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 I 

Sammanfattning 
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om det finns ett samband mellan lönsamhet och storlek 

på rörlig samt total VD-ersättning i de största svenska aktiebolagen. I uppsatsen diskuteras 

även funna samband samt bakomliggande teoretiska förklaringar till VD-ersättningens 

storlek. För att undersöka om VD-ersättning och företags lönsamhet korrelerar utförs 

kvantitativa undersökningar med hjälp av regressionsanalyser för respektive år mellan 2002 

och 2007. Populationen som undersökningen baseras på är de företag som i september 2009 

var registrerade på Stockholmsbörsens segment Large och Mid Cap. 

 

Undersökningen resulterade i slutsatsen att inget samband mellan vare sig rörlig eller total 

VD-ersättning och lönsamhet kunde styrkas. Istället gavs indikationer om andra faktorer som 

påverkade VD-ersättningens storlek. Studien visade en tydlig koppling mellan företagsstorlek 

och VD-ersättning. Andra trender indikerade att det marknadsjämförande synsättet är det 

vanligaste vid fastställande av VD-ersättningsnivