Meckling, 1976, 
s. 328).  
 
Om en företagsledare är ensam ägare till företaget kommer hen att ta operativa beslut som 
maximerar hens nytta (Jensen & Meckling, 1976, s. 312). Detta skulle innebär att om alla 
företag i en industri hade varit 100% ägarledda hade agentkostnaderna i den industrin 
varit noll (Jensen & Meckling, 1976, s. 330).  Om företagsledaren säljer en del av sitt 
aktieinnehav i företaget kommer avvikelserna mellan hens intresse och de andra 
aktieägarna generera agentkostnader. Detta eftersom arbetsledaren endast kommer att 
belastas av en bråkdel av kostnaden för de icke-monetära fördelarna som maximerar hens 
egna nytta. Exempel på Icke-monetära aspekter är personliga relationer till de anställda, 
köp av onödigt dyr dator för sitt egna intresses skull och inköp från vänner istället för 
billigare oberoende leverantörer (Jensen & Meckling, 1976, s. 312).  
      
       

3.1.2 Stewardshipteorin       

Stewardshipteorin grundar sig i psykologi och sociologi (Donaldson & Davis, 1991, s. 
51).  Denna teori antar att det finns en stark relation mellan organisationens framgång och 
uppdragsgivarens belåtenhet (Davis et al., 1997, s. 25). Stewardshipteorin menar på att 
en VD agerar utifrån aktieägarnas bästa intresse eftersom VD:n vill göra ett bra jobb och 
vara en tillgång för företaget (Donaldson & Davis, 1991, s. 51). VD:n har självklart behov 
och behöver en inkomst för att överleva (Davis et al., 1997, s. 25).  
 
Utifrån hur riskbenägen uppdragsgivaren är väljer denne antigen att utgå från agentteorins 
eller stewardshipteorins grunder. Uppdragsgivaren som vill ta mindre risk har tendenser 
att utgå från agentteorins grunder (Davis et al., 1997, s. 25). Kontrollera och övervaka är 
något som utövarna av agentteorin anser är viktigt för att motivera VD att agera utifrån 
aktieägarnas bästa intresse. Den viktigaste punkten gällande stewardshipteorin är däremot 
att VD:n ska känna sig inflytelserik. Detta sker inte genom att kontrollera eller övervaka 
VD:n (Donaldson & Davis, 1991, s. 60), utan genom inre belöningar, vilket kan vara svårt 
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att kvantifiera men innebär bland annat möjlighet att växa, prestera och känna tillhörighet 
(Davis et al., 1997, s. 28). I tabell 1 presenteras Davis et al. (1997, s. 37) skillnader mellan 
agentteorin och stewardshipteorin.  
 
Stewardshipteorin fokuserar på att underlätta för VD genom att ha en tydlig struktur, detta 
anses skapa en stark koppling mellan styrelse och VD, som därmed kommer att öka 
effektiviteten och producera goda resultat (Donaldson & Davis, 1991, s. 52). En tydlig 
struktur ger VD möjlighet att uppnå hög prestation på så sätt att hen har fullständig makt 
över företaget och att dennes roll är tydlig och ej hotad. Detta uppnås lättare om VD är 
en del av styrelsen (Donaldson & Davis, 1991, s. 51). När VD- och styrelserollen 
kombineras (VD-dualitet) visar empiriskt bevis att aktieägarnas avkastning på eget 
kapital (ROE) ökar (Donaldson & Davis, 1991, s. 62). Men de är inte de finansiella 
incitamenten som används för att VD:n ska ta beslut utifrån aktieägarnas bästa intresse, 
som bidrar till hög lönsamhet vid VD-dualitet (Donaldson & Davis, 1991, s. 56). Enligt 
Donaldson & Davis (1991) har empiriska tester misslyckats att stödja agentteorin men att 
det finns till viss del stöd för stewardshipteorin (Donaldson & Davis, 1991, s. 49). 
Donaldson & Davis (1991) anser det dock vara viktigast att främst avgöra vid vilket 
tillfälle dessa två teorier bäst går att applicera (Donaldson & Davis, 1991, s. 60).  
 
 
Tabell 1. Jämförelse mellan Agenteorin och Stewardshipteorin (Davis et al., 1997, s. 37). 
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3.2 Verkställande direktörs ersättning 

Som tidigare nämnt är ersättningen incitamentet till VD för att agera utifrån aktieägarnas 
intresse. Det finns fem olika typer av ersättning som kan ingå i den totala ersättningen. 
Dessa är grundlön, kontant rörlig ersättning, långsiktig rörlig ersättning i form av optioner 
och/eller aktier, pension och övriga förmåner. Enligt 51 §, 8 kap. i Aktiebolagslagen (SFS 
2005:551) är det styrelsen som har i uppgift att besluta om hur  fördelningen av 
ersättningen ska se ut och hur stor respektive del ska vara. Därav har alla VD:ar inte 
samma lönestruktur.  
 
Grundlön är den bestämda fasta avtalade ersättningen för arbetstagarens utförda arbete. 
Den inkluderar semesterersättning och är pensionsgrundande (Ersättningsakademin, 
u.å.). Kontant rörlig ersättning kallas i folkmun för bonus. Enligt Svensk kod för 
bolagsstyrning (Kollegiet, 2015) skall den rörliga ersättningen betalas ut när VD uppnått 
särskilda mätbara kriterier uppsatta av styrelsen, för utbetalningar i kontanter ska 
styrelsen fastställa en maximal gräns. Svensk kod för bolagsstyrning är en 
sammanställning av rekommendationer/normer för god bolagsstyrning, komplement till 
lagstiftning, men är självreglerad. Den långsiktiga rörliga ersättningen tjänas in under en 
längre period och bygger oftast på en arbetsinsats över mer än ett år. Den kan betalas ut 
antingen som optioner eller aktier. Jämfört med den fasta lönen, är denna ersättning ej 
pensionsgrundande. Pension är en uppskjuten ersättning som betalas ut när arbetstagaren 
har gått i pension (Ersättningsakademin, u.å.). Den femte ersättningen är övriga förmåner 
och kan exempelvis inkludera bilförmåner.      
 
 

3.3 Rörlig ersättning som incitament   
Baker et al. (1988) anser att kritiken mot monetära bonusar baserat på prestation inte 
innebär att de är ineffektiva snarare att de är för effektiva. Effektiva bonussystem 
motiverar människor att göra precis det som de ska göra. Medan stora monetära 
incitament genererar oavsiktliga och ibland kontraproduktiva resultat, detta eftersom det 
är svårt att på ett lämpligt sätt definiera exakt vad personen ska göra och därmed hur 
prestationen ska mätas. Bonus baserat på prestation kan antingen mätas objektivt eller 
subjektivt. Ett subjektivt mått kan till exempel vara hur värdefull individen är för 
organisationen. Medan objektiva mått kan vara baserade på till exempel försäljning eller 
vinst. Att definiera och skapa “rätt” typ av mått är svårigheten med objektiva mått. 
Misslyckas företaget med detta kan anställda utnyttja systemet för att optimera de 
framtagna måtten men ändå inte nå de resultat som måttet är planerat att visa på (Baker 
et al.,1988, s. 597). Generellt vet uppdragsgivaren vad de vill att agenten ska göra men 
det finns en uppsjö av handlingsalternativ och utkomster. Det skulle därmed vara 
kostsamt för uppdragsgivaren att i förväg definiera ett värde på belöningen eller straffet 
för respektive resultat, men i efterhand är det lättare att värdesätta det resultat som 
uppkom av en specifik handling (Baker et al.,1988, s. 598).    
 
Ersättning baserat på prestation är så pass motiverande att det kan leda till 
kontraproduktiva effekter och till att företag istället använder substitut som är mindre 
effektiva i att motivera den anställde. Företag som undviker prestationsbaserad ersättning 
baserad på subjektiva bedömningar gör det oftast på grund av att det saknas förtroende 
mellan chefer och anställda. Prestationsbaserad ersättning baserad på objektiva 
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bedömningar undviker företag oftast på grund av svårigheter med att skapa mått att mäta 
prestationen genom och som tidigare nämnt anställda som utnyttjar systemet. Den 
ersättnings-policy som skapas utifrån dessa förutsättningar och krafter resulterar 
vanligtvis i en ersättning som inte påverkas av prestation (Baker et al.,1988, s. 599).      
 
 

3.4 Verkställande direktörs aktieinnehav 

VD:s aktieinnehav är den mest kraftfulla kopplingen mellan VD:s förmögenhet och 
aktieägares intresse och förmögenhet. De flesta som studerar VD:s aktieinnehav brukar 
se på ämnet ur två perspektiv. Antingen utifrån hur stor andel värdet på aktieinnehavet är 
i relation till den årliga ersättningen, eller värdet på aktieinnehavet i kronor. För att 
försöka förstå hur väl aktieinnehav fungerar som incitament bör detta framförallt studeras 
utifrån hur stor andel av företagets aktier som VD:n äger (Jensen & Murphy, 1990, s. 7).  
 
Jensen & Murphy (1990) menar att VD:n bör äga en väsentlig andel av företagets aktier. 
Genom att kontrollera en betydande procent av det totala aktiekapitalet får VD:n direkt 
återkoppling på sina beslut genom förändringar i marknadsvärdet (Jensen & Murphy, 
1990, s. 7). Dock poängterar författarna att enorma företag, som exempelvis General 
Electric och IBM, aldrig kommer att kunna erbjuda sin VD en väsentlig del av de 
utestående aktierna i och med att värdet är för högt. Företag av denna storlek måste därför 
inse och acceptera att detta är ett begränsning av möjligheten av incitament och en verklig 
kostnad kopplad till deras storlek (Jensen & Murphy, 1990, s. 8). Om en VD i ett större 
bolag, som endast äger 0,066 % av de utestående aktierna, gör en dålig investering som 
minskar företagets marknadsvärde med $10 miljoner så upplever VD endast en 
värdeminskning på $6,600. Vilket generellt inte är speciellt kännbart för en VD i ett större 
bolag (Jensen & Murphy, 1990, s. 7). 
 

3.5 Verkställande direktörs styrelsemedlemskap 

När VD:n för ett företag även är medlem i företagets styrelse kallas detta VD-dualitet 
(Boyd, 1995, s. 301). Som tidigare nämnt påvisade Elsayed (2007) studie att det inte finns 
ett samband mellan VD-dualitet och företagets lönsamhet. Dock kan resultatet variera 
mellan industrier (Elsayed, 2007, s. 1209-1210). Boyd fann liknande resultat i sin studie 
CEO Duality and Firm Performance: A Contingency Model från 1995.  
 
Situationer när VD:n sitter i styrelsen kan utifrån agentteorin skapa problem. Som tidigare 
nämnt behöver agenten enligt agentteorin incitament för att prestera sitt bästa och då i 
form av bland annat övervakning. För att undvika möjliga agentproblem brukar VD:n 
ansvara över implementering och strategiska beslut medan styrelsen ansvarar för att 
bekräfta och övervaka VD:s beslut (Boyd, 1995, 303).  Boyd (1995) drar slutsatsen utifrån 
tidigare studier, sett från agentteorins perspektiv, att dualitet kan försämra styrelsens 
kontroll och negativt påverka företagets lönsamhet (Boyd, 1995, s. 301). Ett annat 
perspektiv på dualitet är utifrån stewardshipteorin. Som tidigare nämnt anser 
stewardshipteorin att VD:n motiveras av bland annat att göra sitt bästa och att vara en 
tillgång för företaget. Boyd (1995) tar upp teorier (Resource dependence theory, Pfeffer 
& Salancik, 1978; Organizational theory, Donaldson 1990) som ingår under 
stewardshipteorin, där VD:s medlemskap i styrelsen kan vara något som motiverar VD:n 
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att agera utifrån företagets bästa. I och med detta skulle VD-dualitet bidra till att förbättra 
företagets lönsamhet  (Boyd, 1995, s. 304). Dessa teorier är i samma linje som de resultat 
som framgår av Boyds (1995) studie, men han poängterar att rätt typ av förutsättningar 
är viktiga för att dualitet ska kunna förbättra företagets lönsamhet (Boyd, 1995, s. 309). 
Det finns bevis för både agentteorin och stewardshipteorin utifrån dualitet, när hänsyn tas 
till omgivningen (Boyd, 1995, s. 310). 
 
 
 

4. Tidigare empirisk forskning   
 
Sambandet mellan VD-ersättning och lönsamhet är ett välstuderat område med spridda 
resultat. I detta kapitel presenteras ett antal studier inom området. Inledningsvis 
redogörs för de studier som behandlar VD-ersättning och lönsamhet, sedan följer de 
studier som studerat sambandet mellan VD-aktieinnehav respektive styrelsemedlemskap 
och lönsamhet. Kapitlet avslutas med tre sammanfattande tabeller över studierna (Tabell 
2, 3 & 4). 
 
 
 

4.1 Verkställande direktörs ersättning & Lönsamhet 

Murphy (1985) är en av de mest framstående forskarna inom området. I sin studie från 
1985 studerade han 500 chefer i 73 av de största tillverkningsföretagen i USA. Ersättning 
till företagsledarna och företagets prestation analyserades under perioden 1964 till 1981. 
Den typen av ersättning som Murphy studerade var: grundlön, bonus, grundlön + bonus, 
uppskjuten ersättning, optioner och total ersättning. De olika delarna analyserades separat 
och jämfördes sedan med alternativa lönsamhetsmått (Murphy, 1985, s. 12-13). Murphy 
har valt att använda lönsamhetsmåtten ROR, försäljning och börsutveckling (Murphy, 
1985, s. 25). Studiens resultat visar överlag på ett positivt och signifikant samband mellan 
chefers ersättning och företagets prestation. Dock finns en viss skillnad i sambandet 
mellan vissa komponenter av ersättningen och de olika lönsamhetsmåtten (Murphy, 1985, 
s. 40).  
 
Jones & Kato (1996) studerade sambandet mellan VD-ersättning och lönsamhet i 
Bulgarien mellan åren 1989 till 1992. Författarna delade upp landet i fem regioner och 
valde ut de största företagen i varje bransch i respektive region (Jones & Kato, 1996, s. 
323). För att mäta företagens lönsamhet användes måtten ROA och Vinstmarginal (Jones 
& Kato, 1996, s. 327). VD-ersättningen mättes i total ersättning (Jones & Kato, 1996, s. 
324). Resultatet av studien visade inte på något samband mellan ersättning och lönsamhet 
(Jones & Kato, 1996, s. 333).  
 
Vittaniemi (1997) undersökte relationen mellan företags lönsamhet och VD-ersättning i 
de största bolagen (baserat på nettoförsäljning år 1996) i Finland. Studiens urval bestod 
av både noterade och onoterade bolag, data samlades in för åren 1988 till 1993 
(Vittaniemi, 1997, s. 11). VD-ersättningen mättes på två sätt, icke-prestationsbaserad 
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ersättning och total ersättning inklusive prestationsbaserad ersättning. Den icke-
prestationsbaserade ersättningen bestod av: grundlön, förmåner och styrelsearvode. Den 
totala ersättningen inklusive prestationsbaserad ersättning bestod av den icke 
prestationsbaserade ersättning plus bonus, avkastning från aktier i bolaget och vinst från 
försäljning av aktier i bolaget och utnyttjande av optioner (Vittaniemi, 1997, s. 13). De 
lönsamhetsmått som författaren använts sig utav är: ROE, ROI, ROS och Share return 
index (Vittaniemi, 1997, s. 12). Enligt studiens resultat fanns ett signifikant samband 
mellan lönsamhet och VD-ersättning i listade bolag dock var sambandet mycket svagare 
och inte signifikant i onoterade bolag (Vittaniemi, 1997, s. 19).  
 
Zhou (2000) utförde en studie på totalt 755 företag för att bland annat undersöka om VD-
ersättning hade någon koppling till företagets prestation (Zhou, 2000, s. 214). 
Ersättningen inkluderade både grundlön, bonus, långtidsersättning och andra förmåner 
(Zhou, 2000, s. 217). Studien utfördes i Kanada mellan åren 1991 till 1995 (Zhou, 2000, 
s. 216) och de prestationsmått som författaren använde var ROA, ROE och RTS (Zhou, 
2000, s. 224). Resultatet gällande VD-ersättning och företagsprestation visade att 
ersättning har ett samband till företagets prestation (Zhou, 2000, s. 240). 
 
Randøy & Nielsen (2002) undersökte relationen mellan företags prestation och den totala 
VD-ersättningen i Norge och i Sverige (Randøy & Nielsen, 2002, s. 57-58). Författarna 
samlade in data från 224 börsnoterade företag, varav 120 var från Norge och 104 var från 
Sverige, mellan åren 1996 till 1998 (Randøy & Nielsen, 2002, s. 64). För att mäta 
företagens lönsamhet granskade författarna börsutvecklingen, ROE och Market-to-book 
ratio (Randøy & Nielsen, 2002, s. 73). Resultatet för studien visade inget signifikant 
samband mellan VD-ersättning och företags prestation (Randøy & Nielsen, 2002, s. 75-
76), förutom för Norska företag när en förändring i market-to-book ratio användes 
(Randøy & Nielsen, 2002, s. 67).      
 
Kubo (2005) analyserade om företagens ersättningspolicy påverkar företagets lönsamhet. 
Det var 210 företag som undersöktes under en treårsperiod mellan åren 1993 till 1995 
(Kubo, 2005, s. 431). De företag som författaren undersökte var stora börsnoterade 
företag (Kubo, 2005, s. 432). De olika typerna av ersättning som användes i studien var 
total ersättning, grundlön och bonus och för att mäta företagens lönsamhet användes 
måttet ROC. Studien fann ett negativt samband mellan företagets prestation och 
ersättningspolicy (Kubo, 2005, s. 433).      
 
Firth, Fung & Rui (2006) undersökte total VD-ersättning och företagets lönsamhet i Kina 
(Firth et al., 2006, s. 693). Urvalet för studien bestod av 549 företag och analysen är 
baserad på information från företagens årsredovisningar mellan åren 1998 till 2000. 
Företagets prestation har studerats utifrån måtten ROS och RET (Firth et al., 2006, s. 
705). Författarna fann ett positivt samband mellan VD-ersättning och företagets 
prestation men sambandet var endast signifikant under vissa specifika ägarförhållanden 
(Firth et al., 2006, s. 711).   
 
Kato & Kubo (2006) studerade om det fanns något samband mellan kontant VD-
ersättning (både grundlön och bonus) och företags prestation för Japanska företag (Kato 
& Kubo 2006, s. 16). Studien utfördes på 51 företag, 18 börsnoterade och 33 ej 
börsnoterade företag, med data från åren 1986 till 1995. De mått som användes var ROA 
och ROR (Kato & Kubo 2006, s. 5). Studiens resultat visade att ersättning och lönsamhet 
har ett positivt signifikant samband, där författarna använt ROA som ett mått för 
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prestation. Studien visar även på att Japans bonussystem gör att VD-ersättning är känslig 
för företags prestation (Kato & Kubo 2006, s. 16-17).          
 
Merhebi, Pattenden, Swan & Zhou (2006) studerade sambandet mellan VD-ersättning 
och företagets prestation i Australien. Tidigare studier har inte visat på ett positivt 
samband för australiensiska företag, men Merhebi et al. (2006) fann ett positivt 
signifikant samband (Merhebi et al., 2006, s. 481). Studien var baserad på 882 stycken 
VD-ersättningar för 722 företag  i Australien från år 1990 till 1999 (Merhebi et al., 2006, 
s. 482). Studien utfördes på den totala ersättningen för VD och måtten RTS, ROA och 
ROE användes för att mäta lönsamheten (Merhebi et al., 2006, s. 485). Studiens resultat 
visar på att VD-ersättningen kan bero både på företagets storlek och företagets prestation 
(Merhebi et al., 2006, s. 495).     
 
Ozkan (2007) utförde en studie på den brittiska marknaden för att undersöka huruvida det 
fanns något samband mellan VD-ersättning och företagets lönsamhet. Studiens urval 
baserades på stora börsnoterade företag på Londonbörsens lista FTSE All Shares Index 
mellan åren 1999 till 2005 (Ozkan, 2007, s. 16). Författaren valde att undersöka ersättning 
i form av grundlön, bonus, optioner, aktier och total ersättning (Ozkan, 2007, s. 3). De 
lönsamhetsmått som användes var Stock return, Tobins Q, industry adjusted stock return 
och ROA (Ozkan, 2007, s. 17, 18, 20). Resultatet visade på ett positivt signifikant 
samband mellan kontant VD-ersättning och lönsamhet, medan sambandet mellan total 
ersättning och företagets lönsamhet är positivt men ej signifikant (Ozkan, 2007, s. 22).   
 
Duffhues & Kabir (2008) studerade om VD-ersättning har någon påverkan på företagets 
prestation (Duffhues & Kabir, 2008, s. 45). Författarna samlade in data från 135 företag, 
dessa var alla börsnoterade företag i Nederländerna och den undersökta perioden var 
mellan åren 1998 till 2001 (Duffhues & Kabir, 2008, s. 50). Ersättningen till VD var 
baserad på kontant ersättning eftersom tillgången till information om ej kontant ersättning 
var begränsad (Duffhues & Kabir, 2008, s. 58). För att mäta företagets lönsamhet 
användes måtten ROA, ROS, RET och Tobins Q (Duffhues & Kabir, 2008, s. 49). 
Resultatet till studien visade inte på något systematiskt bevis att VD-ersättning och 
företagets prestation har ett positivt samband (Duffhues & Kabir, 2008, s. 58).     
 
Gigliotti (2013) valde att studera sambandet mellan VD-ersättning och företags 
lönsamhet i Italien. De företag som studerades var börsnoterade företagen på 
Milanobörsen mellan 2004 till 2009 med undantag för utländska bolag, försäkringsbolag 
och bolag inom den finansiella sektorn.  Den ersättningen som studerades var den totala 
ersättningen (Gigliotti, 2013, s. 895). De lönsamhetsmått som användes i studien var ROI, 
ROE, ROA, aktiemarknadsvärde och omsättning (Gigliotti, 2013, s. 896). Studiens 
resultat visade inte på något samband mellan total ersättning och lönsamhet (Gigliotti, 
2013, s. 901). 
 
 

4.2 Verkställande direktörs aktieinnehav & Lönsamhet 

Mehran (1995) presenterade i sin studie empiriska bevis för att det finns ett positivt 
samband mellan företagets prestation och den procenten av VD-ersättningen som är 
aktierelaterad. Studien visade även på ett positivt samband mellan VD aktieägande och 
företagets lönsamhet. Författaren studerade 157, stora och små, slumpmässigt utvalda 
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amerikanska tillverkningsföretag, mellan åren 1979 till 1980. Företagens lönsamhet 
mättes med hjälp av måtten ROA och Tobins Q  (Mehran, 1995, s. 164). 
 
Matolcsy & Wright (2011) studerade effektiviteten av ersättningens struktur baserad på 
företagets egenskaper och prestation (Matolcsy & Wright, 2011, s. 746). Studien bestod 
av data från 3503 australienska företagsobservationer och den undersökta perioden var 
åren 1999 till 2005 (Matolcsy & Wright, 2011, s. 750-751). De mått som använts för att 
mäta företagens prestation är ROA, ROE, förändringen i MVE och förändringen i MVE 
justerat för utdelning och risk (Matolcsy & Wright, 2011, s. 752). Författarnas resultat 
visar på att om VD-ersättning är i linje med företagets egenskaper presterar VD:n därefter, 
men att både en aktiebaserad och en kontantbaserad ersättningsstruktur kan vara effektiv 
(Matolcsy & Wright, 2011, s. 761).    
 
 

4.3 Verkställande direktörs styrelsemedlemskap & Lönsamhet 

Rechner & Dalton (1991) fann i sin studie  empiriskt bevis som tyder på ett negativt 
samband mellan lönsamhet och VD-dualitet (Rechner & Dalton, 1991, s. 157).  Studiens 
urval bestod av 250 företag från Fortune 500 listan mellan åren 1978 till 1983. I denna 
studie valdes lönsamhetsmåtten ROI, Vinstmarginal och ROE  (Rechner & Dalton, 1991, 
s. 156). Sambandet mellan VD-dualitet och lönsamhet var dock endast signifikant då ROI 
användes som lönsamhetsmått (Rechner & Dalton, 1991, s. 156). 
 
Coles et al. (2001) valde att studera sambandet på ett urval av stora amerikanska bolag 
mellan 1984 till 1994 och valde att använda lönsamhetsmåtten MVA och EVA (Coles et 
al., 2001, s. 35). I denna studie fann författarna empiriskt bevis för ett positivt  samband 
mellan en kombinerad ledarskapsstruktur och EVA (Coles et al., 2001, s. 43).  
 
Elsayed (2007) studerade sambandet mellan VD-dualitet och lönsamhet genom att 
använda lönsamhetsmåtten ROA & Tobins Q. Studiens urval gjordes utifrån de 100 mest 
aktiva bolagen på den egyptiska marknaden. Studien utförs på åren 2000 till 2004 
(Elsayed, 2007, s. 1206 ). Resultat visade inte på något signifikant samband mellan VD-
dualitet och lönsamhet (Elsayed, 2007, s. 1209).  
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5.  Hypoteser             
 
För att avgöra om det finns ett samband mellan VD-ersättning, den oberoende variabeln, 
och företagets lönsamhet, den beroende variabeln, kommer en statistisk hypotesprövning 
att utföras. Utifrån metodologin för denna uppsats och då framförallt det valda 
angreppsättet (deduktivt) är ett hypotestest en del av processen. I detta kapitel 
presenteras studiens fem hypoteser.    
 
 
 
I denna studie kommer ett sannolikhetsurval utföras, vilket är enligt Bryman ett krav för 
att det ska vara möjligt att utföra hypotestest (Bryman, 2012, s. 333). Baserat på teori, 
tidigare empirisk forskning och för att besvara studiens problemformulering och syften 
har hypoteser formulerats. Studiens huvudsyfte och teori om agent och stewardship har 
lagt grunden för hypotes 1. Hypotes 2 utgår från studiens första delsyfte och är även den 
skapad utifrån agent- och stewardshipteorin. Andra delsyftet och teori om rörlig 
ersättning som incitament, agent- och stewardshipteorin har varit underlag för 
utvecklandet av hypotes 3. Hypotes 4 uppkom från tredje delsyftet, teori om aktieinnehav 
och från agentteorin. Fjärde delsyftet, agent- och stewardshipteorin ligger till grund för 
hypotes 5. Sammanlagt innebär detta att fem hypoteser kommer att testas, dessa 
presenteras nedan.  
 
Hypotes 1 
H0: Det finns inget samband mellan total VD-ersättning och lönsamhet 
H1: Det finns ett samband mellan total VD-ersättning och lönsamhet 
 
Hypotes 2 
H0: Det finns inget samband mellan grundlön till VD och lönsamhet 
H1: Det finns ett samband mellan grundlön till VD och lönsamhet 
 
Hypotes 3 
H0: Det finns inget samband mellan rörlig ersättning till VD och lönsamhet 
H1: Det finns ett samband mellan rörlig ersättning till VD och lönsamhet 
 
Hypotes 4 
H0: Det finns inget samband mellan VD:s aktieinnehav och lönsamhet 
H1: Det finns ett samband mellan VD:s aktieinnehav och lönsamhet 
 
Hypotes 5 
H0: Det finns inget samband mellan VD:s styrelsemedlemskap och lönsamhet 
H1: Det finns ett samband mellan VD:s styrelsemedlemskap och lönsamhet 
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6. Metod 
 
Utifrån tidigare empirisk forskning har vi valt att utgå från Randøy & Nielsens (2002) 
studie. Anledningen till detta är att deras studie utfördes på norska och svenska bolag 
vilket underlättar jämförelsen av resultat då vi ska undersöka sambandet för svenska 
bolag. I detta kapitel redogörs för den data som studien bygger på och hur denna har 
samlats in. Utöver detta beskrivs även populationen, urvalet och de variabler och 
modeller som kommer användas.      
 
 
 

6.1 Datakällor  

Vår undersökning bygger på data insamlade från två olika typer av källor. Data om de 
svenska börsnoterade företagens marknadsvärde och lönsamhetsmått har hämtats från 
Thomson Reuters Datasteam/Eikon. Detta är databaser som Umeå universitet 
tillhandahåller och som rekommenderas av både handledare och Umeå 
Universitetsbiblioteket för denna typ av informationssökning. Även tidigare studier 
(Duffhues & Kabir, 2008; Murphy, 2013; Ozkan, 2007) inom området har använt 
Thomson Reuters Datasteam. Vilket ger databasen ytterligare trovärdighet. Generellt sett 
är Datastream och Eikon välrenommerade källor för finansiell data. Valet att använda 
dessa som källor kändes därmed självklart.     
 
Informationen om respektive VD:s ersättning, aktieinnehav och styrelsemedlemskap 
fanns dessvärre inte att tillgå via de tidigare nämnda databaserna. Informationen är därför 
insamlad manuellt via respektive företags årsredovisning. Årsredovisningarna för 
företagen är hämtade via databasen Retriver Business. Årsredovisningarna anser vi vara 
tillräckligt tillförlitliga, i och med att alla årsredovisningar har genomgått en revision. 
Vilket innebär att revisorn uttalar sig om huruvida årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning 
och resultat (Revisorsnämnden, u.å.). Vi har därför kontrollerat att de årsredovisningar 
som används inte innehåller en oren  revisionsberättelse. En oren revisionsberättelse 
innebär att revisorn gjort anmärkningar som lett till att revisionsberättelsen skiljer sig från 
standardutformningen och därmed lämnat en oren revisionsberättelse (Revisorsnämnden, 
u.å.).  
 
För att mäta lönsamheten för företagen har måtten ROE och ROA samlats in från 
databasen Thomson Reuters Eikon. Eget kapital, totala tillgångar och årsresultat har 
inhämtats från Thomson Reuters Datastream för att räkna ut ROE och ROA med hänsyn 
till endogenitet, utförligare information om detta presenteras under rubriken “6.8 
Variabler”. I studien används ett antal kontrollvariabler, informationen om dessa 
variabler samlades även de in genom databasen Thomson Reuters Datastream. 
Variablerna  kommer presenteras närmare under rubriken “6.8 Variabler”. Informationen 
är dock till viss del begränsad i Thomson Reuters Datastream/Eikon, vilket innebär att 
information inte finns för alla företag som är inkluderade i studien. För att kontrollera att 
informationen som inhämtats från Datastream och Eikon är korrekt, utfördes 



 
21 

slumpmässiga stickprov. Den data som inhämtades från Datastream och Eikon jämfördes 
då med informationen i respektive företags årsredovisning.  
 
 

6.2 Population 

Populationen är den gruppen enheter som studien ämnar uttala sig om (Eliasson, 2013, s. 
44). Första steget för att ta fram denna studiens population var att ta fram en lista  från 
Thomson Reuters Datastream över alla företag listade på svenska börsen mellan åren 
2005 till 2014, detta utifrån respektive företags marknadsvärde. Företag som gått i 
konkurs, avnoterats eller likviderats men varit noterade någon gång under denna period 
ingår även i populationen. För att utkristallisera populationen för studien sattes 
maxgränsen för företagens marknadsvärde på 150 miljoner Euro (1398,87 miljoner 
svenska kronor, kursdatum: 8/3 2016). Gränsen för den nordiska börsens Small-Cap listan 
är 150 miljoner euro (Swedbank, u.å.), vilket är anledningen till vår gränsdragning. 
Författarna anser att Small-Cap listans gräns är en god och vedertagen gräns för vad som 
kan anses som små börsnoterade bolag.  
 
Av populationen görs sedan en urvalsram, en lista av populationens enheter (Eliasson, 
2013, s. 44). Urvalsramen bestod därmed av samtliga företag som hade ett marknadsvärde 
under 150 miljoner euro (Tabell 5) exklusive de företag som likviderades eller gick i 
konkurs det berörda året. Listan över företagen exporterades sedan över till Excel där 
resterande bearbetningen och urval utfördes. 
 
 
Tabell 5. Urvalsramen för respektive år, mellan 2005 och 2014. 

 
 

6.3 Urval  

Utifrån urvalsramen gjordes ett systematiskt urval, vilket är ett slumpmässigt urval och 
ett typ av sannolikhetsurval. Ett sannolikhetsurval gör det möjligt att testa den statistiska 
signifikansen på variablernas samband (Bryman, 2012, s. 182). Den systematiska 
urvalsmetoden innebär att forskaren väljer studieobjekten från urvalsramen utan att 
använda en slumpgenerator, det kan till exempel vara var tjugonde enhet (Bryman, 2012, 
s. 185). Vi har valt att göra en variant av den systematiska urvalsmetoden. Till skillnad 
från Brymans rekommendation att inte ha någon förutbestämd ordning i urvalsramen 
(Bryman, 2012, s. 185) har vi valt att behålla företagens sortering efter storleksordning. 
Anledningen till detta är för att försäkra oss om att företag av alla storlekar (under ett 
marknadsvärde på 150 miljoner euro) kommer med i urvalet. Urvalsramen sorterades 
utifrån marknadsvärdets storlek och var tredje företag för respektive år valdes ut (Tabell 
6). I och med att var tredje företag valdes ut och populationsramen innehöll olika antal 
företag för respektive år blev storleken på urvalet olika. Vi valde med andra ord ingen 
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gräns för hur många företag som skulle ingå i urvalet för varje år. Detta förfarande innebär 
att den systematiska urvalsmetoden får ett inslag av stratifierat slumpmässigt urval. Ett 
stratifierat urval skapar en proportionerlig representation av de egenskaper som forskaren 
vill ska karaktärisera urvalet (Bryman, 2012, s. 185).  
 
 

Tabell 6. Urvalet för respektive år, mellan 2005 och 2014. 

 
 
 

6.4 Insamling av data och bortfall  

För varje företag i urvalet samlades data in om VD-ersättning från respektive 
årsredovisning. Enligt 17 § i IAS 24 ska företag upplysa om den totala ersättningen till 
anställda med ledande position inom företaget (IFRS-volymen, 2014). Dock är 
redovisning av ersättning inte strikt reglerat. Vilket innebär bland annat att företagen kan 
välja huruvida de vill redovisa styrelsens och VD:ns ersättning separat eller tillsammans. 
I de fall där VD:ns ersättning inte gått att urskilja från styrelsens arvode eller andra 
ledande befattningshavares ersättning har detta resulterat i ett bortfall. I och med 
valmöjligheten över hur ersättningen ska redovisas, innebär det att företag inte har 
skyldighet att redovisa den rörliga ersättningen separat från den resterande ersättningen. 
Tillgängligheten till information om vilken typ av ersättning VD erhållit under året 
varierar därmed från företag till företag. Vissa företag väljer att redovisa de olika 
ersättningarna separat medan andra endast redovisar en totalsumma för räkenskapsåret. 
Detta har inneburit att data inte har kunnat inhämtas för alla VD:ars rörliga ersättning, 
utan för vissa företag har endast den totala ersättningen samlats in.    
 
I respektive företags årsredovisning har även information om VD:s aktieinnehav och 
styrelsemedlemskap inhämtats. Vi har valt att inte värdera aktieinnehavet i kronor utan 
endast samla in data om huruvida VD har ett aktieinnehav i bolaget eller ej. Precis som 
med aktieinnehavet har styrelsemedlemskap klassificerats genom Ja eller Nej och därmed 
har ingen hänsyn tagits till vilken position i styrelsen VD har. När information om 
aktieinnehav/styrelsemedlemskap inte funnits att tillgå har det resulterat i ett bortfall för 
företagsobservationens aktieinnehav/styrelsemedlemskap. Företaget finns dock 
fortfarande kvar i urvalet eftersom det studeras genom andra variabler.  
 
Via databasen Thomson Reuters Eikon har respektive företag sökts fram och 
lönsamhetsmått insamlats för varje företagsobservation. De företagsobservationer där 
informationen om lönsamhetsmåtten inte varit tillgängliga, via Thomson Reuters Eikon, 
har klassificerats som ett bortfall. Kontrollvariablerna har samlats in via Thomson 
Reuters Datastream. I de fall som informationen ej funnits för en observations 
kontrollvariabel har detta hanterats som ett bortfall för den observationens 
kontrollvariabel. Slutligen har VD-ersättning, lönsamhetsmått och kontrollvariabler för 
alla företag sammanställts i en gemensam lista i Excel för att kunna studera informationen 
på ett smidigt sätt och vidare kunna besvara vår problemformulering till studien. 
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Utöver de bortfall som nämnts ovan har ytterligare bortfall skett på grund av att 
årsredovisningen för det specifika företaget och året ej funnits tillgänglig. Detta har berott 
på bland annat att företaget i början av nästkommande år gått i konkurs och därmed inte 
publicerat en årsredovisning för det föregående räkenskapsåret, eller på grund av att 
årsredovisningen saknats i databasen Retriver Business och företaget har gått i konkurs 
och ingen aktuell hemsida finns för att ladda ner årsredovisningen. Bortfall har även 
uppstått på grund av att företaget har legat vilande och ingen aktivitet bedrivits, vilket har 
inneburit att företaget inte har betalat ut någon ersättning till VD.  
 
 

6.5 Slutgiltigt urval 

Som tidigare nämnt resulterade urvalet och datainsamlingen i en sammanställd Excelfil 
som sedan bearbetades för att kunna användas för vidare analys. Tabell 7 visar det 
slutgiltiga urvalet för respektive år. De företag som ingår i det slutgiltiga urvalet finns 
listade i appendix 3. 
 
 

Tabell 7. Slutgiltigt urval för respektive år, mellan 2005 och 2014, efter bortfall. 

 
 
 

6.6 Bearbetning-, Mät- & Täckningsfel 

För denna studie kommer data att samlas in genom årsredovisningar och genom databasen 
Thomson Reuters Eikon/Datastream, vilket innebär att delvis kommer sekundär data att 
användas. Det finns därmed en risk för att bearbetningsfel har uppstått när utomstående 
part har fört in uppgifterna i databaserna eller årsredovisningarna. Bearbetningsfel kan 
enligt Dahmström (2011) uppstå vid kodning, registrering in till datorn och vid 
datorbearbetning (Dahmström, 2011, s. 368).  
 
Differensen mellan erhållet och verkligt värde är det som brukar kallas mätfel 
(Dahmström, 2011, s. 368). I denna studie finns det en risk för mätfel i samband med 
insamlandet av data från årsredovisningarna och databaserna. Sammanställningen och i 
stor utsträckning insamlandet av data har gjorts manuellt. Vilket skapar en risk för att den 
mänskliga faktorn kan ha påverkat behandlingen av data. För att minimera denna risk har 
båda författarna varit inkluderade i beräkningar och analyserandet av data. Inför den 
manuella insamlingen av data från årsredovisningar fastställdes interna rutiner för hur 
informationen skulle mätas och samlas in. Stickkontroller har även utförts för att 
kontrollera att insamlad data stämmer överens med den publicerade informationen i 
årsredovisningarna.  
 
Täckningsfel uppkommer när urvalsramen inte överensstämmer med den populationen 
som man vill uttala sig om (Dahmström, 2011, s. 353). Täckningsfel kan delas upp i två 
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kategorier: Övertäckning och Undertäckning. Övertäckning innebär att det finns enheter 
i urvalsramen som inte tillhör målpopulationen. Undertäckning är enheter som trots att 
de ingår i målpopulationen inte har någon sannolikhet att komma med i urvalet 
(Dahmström, 2011, s. 353). För att undvika undertäckning har de företag som ej är aktiva 
idag men någon gång under mätperioden varit aktiva, inkluderats i populationen. Detta 
för att göra studiens resultat mer generaliserbart och trovärdigt, då en studie som inte tar 
hänsyn till undertäckning kan riskera att få ett för optimistiskt resultat. På så vis undviker 
vi ett snedvridet resultat. 
 
 

6.7 Typ I och Typ II fel 

Felaktigheter kan uppstå när slutsatser tas utifrån ett urval, dessa kallas inom statistiken 
för Typ I och Typ II fel. Typ I fel uppstår när slutsatsen tas att något är sant när så inte är 
fallet och motsatsen gäller för Typ II fel, det vill säga att slutsatsen tas att något är falskt 
men som i verkligheten är sant (Saunders et al., 2009, s. 452). För denna studie skulle ett 
Typ I fel vara om nollhypotesen förkastas men inte bör förkastas och ett Typ II fel skulle 
vara om nollhypotesen inte förkastas men egentligen bör förkastas. För att minska risken 
för Typ I fel kan en signifikansnivå på 0.01 användas istället för 0.05, men risken för Typ 
II fel ökar då med lika mycket. Dock betraktas det vara ett överkomligt problem eftersom 
Typ I fel anses vara mer allvarligt (Saunders et al., 2009, s. 452). Slumpmässiga 
avvikelser minskar desto större urval som ingår i studien, därmed reduceras risken för 
Typ I fel (Djurfeldt et al. 2010, s. 192). I denna studie använder vi oss av ett relativt stort 
urval och utgångspunkten kommer vara signifikansnivån 0,05, dock kommer 
signifikansnivån 0,01 användas om detta är möjligt. Utifrån detta minskas risken för Typ 
I fel i största möjliga mån.   
 
 

6.8 Variabler 

 
6.8.1 Lönsamhetsmått 

Lönsamheten för ett företag kan mätas på olika sätt. Definitionen av lönsamhet varierar 
och därmed även de måtten som mäter lönsamheten. Som tidigare nämnt utgår vi 
från  Randøy & Nielsens (2002) studie. Baserat på deras studie har måttet ROE valts för 
att studera om det kan finnas ett samband mellan ersättning och lönsamhet. Även andra 
studier som Gigliotti (2012) och Merhebi et al. (2006) har använt måttet ROE för att 
studera detta samband. Även när sambandet mellan VD-dualitet och lönsamhet studerats 
har ROE använts som lönsamhetsmått (Donaldson & Davis, 1991, s. 62).  
 
Vid genomgången av tidigare studier inom området uppmärksammade vi flertalet 
studier  (Kato & Kubo, 2006; Matolcsy & Wright, 2011; Mehran, 1995; Ozkan, 2007) 
som har funnit ett samband mellan VD-ersättning och lönsamhet när de använt ROA. 
Baserat på detta valde vi att även använda ROA som mått på lönsamhet. ROA ger uttryck 
för vilken räntabilitet företagets totala tillgångar genererat, det vill säga hur effektivt de 
har utnyttjat tillgångarna för att generera vinster (Nilsson et al., 2002, s. 141-142). ROA 
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kan beräknas och definieras på olika sätt. De formler för ROA och ROE som Thomson 
Reuters Eikon har använt sig utav presenteras nedan. Liknande beräkning av ROA och 
ROE återfinns i bland annat boken Företags- och räkenskapsanalys (Hansson et al., 2006, 
s. 120, 133). Att använda traditionella mått på lönsamhet som är använda i tidigare studier 
underlättar jämförelsen av vårt resultat med tidigare studier inom området.  
 
 

 
 

 
 
 
Ett problem med att studera sambandet mellan VD-ersättning och lönsamhet är den 
möjliga endogeniteten. En variabel som ska förklaras i den modell som den används i 
kallas för en beroende variabel. Motsatsen kallas för en oberoende variabel och innebär 
att den variabeln antas utöva en kausal verkan på den beroende variabeln (Bryman, 2008, 
s. 168). Detta gör att VD-ersättning kan vara en oberoende variabel eftersom ersättning 
kan påverka företagets prestation, men företagets prestation kan även antas påverka VD-
ersättningen. Detta ger då upphov till eventuell endogenitet. Endogenitet kan även 
uppkomma i och med att det kan finnas icke-observerbara faktorer som påverkar 
lönsamheten och som även påverkar VD-ersättningen (Ozkan, 2007, s. 4).   En del av den 
tidigare empiriska forskningen som har studerats har nämnt detta problem men långt ifrån 
alla. En av de få studier som tar hänsyn till endogenitet är en studie av Ozkan (2007). I 
denna studie försökte författaren lösa problemet med hjälp av en statistisk metod som 
kallas Generalised Method of Moments (GMM) system. De flesta studier har dock valt 
att inte ta hänsyn till endogenitet, detta i och med den komplexitet som hanteringen av 
endogenitet kräver. På grund av att endogenitet är så pass komplext och kräver stor 
statistisk kompetens är det få forskare som väljer att beakta endogenitet i forskningen 
inom detta område. På grund av att vi inte besitter den kompetens och tid som krävs för 
att utföra en statistisk metod som tar hänsyn till endogenitet ur alla perspektiv fullt ut, har 
vi valt att hantera detta utifrån de förutsättningar vi besitter. Därmed kommer endogenitet 
hanteras genom att räkna om de lönsamhetsmått som används. Detta kan delvis motverka 
den först nämnda typen av endogenitet. Observera dock att regressionerna kommer att 
utföras både med lönsamhetsmått där hänsyn tagits till endogenitet (ROA-e, ROE-e) och 
lönsamhetsmått där ingen hänsyn till endogenitet tagits (ROA, ROE). Lönsamhetsmåtten 
ROA-e och ROE-e är beräknade enligt formlerna nedan.  
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Den arbetsgivaravgift som använts är ett genomsnitt av arbetsgivaravgiften mellan år 
2005 till 2014. Uppgifterna om arbetsavgifterna för respektive år har hämtats från SKL:s 
hemsida (SKL, 2016). Den genomsnittliga arbetsavgiften mellan år 2005 till 2014 är 
31,81%. I och med att vi avgränsat vår studie gällande pension har ingen data samlats in 
angående respektive VD:s pensionskostnad och pensionsform, det vill säga om de har 
förmånsbestämd eller premiebestämd pension. Premien för förmånsbestämda 
ålderspensioner baseras på lön, ålder, hur mycket tjänstepension personen tjänat in och 
uppskattad tjänstetid (Collectum, u.å.). Detta gör att denna premie blir svår att uppskatta 
för samtliga VD:ar. Därför är utgångspunkten den premiebestämda ålderspensionen. 
Historik angående om denna premie förändrats genom åren har ej gått att finna, vi har 
därför utgått från den senast beslutade premien. Den premien är 4,5% för årsinkomster 
upp till 444 756 kronor och 30% på den del av lönen som över stiger 444 756 kronor 
(Collectum, u.å.). Detta har räknats ut enligt ovannämnda formel. För de totala 
ersättningar som inte nått upp till gränsbeloppet 444 756 kronor beräknas pensionen 
genom att ta 4,5% multiplicerat med den totala ersättningen.  På grund av tidsbrist har 
ingen hänsyn tagits till den skatteeffekten som ersättningens avdrag från resultatet 
bidragit till.   
 
 

6.8.2 Ersättningsvariabler, aktieinnehav & styrelsemedlemskap 

VD:s ersättning mäts som tidigare nämnt genom variablerna total ersättning, grundlön 
och rörlig ersättning. Total ersättning är beräknad genom att summera grundlön och rörlig 
ersättning. Total ersättning och grundlön mäts i SEK. Rörlig ersättning studeras utifrån 
huruvida VD fått någon rörlig ersättning eller ej. Denna variabel mäts med andra ord med 
JA eller NEJ, där JA är referenskategorin. Vi kommer även att studera huruvida VD är 
aktieägare i bolaget och huruvida VD är styrelsemedlem eller ej. Vi kommer dock ej 
beräkna hur stor ägare respektive VD är utan endast om hen är aktieägare eller ej. På 
samma sätt mäts VD:ns styrelsemedlemskap, det vill säga endast med ett JA eller ett NEJ, 
ingen hänsyn tas till vilken position i styrelsen som VD:n besitter. Referenskategorin för 
båda variablerna aktieinnehav och styrelsemedlemskap kommer vara JA. Något som inte 
heller kommer att tas i beaktande är inflationen. Utifrån SCB (2016) siffror på inflationen 
för åren 2005 till 2014 har vi räknat ut ett genomsnittligt värde som landar på 1,18%. På 
grund av att den genomsnittliga inflationen är låg har därmed beslutet tagits att använda 
nominella värden.   
 
 

6.8.3 Kontrollvariabler  

I studien används ett antal kontrollvariabler. Kontrollvariabler är variabler som påverkar 
den beroende variabeln men som forskaren har lite egentligt intresse av (Muller & 
Fetterman, s. 385). Valet av kontrollvariabler har baserats på vår utgångsstudie av Randøy 
& Nielsen (2002). I sin studie använder de kontrollvariablerna: företagets nationalitet, 
marknadsvärdet, skuldsättningsgrad och bransch (Randøy & Nielsen, 2002, s. 66). Vi har 
valt att inte använda kontrollvariabeln nationalitet, i och med att alla våra företag är 
noterade på svenska börsen, det vill säga de flesta företagen är svenska. För att kontrollera 
för storlek kommer variabeln marknadsvärde för företagen användas. Andra studier 
utöver Randøy & Nielsen (2002) har även använt marknadsvärde som kontrollvariabel, 
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exempel på sådana studier är Vittaniemi (1997) och Duffhues & Kabir (2008). Precis som 
utgångsstudien kommer skuldsättningsgrad, användas för att kontrollera påverkan för den 
finansiella hävstången och då som kontrollvariabel för lönsamhetsmåttet ROE. Något 
som även Matolcsy & Wright (2011) gjort i sin studie “CEO compensation structure and 
firm performance”. Den sista av Randøy & Nielsens (2002) kontrollvariabler, bransch, 
kommer även att inkluderas i vår modell.  Men utöver dessa inkluderas även 
kontrollvariabeln år, även om utgångsstudien inte gjort det. Detta eftersom vår studie 
löper över längre tid än deras studie, vars tidsperiod var 1996 till 1998. Dessa 
två  variabler används för att kontrollera för den påverkan som tid och bransch kan ha på 
lönsamheten. År och bransch har tidigare använts i studier så som Duffhues & Kabir 
(2008), Matolcsy & Wright (2011) och  Firth et al. (2006). I denna studie kommer 
branscherna att numreras för att underlätta hanteringen. Se tabell 8 för branscherna och 
dess numrering.  
 
 
Tabell 8.  De tio branscherna numrerade 1 till 10. 

 
 
 

6.9 Modeller 

Vi har skapat fyra modeller som kommer att användas för att testa de fem hypoteserna. 
Dessa har grundat sig på vad Randøy & Nielsen (2002) har använt sig av för beroende 
variabler, oberoende variabler och kontrollvariabler i sin studie. Inflytande från andra 
tidigare studier finns även med. 
 
Grunden för modellerna är ekvationen för multipel linjär regression. 
 
 

 
 
Där: 
Y = Beroende variabel 
α = Konstant eller intercept 
β  = Oberoende variabel/kontrollvariabel 
ε = Felterm eller residual 

 
 
De första två modellerna ska studera sambandet för ersättning och lönsamhet samma år. 
I den ena modellen är ROA den beroende variabeln Y och i den andra är ROE den 
beroende variabeln Y. Modellen med ROE som beroende variabel ingår 
skuldsättningsgrad som kontrollvariabel, denna kontrollvariabel ingår inte i modellen där 
ROA är beroende variabel.   
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Där: 
ROAt  = Beroende variabeln; Return on assets för period t. 
ln(Ersättningsvariabel)t    = Logaritmerad oberoende variabel; Total ersättning,  
  grundlön, rörlig ersättning, aktieinnehav eller  

  
styrelsemedlem för period t. Rörlig ersättning, aktieinnehav 
och styrelsemedlem är dummyvariabler. 

ln(Marknadsvärde)t         = Logaritmerad kontrollvariabel; Marknadsvärde för period t 
Bransch   = Kontrollvariabel; Kategoriserad dummyvariabel. Företagen   
  är uppdelade i tio kategorier. 
År = Kontrollvariabel; Kategoriserad dummyvariabel. Företagen  
  sorterade efter åren 2005 till 2014. 
 
 

 
 
Där: 
ROEt  =	   Beroende variabel; Return on equity för period t 
ln(Skuldsättningsgrad)t  =	   Logaritmerad kontrollvariabel; Skuldsättningsgrad för   
  period t. 

Övriga variabler finns beskrivna under tidigare modeller. 
 
För att studera om resultatet för hypoteserna skiljer sig åt när lönsamhetsmåtten är mätt 
utifrån framtida resultat, kommer modellerna nedan användas. Vi har utgått ifrån hur den 
tidigare studien av Randøy & Nielsen (2002) gick tillväga för att mäta ersättningens 
samband med framtida lönsamhet. Det innebär att vi kommer att ta den totala ersättning 
år x och studera huruvida den har ett samband med den genomsnittliga lönsamheten för 
två framåt. Detta kommer dock inte att utföras på alla studerade år och inte heller på alla 
ersättningsvariabler utan endast på huvudsyftet, total ersättning. Vi har även valt att 
endast studera sambandet utifrån de beroende variabler där hänsyn tagits till endogenitet. 
Anledningen till begränsningen, gällande vad som kommer testas med hjälp av 
nedanstående modeller, är uppsatsens tidsbegränsning.   
 
 

 
 

Där: 
ROA t+i =	   Beroende variabel. Den genomsnittliga return on assets  
  för två år efter t. 
Övriga variabler finns beskrivna under tidigare modeller. Notera dock att 
kontrollvariabeln år har tagits bort ur modellen. 
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Där: 
ROE t+i =	   Beroende variabel. Den genomsnittliga return on equity  
  för två år efter t. 
Övriga variabler finns beskrivna under tidigare modeller. Notera dock att 
kontrollvariabeln år har tagits bort ur modellen. 
 
 

6.10 Statistiska begrepp & Metoder 
 

6.10.1 Grundläggande statistisk bearbetning 

Vi har valt att använda statistikprogrammet Stata för att utföra de statistiska metoder som 
ansågs lämpligast för att analysera insamlad data . Först undersöktes normalfördelningen 
för respektive variabel, detta gjordes genom att göra en “normal probability plot”, 
“normal quantile plot” och histogram med “normal-density plot” för varje variabel. I 
samband med den initiala bearbetningen av data i Stata undersöktes de extremvärden som 
studiens data innehöll. De extremvärden som uppdagades åtgärdades i syfte att skapa ett 
mer representativt urval. Därmed anses urvalet vara approximativt normalfördelat. Även 
om urvalet är normalfördelat måste en del antaganden uppfyllas för att resultatet ska vara 
rättvisande. Enligt Blumberg et al. (2008, refererad i Saunders et.al., 2009, s. 449) bör 
följande antaganden vara uppfyllda: Urvalet bör vara oberoende, numerisk, tagen från en 
normalfördelad population och ha samma varians som populationen. Urvalet för denna 
studien uppfyller dessa antaganden relativt bra utifrån de förutsättningar som funnits.   
 
 

6.10.2 Variance inflation factor 

Genom att använda Statas “vif-command” kan vif-värdena för regressionen tas fram. Vif-
värdet är ett sätt att kontrollera att ingen multikollinearitet förekommer. Detta kommando 
testar för multikollinearitet genom att kalkylera vif-värdet för de oberoende variablerna i 
den linjära regressionen. Det finns olika tumregler för vad vif-värdet bör understiga för 
att minska risken för multikollinearitet. En sådan tumregel är att vif-värdet bör vara under 
10 (Idre, u.å. a). 
 
 

6.10.3 Förklaringsgrad  

Förklaringsgraden beskriver hur mycket av variationen i den beroende variabeln som 
förklaras av regressionsmodellen (Saunders et.al., 2009, s. 463). Förklaringsgraden 
betecknas som R2 i regressionsanalysen. Beroende på vilket område som studeras kan 
samma förklaringsgrad anses vara stark eller svag. En tumregel är att en förklaringsgrad 
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över 0,3 anses stark, mellan 0,2 och 0,1 medel och under 0,1 svag. Dock beror detta i stor 
grad på vad som undersöks, vissa forskningsområden kan kräva högre förklaringsgrad än 
0,3 för att anses starkt (Acock, 2008, s. 222). Området för denna studie är välstuderat och 
därmed kommer en högre förklaringsgrad än tumregeln vara utgångspunkt för vad som 
anses vara en svag respektive stark förklaringsgrad.       
 
   

6.10.4 Signifikansnivå 

Signifikansen testas för att undersöka sannolikheten att sambandet mellan variablerna har 
uppkommit endast på grund av slump. Ett sätt att testa signifikansen är via p-värdet som 
statistikprogram beräknar och presenterar i en regressionsanalys. Om p-värdet är under 
0,05 är sambandet statistiskt signifikant och nollhypotesen förkastas. Är p-värdet över 
0,05 kan inte nollhypotesen förkastas (Saunders et al., 2009, s. 450). För att minska risken 
för Typ I fel kan en lägre signifikansnivå sättas (Saunders et al., 2009, s. 
452).  Regressionsanalyserna i denna studie har grundat sig på en 95% konfidensintervall 
och därmed en signifikansnivå på 0,05. Om nollhypotesen visat sig ligga inom denna 
signifikansnivå, 0,05, kommer en lägre signifikansnivå, 0,01, att implementeras för att 
studera om nollhypotesen även då går att förkasta.  
 
  

6.10.5 Koefficient    

För att uppskatta relationen, det vill säga ett positivt, negativt, eller inget samband, mellan 
den beroende och den oberoende variabeln analyseras koefficienterna i 
regressionsanalysen. Dessa uppskattningar visar på hur den beroende variabeln påverkas 
om den oberoende variabeln ökar med en enhet. Vid en multipel linjär regression antas 
de andra oberoende variablerna hållas konstanta. Koefficienter med ett p-värde under 
0,05 är signifikanta om konfidensintervallet ligger på 95% (Idre, u.å. b).   
 
För dummyvariablerna skiljer sig innebörden för analysen av koefficienter. Ett exempel 
kan vara att ett negativt värde på koefficienten innebär att VD:ar utan aktieinnehav har 
mindre värden på den beroende variabeln än VD:ar med aktieinnehav. Ett positivt värde 
på koefficienten innebär att VD:ar utan aktieinnehav har högre värden på den beroende 
variabeln än VD:ar med aktieinnehav. VD:ar med aktieinnehav är i detta fallet 
referenskategorin.   
 
 

6.11 Kritik till vår studie 

Vi har valt att studera sambandet mellan ersättning och lönsamhet framförallt under 
samma år. Huvudsyftet har dock även studerats utifrån framtida ersättning. Något som 
därmed kan ha en påverkan på resultatet angående rörlig ersättning och grundlönens 
samband med lönsamhet, är att det endast mäts under samma år. Det kan med andra ord 
innebära att resultatet eventuellt blivit annorlunda om sambandet studerats utifrån 
framtida lönsamhet. Alla lönsamhetsmått har fördelar och nackdelar, och valet av 
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lönsamhetsmått kan i stor grad ha en påverkan på resultatet i denna studie. Det finns en 
risk för att ett eventuellt samband kan vara missvisande då lönsamhetsmåttet kan påverkas 
av andra faktorer än VD:n. Av denna anledning studeras sambandet utifrån mer än ett 
lönsamhetsmått. Lönsamhetsmåttens lämplighet kommer diskuteras mer ingående senare 
i uppsatsen. 
 
De avgränsningar som gjorts i denna studie, det vill säga att ersättning i form av optioner, 
aktier och pensioner inte tagits med i beräkningen är en begränsning i studien. Dessa 
ersättningar är mer långsiktiga ersättningar vilket i sin tur kan ha en långsiktig påverkan 
på företagets lönsamhet. Detta bör  inte påverka resultatet när lönsamhet mäts samma år 
som ersättningen, dock kan det anses vara en begränsning då sambandet mäts utifrån 
framtida lönsamhet. Vid beräkning av lönsamhetsmåtten med hänsyn till endogenitet, har 
ingen hänsyn tagits till den skatteeffekt som VD-ersättningen ger upphov till på grund av 
studiens tidsram. Det bör dock inte påverka resultatet i någon större utsträckning. 
 
 
 

7. Resultat & Analys 
 
I detta kapitel presenteras studiens resultat och analys. Kapitlet inleds med deskriptiv 
statistik över urvalet. Sedan förklaras de olika statistiska begrepp och metoder som har 
använts för att ta fram och analysera studiens resultat. Presentationen av resultatet sker 
utifrån respektive hypotes där analysen till varje hypotes presenteras i samband med 
resultatet. Avslutningsvis görs en övergripande analys och diskussion om studiens 
resultat.   
  
 
 

7.1 Deskriptiv statistik 

Tabell 9. Sammanställning av variabler 
Minimum, maximum, median, medelvärde och standardfel för beroende och oberoende variabler (ej 
dummyvariablerna). Total ersättning, Grundlön och marknadsvärde är logaritmerade i SEK. 
Skuldsättningsgrad är logaritmerad i procent. Logaritmerade variabler är märkta med (log). 
Lönsamhetsvariablerna är mätta i procent och märkta med (%)  

 
 

Tabell 9 ger en överblick för urvalets deskriptiva statistik. För ROE och ROE-e är det 
minsta värdet väldigt lågt men vi valde att ha kvar det då det fanns ett antal närliggande 
värden vilket tyder på att det inte var ett ensamt extremvärde. Detta kan ses genom 
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percentil 10%. Medelvärdet för både ROE/ROE-e och ROA/ROA-e är negativt vilket 
visar på att det finns en stor mängd företag med negativt årsresultat i urvalet. Dock är 
medianen för båda lönsamhetsmåtten högre än medelvärdet vilket indikerar på att 
negativa värden har haft stor inverkan på medelvärdet. De låga värdena på 
lönsamhetsmåtten är överraskande dock var medelvärdet på ROA även negativt för 
företagen i Jones & Katos studie (1996, s. 327). Ett värde på -100% på ROE innebär att 
företaget har förbrukat det egna kapitalet. Vilket betyder att ett företag med ROE på -
372,46% har förbrukat det egna kapitalet mer än tre gånger. I och med dessa förvånande 
värden, gjordes stickkontroller för att säkerställa att studiens data är korrekt. Företagen 
som har stora negativa resultat och därmed har en låg ROE, har i många fall genomfört 
nyemission för att stärka sin finansiella ställning. Ett sådant exempel är företaget Doro 
AB som i mitten av 2006 genomförde en nyemission av denna anledning (Doro AB, 2007, 
s. 3). Doro AB hade år 2006 en ROE på -297%. Ett annat exempel är företaget AlphaHelix 
Molecular Diagnostics AB vars värde på ROA-e år 2010 var -154,89%, samma år i mars 
genomförde företaget en nyemission för att täcka företagets förluster (AlphaHelix 
Molecular Diagnostics AB, 2011, s. 4).   
 
Som tidigare nämnt har vi inkluderat alla företag som varit noterade under tidsperioden 
2005 till 2014, med marknadsvärde under 150 miljoner euro i urvalsramen. Detta innebär 
att även företag som har gått i konkurs idag finns med i urvalsramen. Detta kan vara en 
bidragande faktor till mängden låga värden på ROE och ROA. Ett exempel på detta är 
företaget SnoWolverine Group AB som hade ett ROE-värde på -311% år 2008. Detta 
företag försattes i konkurs under hösten 2010 (Skatteverket, u.å.).   
 
För värdena avseende lön och total ersättning är skillnaden marginell, se exempelvis 
medelvärdet. Skillnaden är dock större på de två variablernas minsta värde. För 
skuldsättningsgraden finns det färre observationer jämfört med de andra variablerna, detta 
påverkar inte resultatet eller analysen, eftersom observationsantalet ändå kan anses vara 
högt. Medelvärdet och medianen för skuldsättningsgraden är nästintill identiska. 
Observera att värdena för total ersättning, grundlön, mv och skuldsättningsgrad är 
logaritmerade, anledningen till detta förklaras närmare under rubriken “7.2 Korrelation 
& Heteroskedasticitet”. Dummyvariablerna aktieinnehav, styrelsemedlemskap och rörlig 
ersättning är inte med i tabell 9, då dessa endast innehåller värdena 1 eller 2. Fördelningen 
för dessa visualiseras i figurerna 4, 5 och 6. Urvalets fördelning utifrån bransch 
åskådliggörs i figur 8.  
  



 
33 

 
Figur 3. Genomsnittlig total ersättning, lön och rörlig ersättning till VD mellan åren 2005 och 2014.  
 
 
Figur 3 visar urvalets genomsnittliga ersättning för respektive ersättningsform mellan år 
2005 till 2014. Den genomsnittliga totala ersättningen har legat relativt stadigt mellan 1.5 
MSEK och 2.0 MSEK med två undantag, år 2007 och 2013, där den genomsnittliga totala 
ersättningen låg på under 1.5 MSEK respektive över 2.0 MSEK. Den genomsnittliga 
grundlönen för respektive år följer samma mönster som den totala ersättningen. Störst 
variation är det i den rörliga ersättningen, dock ligger den under 0,5 MSEK för alla år. 
Som tidigare nämnt omvandlades variabeln rörlig ersättning till en dummyvariabel, 
fördelningen mellan VD:ar som erhållit rörlig ersättning och som ej erhållit rörlig 
ersättning visualiseras i figur 4. Majoriteten av observerad data har inte mottagit någon 
rörlig ersättning. 
 
 

 
         Figur 4. Fördelningen      
         mellan VD:ar med &   
         utan rörlig ersättning. 

    Figur 5. Fördelning   
    mellan VD:ar med & utan   
    aktieinnehav i bolaget. 

Figur 6. Fördelningen 
mellan VD:ar med & utan 
styrelsemedlemskap 

 
 
Andelen som innehar aktier av företagens VD är stor, närmare bestämt 89% jämfört med 
de 11% som inte har ett innehav (Figur 5). Dock är det en relativt liten skillnad mellan 
andelen VD:ar som är medlem i styrelsen och andelen VD:ar som inte är medlem i 
styrelsen (Figur 6).  
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Figur 7. Genomsnittlig ROA, ROE, ROA-e & ROE-e för respektive år mellan åren 2005 till 2014. 
 

Det genomsnittliga värdet för lönsamhetsmåtten är överlag negativt för alla år mellan 
2005 och 2014 (Figur 7). Detta tyder på att små börsnoterade företag i Sverige i 
genomsnitt har låg lönsamhet, när lönsamhet är mätt i ROA och ROE.  
 

 
  Figur 8.  Fördelningen av urvalet utifrån bransch 

 

Figur 8 visar vilka branscher som urvalet representerar och hur stor andel av urvalet som 
tillhör respektive bransch. Generellt är fördelningen mellan branscherna relativt jämn. 
Den bransch med störst representation i urvalet är Teknologi och den med minst 
representation är Huskonstruktion & Fastighet. I och med att urvalet innehåller 
representation från ett stort antal branscher underlättar detta generaliseringen av resultatet 
till hela populationen.  
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7.2 Korrelation & Heteroskedasticitet 

 
7.2.1 Korrelation 

För att kontrollera att ingen korrelation förelåg mellan de oberoende variablerna utfördes 
en Pearson korrelationsmatris (Tabell 10). För att kunna kvantifiera styrkan i det linjära 
sambandet mellan två variabler används korrelationskoefficienten. Denna koefficient 
betecknas vanligtvis som r och kan anta ett värde mellan -1 och +1. Ett värde på -1 innebär 
en perfekt negativ korrelation och +1 innebär en perfekt positiv korrelation.  Om värdet 
är 0 innebär det att variablerna är perfekt oberoende (Saunders et al., 2009, s. 459). De 
beroende variablerna har hög korrelation med varandra men eftersom de inte ingår i 
samma modell är detta igen problem, samma gäller för variablerna total ersättning och 
grundlön som även har hög korrelation med varandra. Enligt tabellen framkommer det 
att ingen av variablerna som ingår i samma modell är korrelerade med varandra.  
 
 
Tabell 10. Korrelationsmatris över beroende-, oberoende- och kontrollvariabler. 

 
 
 

7.2.2 Heteroskedasticitet 

Ett av de grundläggande antagandena för regressionsanalys är att variansen i residualerna 
är homogen, om residualernas varians är icke konstanta innebär det att variansen är 
heteroskedastisk (Idre, u.å. a). Det vill säga för att modellen ska vara lämplig att använda 
bör den vara så homoskedastisk som möjligt. Vid utförandet av regressionsanalyserna 
utfördes även “rvf-plottar” vilket visade på att det fanns tendenser för heteroskedasticitet. 
För att minska risken och undvika detta problem valdes att logaritmera de oberoende 
variablerna, vilket även tidigare studier (Randøy. & Nielsen, 2002) gjort. Även 
Merhebi  (2006) valde att logaritmera sina variabler, dock var det för att minimera 
extremvärden (Merhebi, 2006, s. 490). De dummyvariablerna som används i vår studie 
är dock ej logaritmerade i och med att de endast innehåller värdena 1 eller 2. De beroende 
variablerna är inte heller logaritmerade eftersom negativa värden hanteras som ej 
observerad data vid logaritmering. En logaritmering av dessa mått skulle därmed ge en 
missvisade bild av verkligheten eftersom majoriteten av företagen har ett negativt värde 
på ROE och ROA.  
 
Robusta standardfel innebär att hänsyn tagits till problem angående heterogenitet och 
bristen på normalitet (Idre, u.å.c). Genom detta sätt tas även hänsyn till autokorrelation. 
För att skapa kluster-robusta standardfel användes ett kommando som 
statistikprogrammet Stata kallar “The robust estimator of variance”. Genom att använda 
inställningen “vce (cluster clustervar)” skapas “korrekta” standardfel även om det 
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förekommer korrelation mellan observationerna (Stata, 2013, s. 312.). I denna 
undersökning används “företagsid” som kluster. Företagsid är en specifik identifikation 
som tilldelats varje företag. Det innebär att om företaget förekommer i fler än en 
observation så innehar det ändå samma identifikationsnummer. Företagsid valdes som 
kluster för att Stata ska ta hänsyn till den korrelation som kan uppkomma på grund av att 
samma företag förekommer i fler än en observation.     
 
 

7.3 Hypoteser 

Resultat och analys presenteras utifrån respektive hypotes. För varje hypotes har 
regressionsmodeller utförts med ROA, ROA-e, ROE och ROE-e. Vi kommer att utgå från 
resultatet från regressionsmodellerna innehållande ROA-e och ROE-e. Dock kommer 
resultatet från de övriga regressionerna visualiseras som referens i appendix 1 och 
diskuteras i undantagsfall om resultatet skiljer sig markant från regressionerna 
innehållande ROA-e och ROE-e. 
 
   

7.3.1 Hypotes 1 

H0: Det finns inget samband mellan total VD-ersättning och lönsamhet 
H1: Det finns ett samband mellan total VD-ersättning och lönsamhet 
 
Resultat när lönsamhet mäts samma år som ersättningen betalas ut 
 
Tabell 11. Statistiska resultat för Hypotes 1.  
Tabellen visar Koefficienten och inom parentes det Robusta Standardfelet för variablerna.  Variablerna 
total ersättning, skuldsättningsgrad och marknadsvärde är logaritmerade markerade med (log). 
Dummyvariablerna bransch och år är inte inkluderade i tabellen. Observera: ***/**/* indikerar att 
koefficienterna är signifikant skild från noll på en 1%/5%/10% nivå. 

 
 

För regressionen ROA-e är förklaringsgraden 11,34%, vilket får anses vara svag (Tabell 
11). Det innebär att förändringen i total ersättning tillsammans med kontrollvariablerna 
endast förklarar 11,34% av förändringen i ROA-e. När total ersättning ökar med 1% 
kommer ROA-e att minska med 0,0257 enheter vilket innebär att dessa variabler har ett 
svagt negativt samband, med antagandet att kontrollvariablerna hålls konstanta. 
Koefficienten för marknadsvärde för samtliga regressioner är signifikanta på en 1%-ig 
signifikansnivå. Alla variablernas vif-värden var under 10, den högsta var bransch 7 som 
låg på 4,83 och därmed föreligger ingen multikollinearitet (Appendix 2).  
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För ROE-e som beroende variabel är förklaringsgraden 14,65%. Precis som för ROA-e 
är förklaringsgraden relativt låg. Notera att för denna modell ingår även 
skuldsättningsgrad som kontrollvariabel. Koefficienten med ett värde på -4,452 visar på 
ett negativt samband mellan total ersättning och ROE-e. P-värdet är över 10% och därmed 
är inte sambandet statistiskt signifikant, allt annat lika. Koefficienterna för 
marknadsvärde och skuldsättningsgrad är signifikanta, se tabell 11 för signifikansnivån 
för respektive koefficient. Alla variablernas vif-värden var under 10, den högsta var 
bransch 7 som låg på 4,35 och därmed föreligger ingen multikollinearitet (Appendix 2). 
 
 
Resultat när lönsamhet mäts de två åren efter ersättningen betalats ut. 
 
Tabell 12. Statistiska resultat för Hypotes 1, när lönsamhet mäts de två åren efter ersättningen betalats ut.  
Tabellen visar Koefficienten och inom parentes det Robusta Standardfelet för variablerna.  Variablerna 
total ersättning, skuldsättningsgrad och marknadsvärde är logaritmerade markerade med (log). 
Dummyvariablerna bransch och år är inte inkluderade i tabellen. Observera: ***/**/* indikerar att 
koefficienterna är signifikant skild från noll på en 1%/5%/10% nivå. 

 
 
 
För att studera sambandet utifrån framtida lönsamhet valdes VD-ersättningen för åren 
2005, 2008 och 2011 att användas. VD-ersättningen 2005 studerades sedan tillsammans 
med den genomsnittliga ROA-e respektive ROE-e för åren 2006 och 2007. Samma 
procedur gjordes för VD-ersättningen 2008 och 2011, det vill säga att ersättningen 
2008/2011 studerades tillsammans med den genomsnittliga ROA-e respektive ROE-e för 
två år framåt. Framtida lönsamhet har endast studerats med lönsamhetsmåttet där hänsyn 
tagits till endogenitet.  
 
När sambandet mellan VD-ersättningen och framtida lönsamhet undersöktes fick 
regressionerna ovanstående resultat, se tabell 12. Tabellen visar även vilka av 
koefficienterna som är signifikanta och på vilken signifikansnivå. Regressionernas 
förklaringsgrad blev högre jämfört med när lönsamhet mättes samma år som VD-
ersättningen betalades ut. Endast i en av regressionsmodellerna fann vi ett signifikant 
samband mellan total ersättning och lönsamhet. I den regressionen mättes lönsamhet 
genom den genomsnittliga ROE-e för år 2009 och 2010 och VD-ersättningen 2008. För 
denna regression var förklaringsgraden  48,30%. Enligt koefficienten innebär det att om 
VD-ersättningen ökar med 1% minskar lönsamheten, mätt i ROE, med 0,35546 enheter. 
Vi valde även att testa sambandet genom att titta på alla tre åren tillsammans i en 
regressionsmodell, “2005, 2008 & 2011” (Tabell 12). Dock visade inte total ersättning 
något signifikant samband med lönsamhet, allt annat lika. För alla regressionerna var alla 
variablernas vif-värden under 10 och därmed föreligger ingen multikollinearitet 
(Appendix 2).  
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Hypotesprövning 
Enligt resultatet som presenterats ovan kan inte nollhypotesen förkastas på en 5%-ig 
signifikansnivå. Vi finner därmed inget signifikant samband mellan total ersättning och 
lönsamhet, allt annat lika. Detta gäller både när sambandet mellan total ersättning och 
lönsamhet studeras utifrån samma år och där lönsamhet är ett genomsnitt av de två 
kommande åren.   
 
Analys  
Efter hypotestestet kan det konstateras att inget signifikant samband kan bekräftas mellan 
total ersättning och lönsamhet, allt annat lika. När lönsamheten mättes i ROE-e kan inget 
signifikant samband mellan total ersättning och lönsamhet utläsas. Vilket är i linje med 
vad tidigare studier (Vittaniemi, 1997; Gigliotti, 2013; Randøy & Nielsen, 2002) kommit 
fram till. Även för ROA-e kan inte något signifikant samband bekräftas. När framtida 
lönsamhet studerades uppvisade endast en av regressionerna, ROE-e 2008, ett signifikant 
samband. I och med att samtliga andra regressioner inte uppvisade ett signifikant 
samband kan det antas att inget signifikant samband finns för VD-ersättning och framtida 
lönsamhet. Liknade resultat framkom när Randøy & Nielsen (2002) studerade framtida 
lönsamhet. En potentiell anledning till att endast ROE-e 2008 var signifikant kan vara på 
grund av finanskrisen, dock borde detta resulterat i att även regressionen för ROA-e 2008 
var signifikant. Vilket innebär att det kan vara svårt att koppla finanskrisen till det 
signifikanta sambandet mellan ROE-e 2008 och total ersättning.    
 
Agentteorin anser att styrelsen måste skapa incitament för VD:n att agera utifrån 
aktieägarnas bästa intresse. I detta fall är incitamentet den totala ersättningen som VD:n 
erhåller. Aktieägarna är i sin tur intresserad av att öka företagets lönsamhet och därmed 
erhålla högre avkastning på sin investering. Sambandet mellan total ersättning och 
lönsamhet är negativt vilket innebär att desto högre total ersättning som VD:n får, desto 
mindre lönsamt blir företaget. Eftersom vi delvis tagit hänsyn till endogeniteten och 
därmed räknat om lönsamhetsmåtten, minskar risken för att den sortens endogenitet 
genererar att högre ersättning sänker företagets resultat. Förklaringsgraden kan anses låg 
när ROA-e och ROE-e studeras under samma år som VD-ersättningen betalas ut (Tabell 
11), det kan därmed antas att det finns många andra faktorer än VD:ns totala ersättning 
som påverkar företagets lönsamhet. Däremot när framtida lönsamhet studeras är värdena 
på förklaringsgraden överlag högre (Tabell 12). Detta samband är dock inte statistiskt 
signifikant, vilket innebär att risken är större att sambandet inte speglar verkligheten. 
Utifrån resultatet stämmer därmed inte agentteorins antaganden om att ersättning som 
incitament får VD:n att agera i uppdragsgivarens bästa intresse och därmed öka företagets 
lönsamhet. Högre total ersättning kan därmed inte anses som ett lämpligt incitament för 
att öka lönsamheten i den studerade populationen.  
 
Enligt stewardshipteorin motiveras VD av inre faktorer som att prestera bra och vara en 
tillgång för företaget. Denna teori står i kontrast mot agentteorin och är svårare att testa. 
Att sambandet mellan total ersättning och lönsamhet, samma år, är svagt negativt kan 
bero på att VD:n drivs av inre motivation istället för yttre motivation som total ersättning. 
Vilket innebär att när total ersättning ökar minskar lönsamheten. Med andra ord kan 
resultatet tolkas som att incitamentet total ersättning har låg negativ påverkan på 
lönsamheten. Vilket skulle kunna tyda på att stöd kan ges åt stewardshipteorin och att 
företag därmed bör använda sig av andra typer av incitament för att öka lönsamheten i 
företaget.   
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Jämförbara studier i detta sammanhang är Ozkan (2007), Jones & Kato (1996) och Kato 
& Kubo (2006) studier, som presenterades under tidigare empirisk forskning. Jones & 
Kato (1996) och Ozkan (2007) kom precis som vi fram till att inget samband mellan total 
ersättning och ROA föreligger.  Kato & Kubo (2006) fann tillskillnad från tidigare 
nämnda studier ett positivt signifikant samband mellan total ersättning och lönsamhet 
mätt i ROA. Skillnaden i resultaten kan bero på olika val av kontrollvariabler, landet 
studien utförts i, företagens storlek, val av lönsamhetsmått och under vilka år studien 
utfördes. Detta kommer diskuteras mer under “7.3.6 Övergripande Analys & 
Diskussion”.  
 

7.3.2 Hypotes 2 

H0: Det finns inget samband mellan grundlön till VD och lönsamhet 
H1: Det finns ett samband mellan grundlön till VD och lönsamhet 
 

Tabell 13. Statistiska resultat för Hypotes 2.  
Tabellen visar Koefficienten och inom parentes det Robusta Standardfelet för variablerna.  Variablerna 
total ersättning, skuldsättningsgrad och marknadsvärde är logaritmerade markerade med (log). 
Dummyvariablerna bransch och år är inte inkluderade i tabellen. Observera: ***/**/* indikerar att 
koefficienterna är signifikant skild från noll på en 1%/5%/10% nivå. 

 
 
 
Förklaringsgraden, där ROA-e är beroende variabel och grundlön är oberoende variabel, 
ligger på 11,68%, detta är när kontrollvariablerna hålls konstanta.  Sambandet är 
signifikant på en 10%-ig signifikansnivå, allt annat lika. Koefficienten mellan ROA-e och 
grundlön är -3,884. Vilket innebär att om grundlön ökar med 1% minskar ROA-e med -
0,03884 enheter. Koefficienten för marknadsvärde är signifikant på en 1%-ig nivå, allt 
annat lika. Alla variablernas vif-värden var under 10, den högsta var bransch 7 som låg 
på 4,81 och därmed föreligger ingen multikollinearitet (Appendix 2).   
 
För ROE-e, den beroende variabeln och grundlön, den oberoende variabeln är 
förklaringsgraden 15,22%. Även detta lönsamhetsmått är signifikant på en 10%-ig nivå 
och värdet på koefficienten är -8,948, allt annat lika. Vilket innebär att om grundlön ökar 
med 1% minskar ROE-e med -0,08948 enheter. Koefficienterna för marknadsvärde och 
skuldsättningsgrad är signifikanta, se tabell 13 för signifikansnivån för respektive 
koefficient. Alla variablernas vif-värden var under 10, den högsta var bransch 7 som låg 
på 4,34 och därmed föreligger ingen multikollinearitet (Appendix 2).  
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Hypotesprövning 
Enligt resultatet som presenterats ovan kan inte nollhypotesen förkastas på en 5%-ig 
signifikansnivå. 
 
Analys 
Resultatet från regressionsmodellerna som har grundlön som oberoende variabel skiljer 
sig inte markant ifrån resultat för regressionsmodellerna med total ersättning som 
oberoende variabel. Detta beror i stor utsträckning på att grundlön är en stor del av totala 
ersättningen till VD:n. Enligt hypotestestet kan inget signifikant samband mellan VD:s 
grundlön och lönsamhet bekräftas. Dock är modellen med ROA som beroende variabel 
signifikant på en 10%-ig nivå (Appendix 1), men då den valda signifikansnivån för denna 
studie är 5% kunde inte nollhypotesen förkastas. Utifrån tidigare resonemang kring 
agentteorin är grundlön i detta fall det incitament som ska motivera VD att agera utifrån 
aktieägarnas intresse. Vår empiri tyder på att olika lönenivåer inte har någon påverkan på 
företagets lönsamhet. Detta samband har endast studerats under samma år och inte där 
lönsamhetsmåtten mätts i genomsnitt för framtida år. Resultatet för hypotesen angående 
sambandet mellan grundlön och lönsamhet tyder istället på att det kan finnas stöd för 
stewardshipteorin. Vilket innebär att VD:n skulle motiveras av inre motivation, till 
exempel ett inre driv av att prestera bra vilket i sin tur är det som påverkar lönsamheten. 
Det kan även i stor utsträckning bero på att företagets lönsamhet påverkas av flertalet 
andra faktorer än VD:n.  
 
Få studier har studerat sambandet mellan endast grundlön och lönsamhet, de flesta studier 
har inkluderat grundlön i den totala ersättningen eller tillsammans med rörlig ersättning. 
En studie som studerat sambandet utifrån grundlön är en studie av Murphy (1985), han 
kommer fram till ett signifikant samband mellan VD-lön och företagets lönsamhet. Dock 
är detta när lönsamhet mäts som aktieavkastning. Murphys studie skiljer sig mycket från 
vår studie. De huvudsakliga skillnaderna mellan vår och Murphys studie är 
bolagsstorleken, landet, lönsamhetsmåtten och tidsramen. Vilket kan vara bidragande 
faktorer till att vårt resultat skiljer sig från Murphys resultat. Hur skillnader i dessa 
faktorer kan påverka resultatet kommer att diskuteras vidare i “7.3.6 Övergripande 
Analys & Diskussion”.  
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7.3.3 Hypotes 3 

H0: Det finns inget samband mellan rörlig ersättning till VD och lönsamhet 
H1: Det finns ett samband mellan rörlig ersättning till VD och lönsamhet 
 

Tabell 14 . Statistiska resultat för Hypotes 3.  
Tabellen visar Koefficienten och inom parentes det Robusta Standardfelet för variablerna.  Variablerna 
total ersättning, skuldsättningsgrad och marknadsvärde är logaritmerade markerade med (log). 
Dummyvariablerna bransch och år är inte inkluderade i tabellen. Observera: ***/**/* indikerar att 
koefficienterna är signifikant skild från noll på en 1%/5%/10% nivå.   

 
 
 
Förklaringsgraden för modellen med ROA-e som beroende variabel har en 
förklaringsgrad på 10,67% (Tabell 14). P-värdet är över den valda signifikansnivån vilket 
innebär att modellen inte är signifikant. Dock är ROA signifikant på en 10-%nivå och där 
koefficienten mellan rörlig ersättning och lönsamhet är -4,716 (Appendix 1). Tänk på att 
rörlig ersättning är en dummyvariabel där referenskategorin är JA. Förtydligande om 
referenskategori finns under tidigare rubrik: “6.10 Statistiska begrepp & metoder”. 
Koefficienten för marknadsvärde är signifikanta, se tabell 14 för signifikansnivån för 
respektive koefficient. Alla variablers vif-värden är under 10. Högst vif-värde har bransch 
7 som har ett vif-värde på 5,72 och därmed föreligger ingen multikollinearitet (Appendix 
2). 
 
När ROE-e används som beroende variabel och modellen även innefattar 
kontrollvariabeln skuldsättningsgrad har den en förklaringsgrad på 16,38%. P-värdet är 
under signifikansnivån och sambandet är därmed signifikant på en 5%-ig nivå. 
Koefficienten mellan rörlig ersättning och ROE-e är -14,537. Referenskategorin är i detta 
fallet att VD:n erhållit rörlig ersättning. Vilket innebär att det finns ett positivt samband 
mellan erhållen rörlig ersättning och lönsamhet mätt i ROE-e. Koefficienterna för 
marknadsvärde och skuldsättningsgrad är även signifikanta, se tabell 14 för 
signifikansnivån för respektive koefficient. Alla vif-värden är under 10, högsta vif-värdet 
har bransch 7 på 4,92 och därmed föreligger ingen multikollinearitet (Appendix 2). 
 
Hypotesprövning 
Baserat på ovanstående presenterat resultat kan nollhypotesen förkastas.   
 
Analys 
Enligt hypotestestet förkastades nollhypotesen, vilket innebär att det finns ett signifikant 
samband mellan rörlig ersättning och lönsamhet, mätt i ROE-e, allt annat lika. Rörlig 
ersättning är inte mätt i SEK utan i huruvida VD erhållit bonus eller ej. Enligt Baker et 
al. (1988) är det skillnad på effektiva bonusar och stora bonusar (Baker et al.,1988, s. 
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597). Utifrån teorin kan vi tolka resultatet som att rörlig ersättningen är effektivt som 
incitament för att öka motivationen och därmed öka lönsamheten. Detta stämmer även 
överens med hur agentteorin beskriver ersättning som incitament. Vilket tyder på att 
styrelserna skapat incitament som har bidragit till att VD:n agerat utifrån 
uppdragsgivarnas bästa intresse.  Resultatbaserad ersättning så som rörlig ersättning kan 
dock baseras på olika mått, vilka mått som respektive VD:s rörliga ersättning baseras på 
framgår inte från vår data. Detta kan vara en anledning till varför ett samband mellan 
rörlig ersättning och lönsamhet i denna studie går att utläsa för lönsamhetsmåttet ROE-e 
men inte för ROA-e. Men i och med att ett signifikant samband mellan rörlig ersättning 
och ROE-e föreligger, innebär detta att oavsett vilka resultat VD:ns ersättning baseras på 
ökar lönsamheten i bolaget om VD:n erhåller rörlig ersättning.  
 
Något att ha i åtanke är att lönsamheten och ersättningen är studerad utifrån samma år. 
Rörlig ersättning som är baserad på resultat betalas vanligtvis ut året efter att 
resultatet/målet uppnåtts. Men att VD:n har erhållit rörlig ersättning bör dock fungera 
som incitament för att motivera VD:n, vilket innebär att även om ersättningen inte är 
baserad på årets resultat fungerar det ändock som incitament för att öka motivationen och 
därmed öka lönsamheten det året. Bonus är även starkt kopplat till företagets policy. Har 
företaget en tradition av att använda sig av rörlig ersättning är detta något som sällan 
slopas från ett år till ett annat, detta innebär att det kan anses troligt att den VD som 
erhållit rörlig ersättning 2005 troligtvis arbetar mot nya mål för att även erhålla rörlig 
ersättning 2006.  
 
Överlag kommer de tidigare studierna fram till ett samband mellan rörlig ersättning och 
lönsamhet. Våra resultat står dock i kontrast till de resultat som framkommit i tidigare 
studier när det kommer till lönsamhetsmåtten ROE-e och ROA-e. Till skillnad från oss 
kom Vittaniemi (1997) i sin studie fram till att inget signifikant samband mellan 
prestationsbaserad ersättning och lönsamhet kunde bekräftas när ROE användes 
(Vittaniemi, 1997, s. 16). Kato & Kubo (2006) kommer fram till att det finns ett samband 
mellan lönsamhet mätt i ROA och rörlig ersättning. Dock ligger de tidigare studiernas 
resultat i linje med vår studie när regressionerna utförts på ROA och ROE där ingen 
hänsyn tagits till endogenitet. Detta kan bero på flera faktorer till exempel att denna studie 
utförts på små bolag, tagit hänsyn till endogenitet och utförts i Sverige.  Men i och med 
att även Murphy (1985), då han använt ett aktiebaserat mått, funnit ett samband mellan 
lönsamhet och rörlig ersättning indikerar detta på att det finns ett samband mellan dessa 
två variabler.  
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7.3.4 Hypotes 4 

H0: Det finns inget samband mellan VD:s aktieinnehav och lönsamhet 
H1: Det finns ett samband mellan VD:s aktieinnehav och lönsamhet 
 

Tabell 15. Statistiska resultat för Hypotes 4.  
Tabellen visar Koefficienten och inom parentes det Robusta Standardfelet för variablerna.  Variablerna 
total ersättning, skuldsättningsgrad och marknadsvärde är logaritmerade markerade med (log). 
Dummyvariablerna bransch och år är inte inkluderade i tabellen. Observera: ***/**/* indikerar att 
koefficienterna är signifikant skild från noll på en 1%/5%/10% nivå.   

 
 
 
Sambandet mellan ROA-e och aktieinnehav är inte signifikant, allt annat lika. Om ROA 
istället används som beroende variabel är sambandet statistiskt signifikant på en 10%-ig 
nivå, allt annat lika (Appendix 1). Koefficienten på -5,741 visar på att VD:ar som inte 
innehar aktier har mindre värden på den beroende variabeln ROA än VD:ar som innehar 
aktier. Koefficienten för marknadsvärde är signifikanta, se tabell 15 för signifikansnivån 
för respektive koefficient. Alla variablers vif-värden är under 10. Högsta värdet har 
bransch 7 som har ett vif-värde på 5,27 och därmed föreligger ingen multikollinearitet 
(Appendix 2).  
 
Förklaringsgraden ligger på 15,19% där ROE-e är den beroende variabeln och 
aktieinnehav är den oberoende variabeln. Koefficienten har ett värde på -12,106 vilket 
innebär att VD:ar som inte innehar aktier har ett mindre värde på den beroende variabeln 
än de VD:ar som innehar aktier. Sambandet mellan de två variablerna är dock inte 
signifikant, allt annat lika. Koefficienterna för marknadsvärde och skuldsättningsgrad är 
signifikanta, se tabell 15 för signifikansnivån för respektive koefficient. Alla variablers 
vif-värden är under 10. Högsta värdet har bransch 7 som har ett vif-värde på 5,05 och 
därmed föreligger ingen multikollinearitet (Appendix 2).  
 
Hypotesprövning  
Baserat på resultatet som presenterats kan inte nollhypotesen förkastas. 
 
Analys 
Ett signifikant samband på en 10%-ig nivå går att utläsa från den regression där 
aktieinnehav och lönsamhetsmåttet ROA ingått. Dock var sambandet ej signifikant för 
någon av de andra lönsamhetsmåtten. Men alla regressioner indikerar på ett negativt 
samband mellan en VD utan aktieinnehav i företaget och lönsamhet. Detta kan även 
utläsas som att det finns ett positivt samband mellan en VD med aktieinnehav och 
lönsamhet, eftersom referenskategorin i detta fall var att VD:n äger aktier i företaget. 
Majoriteten, 89% av urvalets VD:ar har ett aktieinnehav i bolaget de är anställda i (figur 
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5). Det är däremot oklart om aktierna har givits till VD:n som ersättning eller om VD:n 
har köpt dessa aktier själv, vilket skulle kunna ha en påverkan på hur mycket 
aktieinnehavet motiverar VD:n till att öka lönsamheten. Har VD:n själv investerat i 
bolaget kan det vara viktigare för hen att investeringen ger en god avkastning. 
 
Att VD:n äger aktier i bolaget innebär att hen inte bara är agent utan även till viss del kan 
anses vara uppdragsgivare. Vilket innebär att kopplat till agentteorin bör aktieinnehavet 
påverka VD att agera i aktieägarnas bästa intresse. Då VD:n genom att maximera sin egen 
nytta även kommer att maximera de övriga aktieägarnas nytta. Då inget samband mellan 
aktieinnehav och lönsamhet kunde bekräftas innebär detta att stöd inte kan ges till 
agentteorin. Dock hävdar Jensen & Murphy (1990) att VD:n bör äga en väsentlig andel 
av bolagets aktier (Jensen & Murphy, 1990, s. 7). Eftersom denna studie utgår från små 
börsnoterade företag finns möjlighet för VD att äga stora delar av företagets aktier. Om 
VD:arna äger en väsentlig del av aktierna i företagen är inget vi kan bekräfta, eftersom 
den typen data ej samlats in. Men att inget signifikant samband går att säkerställa mellan 
dessa variabler kan dock bero på att VD:n inte äger en tillräckligt stor andel av företaget, 
för att hens intressen ska gå i linje med aktieägarnas. Vilket innebär att aktieägandet 
enskilt inte ses som tillräckligt motiverande för att förbättra lönsamheten.  
 
Mehran (1995) och Matolcsy & Wright (2011) fann ett positivt samband mellan 
aktieinnehav och lönsamhet, mätt i ROA. Matolcsy & Wright (2011) fann även ett 
samband mellan dessa variabler när lönsamhet mättes i ROE. Enligt Mehran (1995) är 
dock  typen av ersättning viktigare än hur hög ersättningen är (Mehran, 1995, s. 164). 
Matolcsy & Wright (2011) menar i sin tur att en kontant ersättningsstruktur kan vara 
minst lika effektiv som en aktiebaserad struktur, då det viktigaste är att ersättningen är i 
linje med företagets egenskaper (Matolcsy & Wright, 2011, s. 761). Resultatet för dessa 
studier, där samma lönsamhetsmått som för vår studie används, ger upphov till att det 
skilda resultatet kan bero på något annat. 
 
Mehrans (1995) studie utfördes på företag i USA och Matolcsy & Wrights studie (2011) 
utfördes i Australien, båda studierna är utförda på både stora och små företag. Vår studie 
i kontrast till dessa är utförd på små börsnoterade svenska företag. En möjlig förklaring 
till varför studierna visar på olika resultat kan vara företagens storlek och landet studien 
är utförd i. Denna diskussion fortsätter under “7.3.6 Övergripande Analys & Diskussion” 
eftersom detta område berör fler hypoteser.  
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7.3.5 Hypotes 5 

H0: Det finns inget samband mellan VD:s styrelsemedlemskap och lönsamhet 
H1: Det finns ett samband mellan VD:s styrelsemedlemskap och lönsamhet 
 
Tabell 16. Statistiska resultat för Hypotes 5.  
Tabellen visar Koefficienten och inom parentes det Robusta Standardfelet för variablerna.  Variablerna 
total ersättning, skuldsättningsgrad och marknadsvärde är logaritmerade markerade med (log). 
Dummyvariablerna bransch och år är inte inkluderade i tabellen. Observera: ***/**/* indikerar att 
koefficienterna är signifikant skild från noll på en 1%/5%/10% nivå. 

 
 
 
Regressionsmodellens förklaringsgrad är 11,44% för ROA-e (Tabell 16). P-värdet är över 
10% vilket innebär att det inte finns något signifikant samband mellan den oberoende 
variabeln styrelsemedlem och den beroende variabeln ROA-e, allt annat lika. Dock är 
regressionen innehållande ROA signifikant på en 10%-ig signifikansnivå (Appendix 1). 
Koefficienten mellan dessa variabler är negativ, vilket innebär att VD:ar som inte är 
styrelsemedlem har ett mindre värde på den beroende variabeln än de VD:ar som är 
styrelsemedlem, se appendix 1 för koefficientens exakta värde. Koefficienten för 
marknadsvärde är signifikant, se tabell 16 för signifikansnivån för respektive koefficient. 
Alla vif-värden var under 10, högsta värdet hade bransch 7 med ett vif-värde på 5,19 och 
därmed föreligger ingen multikollinearitet (Appendix 2).  
 
Om regressionsmodellen istället innehåller ROE-e som beroende variabel och 
skuldsättningsgrad som ytterligare kontrollvariabel är förklaringsgraden 14,12%. 
Koefficienten mellan dessa variabler är -8,078, vilket innebär att VD:ar som inte är 
styrelsemedlem har ett mindre värde på den beroende variabeln än de VD:ar som är 
styrelsemedlem. Dock finns det inte något signifikant samband mellan styrelsemedlem 
och lönsamhet mätt i ROE-e. Koefficienterna för marknadsvärde och skuldsättningsgrad, 
är signifikanta, se tabell 16 för signifikansnivån för respektive koefficient. Variablernas 
vif-värden var alla under 10 med det högsta värdet 4,75 tillhörande bransch 7 och därmed 
föreligger ingen multikollinearitet. 
 
Hypotesprövning 
Baserat på resultatet som presenterats ovan kan nollhypotesen inte förkastas.  
 
Analys 
Utifrån ovanstående hypotesprövning förkastades inte nollhypotesen och ett samband 
mellan VD:ns styrelsemedlemskap och lönsamhet kan inte antas finnas. Det innebär att 
vår empiri tyder på att ett företag med en VD, som förutom direktörtjänsten även har ett 
uppdrag som styrelsemedlem i bolaget, inte har högre lönsamhet än ett företag vars VD 
inte är styrelsemedlem. I vårt urval är lite mindre än hälften av alla VD:ar styrelsemedlem 
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i sitt bolag, se Figur 6. Utifrån våra teoretiska utgångspunkter angående VD-dualitet kan 
det vara både positivt och negativt att VD:n innehar båda rollerna. Kopplat till agentteorin 
kan dualitet leda till att styrelsens kontroll och övervakning av VD:n minskar och i 
förlängningen att lönsamheten påverkas negativt. Kopplat till stewardshipteorin bör dock 
dualitet leda till att VD:n blir mer motiverad att agera utifrån aktieägarnas bästa intresse 
och på så vis skulle lönsamheten påverkas positivt. I vårt fall fann vi inget signifikant 
samband mellan VD:s styrelsemedlemskap och företagets lönsamhet, vilket innebär att 
vår empiri varken kan ge stöd för agentteorin eller stewardshipteorins syn på dualitet. 
Trots att sambandet inte var signifikant, det vill säga att sambandet i större utsträckning 
kan vara ett resultat av slumpen, pekar regressionen på ett negativt samband. Detta tyder 
på att vårt resultat kan indikera att agentteorins syn på dualitet stämmer. 
 
Tidigare studier inom området har kommit fram till spridda resultat. Det bör dock nämnas 
att det är få som har studerat detta samband med lönsamhetsmåtten ROA och ROE. En 
studie som emellertid testat att använda ROE som lönsamhetsmått var Rechner & Dalton 
(1991).  Dom fann precis som vi, inget signifikant samband mellan VD-dualitet och 
lönsamhet när ROE användes som lönsamhetsmått. Men ett negativt signifikant samband 
hittades när ROI istället användes som lönsamhetsmått (Rechner & Dalton, 1991, s. 156). 
En annan studie vars resultat ligger i linje med vårt är en studie av Elsayed (2007), han 
testade att använda ROA som lönsamhetsmått och fann inget signifikant samband mellan 
de två variablerna (Elsayed, 2007, s. 1209). Studier som dock funnit ett samband mellan 
styrelsemedlemskap och lönsamhet har i många fall använt sig av måttet Economic value 
added, ett sådant exempel är en studie utför av Coles et al. (2001). Studierna som 
diskuterats är dock alla utförda i länder utanför Europa, även studiernas tidsram skiljer 
sig från vår studie. Rechner & Dalton (1991) och Coles et al. (2001) studerade en 
tidsperiod cirka 20 respektive 10 år tidigare än oss. Vilket innebär att detta kan vara en 
bidragande faktor till att studiernas resultat skiljer sig åt. Baserat på vårt eget resultat och 
tidigare studiers resultat finns det indikationer på att ROE och ROA inte är det lämpligaste 
måttet på lönsamhet när det kommer till att undersöka detta samband. Ett alternativ hade 
kunnat vara att undersöka detta med lönsamhetsmåttet Economic value added då det 
enligt en del tidigare studier visat sig ha ett samband med VD-dualitet.  
 
Många studier som funnit ett positivt samband mellan VD:s styrelsemedlemskap och 
företagets lönsamhet, har åsikten att dualitet ger en tydlig signal av en ensam ledare och 
en snabbare respons på externa händelser. VD:n anses även vara mer engagerad i 
organisationen och ha större kunskap om företaget och industrin i fråga om denne är 
styrelsemedlem (Boyd, 1995, s. 301). I mindre bolag kan det antas att processerna är 
snabbare och VD:n troligtvis har större insyn, vilket kan innebära att dualitet gör mindre 
skillnad för vår population. Medan i ett större bolag kan dualitet göra större skillnad.  
 
 

7.3.6 Övergripande Analys & Diskussion 

Enligt analyserna ovan fann vi inget signifikant samband mellan ersättningsformerna 
total ersättning, grundlön och lönsamhet. Även om inget signifikant samband gick att 
finna indikerade resultaten på ett negativt samband. En orsak till detta kan vara den stora 
andelen negativa värden på lönsamhetsmåtten, som i sin tur kan bero på att små 
börsnoterade företag studerats. Mellan rörlig ersättning och lönsamhet föreligger ett 
signifikant samband på en 5%-ig nivå. För styrelsemedlemskap och aktieinnehav som 
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oberoende variabler fanns inte något signifikant samband med lönsamhet. Det är ingen 
markant skillnad mellan resultaten då hänsyn tas till endogenitet och då hänsyn ej tas till 
endogenitet. Dock är sambandet mellan aktieinnehav/styrelsemedlemskap och lönsamhet 
signifikant på en 10%-ig signifikansnivå, när måttet ROA används. I och med att vi valt 
signifikansnivån 5% påverkar detta inte studiens slutsatser.  
 
Regressionerna för samtliga hypoteser visade en låg förklaringsgrad förutom när 
lönsamheten mäts två år efter VD-ersättningen betalats ut. Tidigare studiers 
förklaringsgrader var cirka 30-65% (Duffhues & Kabir, 2008; Murphy, 1985; Randøy & 
Nielsen, 2002; Zhou, 2000). En av de främsta anledningarna till att våra förklaringsgrader 
är lägre än tidigare studiers förklaringsgrad kan vara på grund av valet av beroende och 
oberoende variabel. Då vi var intresserade att undersöka sambandet utifrån VD-
ersättningens påverkan på lönsamhet, valdes lönsamhet som den beroende variabeln och 
ersättning som den oberoende variabeln. De flesta tidigare studier har valt att se det från 
motsatt håll och därmed utgå från att undersöka om lönsamhet påverkar VD-ersättningen. 
Men i och med att det som undersöks är sambandet mellan de två variablerna påverkar 
inte riktningen resultaten om huruvida det finns ett samband eller ej. Dock påverkas 
förklaringsgraden. Vi är medvetna om att lönsamheten i ett bolag kan påverkas av många 
olika faktorer som till exempel anställda, utbud, efterfrågan och omvärldsfaktorer. VD:n 
är med andra ord bara en av många faktorer som kan påverka lönsamheten i företaget. 
Utifrån detta anser vi därmed att nivåerna på modellernas förklaringsgrad får anses 
rimliga.  
 
Som vi nämnt tidigare är detta ett välstuderat område och många studier har undersökt 
detta samband på olika sätt och under olika tidsperioder. De tidsperioder som sambandet 
har studerats inom sträcker sig från 1964 till 2009 (Tabell 2, 3 & 4). Samhället förändras 
ständigt och VD-ersättningen med det, detta kan vara en anledningen till att resultaten 
varierar mellan studierna. I många fall har studierna även använt sig av olika 
lönsamhetsmått och studerat detta på olika populationer. Valet av lönsamhetsmått kan ha 
en stor påverkan på huruvida ett signifikant samband mellan variablerna kan uppkomma. 
Inget mått på lönsamhet är perfekt, alla mått har sina för- och nackdelar. Måtten tar 
hänsyn till olika prestationer och passar somliga branscher bättre än andra. Rimligt är att 
ställa sig frågan “Vad är lönsamhet?” Lönsamhet är ett samhällsbegrepp som kan 
definieras på olika sätt och mätas på flertalet sätt beroende på vad som kan anses 
lönsamt.  Lönsamhet kan till exempel anses vara att företaget genererar en hög vinst eller 
att företagets aktieutdelning är hög. I denna studie har vi valt ROA och ROE vilket kan 
vara ett passande lönsamhetsmått för somliga branscher men inte för andra. Valet av 
lönsamhetsmått baserades som tidigare nämnt på den norsk/svenska studien av Randøy 
& Nielsen (2002) och utifrån vad flest av de tidigare studier som vi studerat använt.  
 
Vårt resultat var i linje med resultaten i vår utgångstudie (Randøy & Nielsen, 2002). De 
fann inte något samband mellan total ersättning och lönsamhet i svenska bolag. Andra 
studier som funnit ett signifikant samband har utförts i andra länder än Sverige, vilket 
innebär att resultaten eventuellt kan påverkas av vilket land studien utförs i. Enligt 
Randøy & Nielsen kan skillnaden mellan resultaten i Skandinavien och resultaten i andra 
länder bero på den starka socialdemokratiska och jämställda kulturen som finns i 
Skandinavien (Randøy & Nielsen, 2002, s. 73). Detta kan vara en anledning till varför 
resultaten för denna studie i många fall inte stämmer överens med resultaten i andra 
studier utförda i andra länder. Merparten av studierna utförda i Europa har inte funnit 
något samband mellan VD-ersättning och lönsamhet, medan studierna i Nordamerika och 
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Australien funnit signifikanta samband mellan de två variablerna, se tabell 2 & 3. Detta 
kan vara en indikation på att länder med för olika kulturer, arbetsmarknader och 
socioekonomiska värderingar är svåra att jämföra. Vilket innebär att synen på vad som är 
en rimlig storlek på VD-ersättningen och vad den ska baseras på skiljer sig åt mellan 
länderna. Den allmänna inställning i Skandinavien är att VD:n får högre lön än andra 
anställda på grund av den stress och de krav som tjänsten innebär (Randøy & Nielsen, 
2002, s. 73). I USA där VD-ersättningarna generellt är betydligt högre än i Sverige, 
hävdar de som försvarar dessa höga ersättningar att den höga ersättningen bör ses som en 
investering för att öka företagets lönsamhet (Davis et al., 2013, s. 537). I och med att 
studier visar på positiva samband i bland annat USA, som betalar ut höga ersättningar, 
kan det vara så att i Sverige betalas det ut för låg ersättning och därmed kan inget positivt 
samband hittas. Dock som nämnt i problembakgrunden skapar höga VD-löner ofta 
missnöje i media och bland mindre aktieägare. Vilken kan vara en bidragande faktor till 
att styrelser i Sverige väljer att inte betala ut stora ersättningar utifrån företagets 
prestation.   
 
 

8. Slutsatser    
 
Denna studie utfördes med anledning att undersöka om VD:s ersättning har något 
samband med företagets lönsamhet. För att kunna studera detta har insamlande av data 
skett för små börsnoterade företag mellan åren 2005 till 2014. Över 1100 
årsredovisningar har granskats för att slutligen mynna ut i 759 företagsobservationer.  I 
detta kapitel utreds studiens huvudsyfte och delsyften för att sedan besvara studiens 
problemformulering.  
 
 
 
Studiens huvudsyfte var att undersöka sambandet mellan den totala ersättningen till 
VD:n och lönsamhet. Detta testades genom hypotes 1. Enligt resultatet som presenterats 
tidigare framgår att inget signifikant samband mellan den totala ersättningen och 
lönsamhet har hittats, detta gäller även när sambandet har studerats utifrån framtida 
lönsamhet. Vilket innebär att nivån på den totala ersättningen som VD erhåller inte kan 
antas påverka mindre börsnoterade företags lönsamhet. Resultatet är delvis i linje med 
vad tidigare studier kommit fram till, dock ej när det kommer till sambandet mellan VD-
ersättning och ROA. 
 
Första delsyftet var att studera om det finns något samband mellan VD:ns grundlön och 
lönsamhet. Detta samband testades i hypotes 2. I resultatet framgår att inget signifikant 
samband mellan dessa två variabler har kunnat identifierats. Vilket innebär att storleken 
på grundlönen som VD erhåller inte kan antas påverka mindre börsnoterade företags 
lönsamhet. Detta går inte i linje med vad tidigare studier, som undersökt sambandet 
mellan grundlön och lönsamhet, kommit fram till.  
 
Då inget signifikant samband gått att finna för de ovanstående syftena kan inget stöd ges 
åt agentteorin, detta innebär att den ersättning som betalas ut till VD:ar i vår population 
inte är tillräckligt incitament för att förena VD:s och aktieägarnas bästa intresse. Som 
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tidigare nämnt är det svårt att bekräfta huruvida stöd i det här fallet istället kan ges åt 
stewardshipteorin. Stewardshipteorin står i kontrast mot agentteorin, vilket därmed skulle 
kunna vara anledningen till att inget samband mellan total ersättning/grundlön och 
lönsamhet går att finna. Dock indikerar vår empiri på att stewardshipteorins syn på 
motivation och incitament är mer rimlig att gälla för vår population.   
 
Studiens andra delsyfte var att studera om det finns något samband mellan den rörliga 
ersättningen som VD:n erhåller och lönsamhet. Detta testades via hypotes 3. Resultatet 
visade på ett signifikant samband mellan rörlig ersättning och lönsamhet. Vilket innebär 
att huruvida VD erhåller rörlig ersättning kan antas påverka små börsnoterade företags 
lönsamhet. Enligt teorin innebär detta att effektiv rörlig ersättning har tillämpats av 
företagen och till skillnad från tidigare syften ger resultatet för detta delsyfte stöd åt 
agentteorin. När lönsamhetsmåtten tar hänsyn till endogenitet står våra resultat i kontrast 
mot tidigare studiers resultat, men när lönsamheten mäts utan att ta hänsyn till endogenitet 
är resultaten i linje med tidigare studier. Det faktum att tidigare studier inte har tagit 
hänsyn till endogenitet innebär att fortsatta studier bör göras med hänsyn till endogenitet 
för att kunna styrka eller ompröva det resultat vi kommit fram till.  
 
Tredje delsyftet var att studera om det finns något samband mellan VD:s aktieinnehav 
och lönsamhet. Detta har testats utifrån hypotes 4. Resultatet visade att det inte finns ett 
signifikant samband mellan VD:s aktieinnehav och företagets lönsamhet. Detta går inte i 
linje med vad tidigare studier har kommit fram till. Det innebär att vår empiri varken kan 
ge stöd åt teorin om att VD:s aktieinnehav fungerar som incitament eller till agentteorin. 
 
Det sista delsyftet var att studera om det finns något samband mellan VD:s 
styrelsemedlemskap och lönsamhet. Detta har testats genom hypotes 5. Resultatet visade 
på att inget signifikant samband gick att finna mellan dessa två variabler. Vilket innebär 
att huruvida VD:n är styrelsemedlem eller ej kan inte antas påverka små börsnoterade 
företags lönsamhet. Tidigare studier har kommit fram till liknande resultat. Då inget 
signifikant samband hittats kan inget stöd ges till varken stewardshipteorin eller 
agentteorin, dock indikerar resultatet på att styrelsemedlemskap kan påverka lönsamheten 
negativt. Ytterligare studier krävs därmed för att kunna ge stöd åt någon av teorierna.    
 
Utifrån redogörelsen av syftena är det nu möjligt att besvara studiens 
problemformulering:  
 
“Finns det något samband mellan VD-ersättning och lönsamhet i små börsnoterade företag i 
Sverige?” 
 
Svaret på studiens problemformulering är att det finns ett samband mellan VD-ersättning 
i form av rörlig ersättning och lönsamhet i små börsnoterade företag i Sverige. Resultatet 
är representativt för hela populationen i och med urvalets storlek och att ett 
sannolikhetsurval utfördes, därmed kan resultatet generaliseras för hela populationen. 
 
Huruvida en VD erhåller rörlig ersättning eller inte, påverkar med andra ord företagets 
lönsamhet. Resultatet indikerar på att om fler VD:ar erhåller rörlig ersättning blir fler 
företag lönsamma. Ur ett samhälleligt perspektiv skulle detta vara både positivt och 
negativt. Högre VD-ersättningar i form av rörlig ersättning skulle bidra till att öka 
inkomstklyftorna i Sverige, vilket skulle vara negativt ur ett samhälleligt perspektiv. Då 
det kan leda till ett mer segregerat samhälle. För de verkställande direktörerna kan 
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resultatet både anses positivt och negativt. Högre rörligt ersättning kan bidra till att de får 
en högre total ersättning. Rörlig ersättning är dock inte något som VD:n är garanterad, 
utan den baseras på företagets resultat. Om den rörliga ersättningen blir högre skulle detta 
kunna leda till att företagen väljer att sänka den fasta ersättningen till VD:n vilket kan 
leda till att VD:n kan uppleva en osäkerhet över hur stor/liten ersättningen kommer att 
bli.Fler lönsamma företag skulle dock ha en positiv inverkan på samhället då det innebär 
högre skatteintäkter och fler arbetstillfällen. Att fler mindre börsnoterade bolag blir mer 
lönsamma kan även inspirera andra entreprenörer att starta nya verksamheter, vilket även 
har en gynnsam effekt på samhället.  
 
 

9. Teoretiskt och praktiskt bidrag 
 
I detta kapitel presenteras studiens kunskapsbidrag utifrån de teoretiska och praktiska 
bidrag som studien innehåller. 
 
 
  
I och med bristen på forskning inom området i Sverige och i synnerlighet när det gäller 
mindre bolag, bidrar vår studie till att fylla det gapet och därmed skapa större förståelse 
om ämnet. Studien fungerar även som grund för vidare forskning inom området och då 
framförallt där hänsyn tas till endogenitet. 
 
Studien har ett praktiskt bidrag till mindre börsnoterade företag som utifrån studien kan 
se huruvida storleken på ersättningen till VD påverkar företagets lönsamhet. Studien 
bidrar även till förståelse för om grundlön och/eller bonus till VD är ett incitament som 
påverkar lönsamhet hos företaget. De kan utifrån vår studie även få information om 
lönsamheten påverkas av huruvida VD äger aktier i bolaget eller om VD är 
styrelsemedlem eller inte. Med andra ord kan företag få en större förståelse för vilka av 
dessa olika incitament som kan antas påverka lönsamheten och därmed ta hänsyn till detta 
när ersättningspolicyn utformas. Detta skulle kunna hjälpa små börsnoterade företag att 
bli lönsammare och skapa en ersättningspolicy som hjälper dem att växa.  
 
 

10. Framtida forskning 
 
I denna studie har vi analyserat huruvida det finns något samband mellan VD-ersättning 
och lönsamhet. Vi har även studerat huruvida det finns något samband mellan lönsamhet 
och VD:s aktieinnehav och styrelsemedlemskap. Med hänsyn till de resultat som kommit 
fram i studien föreslår vi följande uppslag och rekommendationer till framtida studier. 
 
 
 
Som behandlats i analysen påverkas studiens resultat till stor del av vilket mått som valts 
att representera företags lönsamhet. Något som hade varit intressant att studera är om 
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resultatet hade blivit annorlunda om andra mått för lönsamhet valts så som RNOA och 
ROCE. Fördelen med till exempel måttet RNOA är att det gör skillnad mellan operativ 
och finansiell verksamhet, vilket kan vara en potentiell fördel med i detta sammanhang. 
Det innebär att RNOA påverkas inte av räntebärande finansiella tillgångar som är 
negativa finansiella förpliktelser. Av den anledning är RNOA generellt högre än ROA 
(Penman, 2013, s. 371-372). På grund av att den databas vi hade tillgång till ej 
tillhandahöll dessa lönsamhetsmått hade vi inte själva möjlighet att använda dem, men 
det är ett intressant uppslag för framtida forskning. Något att ta i beaktning är dock att 
ingen av de tidigare studier som vi funnit använt dessa mått. Detta kan både innebära en 
intressant och ny infallsvinkel men även en försvåring av jämförelsen med tidigare 
resultat.  
 
Något vi reflekterade över under datainsamlingen var att vissa VD:ar även var grundare 
till företagen. I dessa fall var de även majoritetsägare och tog i många fall inte ut en, i 
detta sammanhang, särskilt hög ersättning. En anledning till detta kan vara att VD:n hellre 
ser att pengarna återinvesteras i bolaget för att på sikt skapa ett högre värde i bolaget. 
Därmed hade det varit intressant för framtida studier att undersöka om detta har något 
samband med företagets lönsamhet. En annan observation som påträffades under 
datainsamlingen var att VD:ns aktieinnehav i vissa fall definierades som direkt eller 
indirekt aktieinnehav via bolag. Detta är något som kan tänkas påverka variabeln 
aktieinnehav. Det skulle därmed även vara intressant att studera om det är någon skillnad 
i sambandet mellan aktieinnehav och lönsamhet beroende på om det är ett direkt 
aktieinnehav eller indirekt aktieinnehav. VD:ns aktieinnehav är i många fall ett resultat 
av nyttjade optioner. Optioner är ett stort område som även hade varit intressant att 
studera om tidsramen varit större. Ett förslag till framtida studier därför är att studera 
sambandet mellan lönsamhet och VD-ersättning inklusive optioner, för att undersöka om 
optioner är ett välfungerade incitament för att öka lönsamheten.    
 
När företagens årsredovisningar studerades reagerade vi även på att fördelningen mellan 
antalet män respektive kvinnor som tjänstgjorde som VD var ojämn. Utifrån ett etiskt och 
samhälleligt synsätt skulle det vara intressant för framtida forskning att 
studera  sambandet mellan VD-ersättning och lönsamhet med hänsyn till kön. Det vill 
säga hur fördelningen är mellan män och kvinnor med VD-position i små Svenska 
börsnoterade företag och huruvida kön har någon påverkan på sambandet mellan VD-
ersättning och lönsamhet.  
 
 

11. Sanningskriterier 
 
För att öka trovärdigheten och för att minska risken för att fel uppstår i 
forskningsresultatet måste validitet och reliabilitet beaktas (Saunders et al., 2009, s. 156). 
Objektivitet är även en aspekt som måste beaktas i vetenskapliga sammanhang 
(Björklund & Paulsson, 2012, s. 61). Att uppnå så hög validitet, reliabilitet och 
objektivitet som möjligt är något att sträva efter, dock måste de resurser som dessa 
aspekter kräver alltid avvägas (Björklund & Paulsson, 2012, s. 62). 
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11.1 Validitet 

Validitet fokuserar på om undersökningens resultat verkligen mäter det man avser att 
mäta och om relationen mellan variablerna har ett orsakssamband (Saunders et al., 2009, 
s. 157). Validitet är ett brett begrepp och innefattar många olika typer av validitet. De tre 
sorters validitet som kommer att diskuteras är: Mätningsvaliditet, intern validitet och 
extern validitet. Mätningsvaliditet behandlas främst inom kvantitativ forskning, där 
forskaren använder mått för att mäta samhällsvetenskapliga begrepp (Bryman, 2011, s. 
50). I denna studie används ROA och ROE som mått för att mäta det 
samhällsvetenskapliga begreppet lönsamhet. Något som ökar validiteten är att dessa två 
mått på lönsamhet har använts i liknande studier tidigare. Om nya mått skapats eller 
obeprövade mått på lönsamhet använts i studien hade mätningsvaliditeten kunnat 
ifrågasättas. Detsamma gäller för de kontrollvariabler som har inkluderats i studien.  
 
Intern validitet handlar om kausalitet, det vill säga om slutsatsen om ett samband mellan 
två eller fler variabler som innehåller ett kausalt förhållande är hållbart (Bryman, 2011, 
s. 50). I vårt fall skulle detta vara en fråga om huruvida till exempel rörlig ersättning 
verkligen påverkar ROE-e eller om det är något bakomliggande som skapar en illusion 
av att rörlig ersättning påverkar ROE-e. Den kausaliteten som antas i denna studie bygger 
på tidigare teorier om incitaments påverkan på lönsamhet, vilket ökar validiteten. 
Variablerna som valts är i sin tur baserade på tidigare studiers val av variabler vilket även 
det ökar validiteten. Extern validitet rör frågan om huruvida resultaten från en studie kan 
generaliseras till den valda populationen, vilket gör valet av urvalsmetoden viktig 
(Bryman, 2011, s. 51). I denna studie har vi som tidigare nämnt valt en kombinerad 
urvalsmetod. Det är en kombination mellan stratifierat och ett systematiskt urval. Vilka 
båda är sannolikhetsurval som gör det möjligt för oss generalisera resultatet för hela 
populationen.  
 
 

11.2 Reliabilitet 

Reliabilitet refererar enligt Saunders et al. (2009) till i vilken utsträckning som studien 
ger konsekventa svar utifrån den använda datainsamlingsmetoden och analysproceduren. 
Tre olika kriterier kan då utvärderas. Det första kriteriet är att informationen för hur 
studiens data insamlats ska vara tydligt och transparent. Det andra kriteriet är att 
mätningen ska ge samma svar vid ett annat mätningstillfälle. Det sista kriteriet behandlar 
huruvida liknande observationer kan att iakttas från andra observatörer (Saunders et al., 
2009, s. 156). Den data som använts i denna studie är offentlig information som är 
tillgänglig för alla via årsredovisningar och databaser. För de värden som vi räknat om 
har vi tydligt beskrivit den formel vi använt och vilka uppgifter vi utgått från. Alla 
värdena på variablerna går att återskapa och studien går därmed att utföra igen av någon 
utomstående. Både uppgifterna från årsredovisningarna och från Thomson Reuters 
Datastream/Eikon anses tillförlitliga. Det finns alltid en risk att företaget kan ha 
manipulerat siffrorna, dock anser vi att denna risk bör vara liten i och med att alla 
årsredovisningar som använts har innehållit en ren revisionsberättelse från en 
auktoriserad revisor. Stickprover har även gjorts för att kontrollera att den data som 
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hämtats från Thomson Ruters Datastream/Eikon överensstämmer med den information 
som företagen rapporterat i sin årsredovisning.  
      
I och med att stor del av studiens data samlats in manuellt finns en risk för eventuella 
beräkningsfel eller insamlingsfel på grund av den mänskliga faktorn. Denna risk har dock 
minimerats genom stickprovskontroller. Risken för fel kan även öka i och med att vi är 
två stycken som arbetar med insamlandet av data. Denna ökning av risk för fel har dock 
motverkats genom att vi har skapat gemensamma rutiner för insamlandet av data. Vid 
oklarheter har vi diskuterat tillvägagångsättet tillsammans för att skapa ett enhetligt 
insamlingssätt/mätning av data.   
 
 

11.3 Objektivitet 

I vilken omfattning som värderingar påverkar den gjorda studien, definieras som 
objektivitet (Björklund & Paulsson, 2012, s. 62). Studiens objektivitet ökas genom att 
tydligt motivera de val som görs, eftersom det ger läsaren möjlighet att ta ställning till 
resultatet i studien (Björklund & Paulsson, 2012, s. 62). I denna studie har vi klargjort 
och motiverat de val vi gjort och hur vi bland annat beräknat vissa av måtten. Detta ger 
läsaren en möjlighet att bilda sig en egen uppfattning om de beslut som tagits. Det är 
möjligt att genomföra objektiva studier utan några subjektiva värderingar utifrån en 
positivistisk vetenskapssyn (Björklund & Paulsson, 2012, s. 64). Eftersom vi har utfört 
vår studie utifrån den positivistiska vetenskapssynen och tydligt förklarat och motiverat 
våra val genom hela uppsatsen har vi försökt uppnå så hög objektivitet som möjligt.  

 
12. Etiska & samhälleliga aspekter 
 
Detta kapitel behandlar de etiska & samhälleliga principer som forskningen förhållit 
sig till. 
 
 
Denna uppsats har utförts i enlighet med de riktlinjer som framgår av USBE 
Uppsatsmanual för uppsatsskrivande på handelshögskolan vid Umeå universitet. Utöver 
detta har även de riktlinjer för forskning inom Sverige som Bryman (2011) diskuterar 
tagits hänsyn till. Enligt Bryman (2011) bör en forskare utgå från följande principer 
informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckekravet och nyttjandekravet 
(Bryman, 2011, s. 131-132). Den data som denna studie bygger på är offentliga uppgifter. 
Detta innebär att inget samtycke från företagen krävs för att nyttja uppgifterna. I 
uppsatsen framgår det inte vilket företags VD som erhåller vilken storlek på ersättning 
utan endast vilka företag som ingår i studien, vi anser därför att vi hanterat uppgifterna 
konfidentiellt och med respekt för individers integritet. I studiens slutsatser diskuteras 
studiens resultat utifrån ett samhälleligt och etiskt perspektiv.  
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Appendix 1 - Regressioner utan hänsyn tagen till 
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Appendix 2 - Vif-värden 
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Appendix 3 - Företagslista  
ISIN-kod Företag   

SE0000680902 2E GROUP  SE0002180539 AVEGA GROUP  

SE0000494072 3L SYSTEM SE0000963712 AVONOVA SVERIGE 

SE0000592677 A-COM SE0001580846 AXLON GROUP 

SE0001202029 A+ SCIENCE HOLDING SE0000101362 B&B TOOLS   

SE0000105116 ACANDO SE0005878741 BACTIGUARD HOLD  

SE0000937682 ACAP INVEST SE0000524191 BALLINGSLOV INTL.   

SE0005504602 ACCELERATOR NORDIC SE0000671711 BEIJER ELECTRONICS 

SE0000472268 ADDNODE SE0000112906 BEIJER REF AB  

SE0001306119 ADDVISE GROUP 'A'  SE0000101297 BERGS TIMBER 

SE0006219473 ADVENICA  SE0001593914 BETTING PROM.SWEDEN 

SE0000434292 AEROCRINE SE0000470395 BIOGAIA 'B' 

SE0000445934 AFFARSSTRATEGERNA SE0000789711 BIOINVENT INTL.  

SE0001338047 AGELLIS GROUP  SE0000327090 BIOLIN SCIENTIFIC 

SE0001913112 AGROKULTURA SE0001048984 BIOPHAUSIA 

SE0000598278 AIK FOTBOLL  SE0000545188 BIOSENSOR APPS.SWEDEN  

SE0000619181 ALLENEX  SE0000454746 BIOTAGE  

SE0000480808 ALLGON SE0002837955 BIOTECH-IGG  

SE0001625534 ALLTELE ALLM.SVEN.TELAB SE0006965240 BJORN BORG  

SE0000540163 ALM EQUITY  SE0000396061 BONG  

SE0000885501 ALPHAHELIX MOLEDIAG.  SE0001582495 BORE TECH 

SE0005034550 AMASTEN HOLDING  SE0004019545 BRIGHTER  

SE0001356932 AMHULT 2  SE0000805426 BTS GROUP  

SE0001826959 ANNEHEM FASTIGHETER SE0002016352 C-RAD  

SE0000547929 ANOTO GROUP  SE0002692871 CAPERIO HOLDING  

SE0001822495 AQERI HOLDING  SE0000188518 CATELLA  

SE0005676160 ARCAM 'B'  SE0001664707 CATENA  

SE0000697948 ARCTIC GOLD  SE0005003217 CELL IMPACT  

SE0001831884 ARENA PERSONAL SE0000683484 CELLAVISION  

SE0002095604 ARISE  SE0005191426 CHERRY  

SE0000442907 ARK TRAVEL SE0000291486 CISION 

SE0000772956 AROS QUALITY GROUP  SE0002626861 CLOETTA  

SE0000500258 ASPIRO SE0007158902 COMMUNITY ENTM.  

SE0001293721 AU HOLDING SE0000102824 CONCORDIA MARITIME  

SE0000708620 AUDIODEV SE0000325839 CONFIDENCE INTL. 

SE0001337213 AURIANT MINING  SE0001161530 CONNECTA 

SE0000582603 AVAILO SE0000102857 CONPHARM  

SE0000396558 AVALON INNOVATION SE0000236382 CONSILIUM  



 
63 

 
SE0001915190 COPPERSTONE RESOURCE AB  SE0003491562 EPISURF MEDICAL  

SE0002257402 COREM PROPERTY GROUP  SE0001839069 EUROCINE VACCINES  

SE0001296542 CORTUS ENERGY  SE0000488744 EUROPEAN INST.OF SCI. 

SE0000514341 COUNTERMINE SE0002869719 EVERYSPORT MEDIA GROUP  

SE0001136474 CREATIVE ANBIO.SWEDEN SE0002402701 EWORK SCANDINAVIA  

SE0005217791 CRYPTZONE SE0004237899 EXEOTECH INVEST  

SE0000418923 CTT SYSTEMS  SE0000455057 FASTIGHETS BALDER  

SE0002267443 CWS COMFORT WINDOW SE0007603220 Fastilium Property Group AB 

SE0005188711 CYBAERO  SE0000381840 FEELGOOD SVENSKA  

SE0000702169 CYBERCOM GROUP EUROPE SE0000422107 FINGERPRINT CARDS   

SE0001045105 DACKE GROUP NORDIC SE0000395428 FIREFLY  

SE0001879818 DANNEMORA MINERAL SE0001253683 FOLLOWIT HOLDING 

SE0003909282 DEDICARE  SE0001338039 FORMPIPE SOFTWARE  

SE0002571539 DGC ONE  SE0000667750 FORSSTROM HIGH FREQ.  

SE0001606906 DIADROM HOLDING  SE0001824004 G5 ENTERTAINMENT  

SE0005162880 DIAMYD MEDICAL  SE0001790791 GENERIC SWEDEN 

SE0001038092 DIBS PAYMENT SER.  SE0000661613 GENESIS IT  

SE0000614695 DIN BOSTAD SVERIGE SE0000105264 GEVEKO 

SE0003883800 DISTIT  SE0002579912 GHP SPECIALTY CARE  

SE0000215493 DORO  SE0000524530 GLYCOREX TRANSPLANTATION  

SE0001770702 DRILLCON  SE0001799636 GOTENEHUS GROUP  

SE0000331266 DUROC  SE0005562014 GUIDELINE GEO  

SE0002158568 EAST CAPITAL EXPLORER  SE0000195570 GUNNEBO  

SE0003273531 ECORUB  SE0001447723 GUNNEBO INDUSTRIER 

SE0000119299 ELANDERS 'B'  SE0000568222 HAMMAR INVEST 

SE0001572520 ELECTRA GRUPPEN  SE0002148817 HANSA MEDICAL  

SE0000101669 ELEKTRONIKGRUPPEN BK SE0005878543 HANZA HOLDING  

SE0001233289 ELLEN  SE0000458390 HEDSON TECHS.INTL. 

SE0000120776 ELOS MEDTECH  SE0000698268 HEMTEX 

SE0000912289 ELVERKET VALLENTUNA  SE0000483943 HIFAB GROUP  

SE0000661589 EMPIRE  SE0006886727 HIQ INTERNATIONAL  

SE0000349821 ENACO SE0000214058 HL DISPLAY 

SE0001803131 ENDOMINES  SE0002136242 HMS NETWORKS  

SE0006964508 ENEA  SE0001426131 HOMEMAID  

SE0002016261 ENERGYO SLTN.RUSSIA  SE0000622656 HQ  

SE0000718017 ENIRO  SE0007227673 HUBBR  

SE0000355729 ENTRACTION HOLDING  SE0000683757 HUMAN CARE H C  

SE0003943620 ENZYMATICA  SE0005851706 I A R SYSTEMS GROUP  

SE0007075056 EOLUS VIND  SE0000514747 IDL BIOTECH  
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SE0006421871 IMAGE SYSTEMS  SE0003656834 MEDIRATT 'B'  

SE0005003654 IMMUNICUM  SE0000680969 MEDIROX 'A'  

SE0000189946 INDL.& FINL.SYS.  SE0000273294 MEDIVIR 'B'  

SE0001718032 INSPLANET  SE0000426454 MEGACON 

SE0000135287 INTELLECTA   SE0005191806 MERTIVA  

SE0001200015 INVISIO COMMUNICATIONS  SE0000526626 MICRO SYSTEMATION   

SE0000517591 INWAREHOUSE SE0002834507 MICROPOS MEDICAL  

SE0000671745 INXL INNOVATION  SE0000565228 MIDSONA 'B'  

SE0005992567 ITAB SHOP CONCEPT  SE0000122673 MIDWAY HOLDINGS 'B'  

SE0003204908 JAYS  SE0005365681 MINDMANCER  

SE0000545626 JEEVES INFO.SYSTEMS SE0001717323 MIRIS HOLDING  

SE0000725624 JLT MOBILE COMPUTERS  SE0001486952 MISEN ENERGY  

SE0002017707 JOJKA COMMUNICATIONS  SE0005991601 MOD.EKNOMI.SVER.HLDG.  

SE0001106469 JOSAB INTERNATIONAL  SE0003303460 MQ HOLDING  

SE0003622265 KANCERA  SE0000353898 MULTIQ INTERNATIONAL  

SE0001630880 KAPPAHL  SE0000375115 MYCRONIC  

SE0007464888 KARO BIO SE0001810748 NCS NDC.CAMPING & SPS.  

SE0002190926 KAROLINSKA DEVELOPMENT   SE0002000083 NEDERMAN HOLDING  

SE0001661729 KEYNOTE MEDIA GROUP SE0000162786 NEFAB 

SE0000421273 KNOW IT SE0000706913 NEONET 

SE0002245548 KOPY GOLDFIELDS  SE0000366098 NET INSIGHT 'B'  

SE0007603493 LAGERCRANTZ GROUP  SE0007074828 NETENT  

SE0000386138 LAMMHULTS DESIGN GROUP  SE0001790346 NETJOBS GROUP  

SE0005308137 LAPPLAND GOLDMINERS SE0000657140 NETONNET 

SE0000251902 LEDSTIERNAN 'B' SE0002575340 NEUROVIVE PHARMACEUTICAL  

SE0000819054 LIFEASSAYS 'B'  SE0001838038 NEW NORDIC HEALTHBRANDS  

SE0005126125 LIGHTLAB SWEDEN 'B'  SE0005101003 NEXAM CHEMICAL HOLDING  

SE0000418873 LOVISAGRUVAN  SE0000402448 NGS NEXT GEN. SYS. SWEDEN  

SE0001384850 LUCENT OIL  SE0000418402 NILORNGRUPPEN 

SE0002294264 MABI RENT SE0000308298 NISCHER 

SE0000731747 MACKMYRA SV.WHISKY   SE0000109811 NOLATO 

SE0000507659 MALMBERGS ELEKTRISKA  SE0001965369 NORDIC ACS.BUYOUT FUND  

SE0000394470 MANDATOR  SE0001994658 NORDIC FLANGES GROUP  

SE0001449380 MANGOLD AB  SE0001666553 NORDIC LEISURE  

SE0007439443 MASSOLIT MEDIA  SE0007491105 NORDIC MINES  

SE0001121617 MEDCAP  SE0000476954 Nordic Service Partners Holding AB  

SE0001536467 MEDCORE SE0002053876 NORDKOM 

SE0001860511 MEDICPEN  SE0005504669 NORTH CHEMICAL  
 
 
 
 



 
65 

SE0001161654 NOTE  SE0000112252 ROTTNEROS  

SE0008008254 NOVESTRA  SE0005132511 RUSFOREST  

SE0000567752 NOVOTEK 'B'  SE0001199233 RUSSIAN RL.EST.INV. 

SE0001989260 NOVUS GROUP INTL.  SE0004635878 SAGAX  

SE0000722365 OASMIA PHARMACEUTICAL  SE0000314502 SALUS ANSVAR 'B'  

SE0000514705 OBDUCAT 'B'  SE0005877560 SCAND ENVIRO SYS 

SE0002017657 ODD MOLLY INTL.  SE0003175660 SCANDBOOK HOLDING  

SE0005876968 OEM INTERNATIONAL 'B'  SE0005768124 SCANDIDOS  

SE0005249570 ONIVA ONLINE GROUP  SE0000857369 SEAMLESS DISTRIBUTION  

SE0001960949 ONLINE BRANDS NORDIC  SE0000379497 SEMCON  

SE0000426652 OPCON  SE0007730510 SENSORI  

SE0001183732 ORASOLV  SE0000567729 SENSYS GATSO  

SE0000736415 OREXO  SE0000950982 SINTERCAST  

SE0000123085 ORTIVUS 'B'  SE0000693616 SJR IN SCANDINAVIA 'B'  

SE0005126729 PA RESOURCES SE0000476228 SKANE MOLLAN  

SE0003329994 PALLAS GROUP  SE0004051969 SKANSKA ENERGI  

SE0000394165 PARTNERTECH SE0001601261 SNOWOLVERINE 

SE0001162462 PAYNOVA  SE0000323305 SOFTRONIC 'B'  

SE0001587593 PETROGRAND SE0001057910 SOTKAMO SILVER  

SE0006341616 PILUM 'B'  SE0004777241 SPORTAMORE  

SE0005569290 POLYPLANK  SE0005992831 STARBREEZE B  

SE0000567539 POOLIA 'B'  SE0000998650 STILLE  

SE0000141137 PRECIO FISHBONE  SE0001159344 STOCKWIK FORVALTNING  

SE0001823303 PRECISE BIOMETRICS  SE0000653230 STUDSVIK  

SE0006091724 PRECOMP SOLUTIONS 'B'  SE0000407991 SVEDBERGS I DALSTORP 'B'  

SE0000356008 PREVAS 'B'  SE0005932605 SVERIGES BOSTADSRATTSC.  

SE0000233934 PRICER 'B'  SE0000641151 SVITHOID TANKERS 

SE0000412991 PROACT IT GROUP  SE0000986309 SWEDE RESOURCES  

SE0001280355 PROBI  SE0001733841 SWEDOL 'B'  

SE0000470700 PROFFICE SE0003210590 SWITCHCORE  

SE0000393860 PROFILGRUPPEN SE0000514408 TAGMASTER  

SE0002105601 RAILCARE GROUP  SE0000683732 TATURA 

SE0000745143 RASTA GROUP SE0001075102 TAURUS ENERGY 'B'  

SE0000135485 RAYSEARCH LABS.'B'  SE0000433914 TECHNOLOGY NEXUS 

SE0000479107 READSOFT SE0007048012 TETHYS OIL  

SE0000123671 REJLERS B SE0000899908 TIGRAN TECHNOLOGIES 

SE0005223674 RNB RETAIL AND BRANDS  SE0001131269 TILGIN 

SE0000387318 RORVIK TIMBER SE0001921040 TITANA 
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SE0001606179 TRACTECHNOLOGY 

SE0000391716 TRACTION 'B'  

SE0001552357 TRADEDOUBLER  

SE0002829226 TRANSFERATOR 'A'  

SE0001469115 TRIMERA 

SE0001295437 TRUSTBUDDY INTERNATIONAL 

SE0001283607 UNIFLEX  

SE0001834821 Unlimited Travel Group 

SE0000396822 VENUE RETAIL GROUP 'B'  

SE0006343950 VERISEC  

SE0000143521 VIKING SUPPLY SHIPS  

SE0007871363 VITEC SOFTWARE GROUP 'B'  

SE0000816043 VITROLIFE  

SE0007278965 VOSTOK NEW VENTURES SDR  

SE0001824103 WESC  

SE0002169292 WEST INTERNATIONAL  

SE0001659756 WIKING MINERAL  

SE0007277876 WISE GROUP  

SE0006028577 WONDERFUL TIMES GROUP  

SE0000119224 XANO INDUSTRI 'B'  

SE0005223542 XTRANET  

SE0004840718 XVIVO PERFUSION  

SE0001542325 YIELD LIFE SCIENCE  

SE0001105511 ZETADISPLAY  

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


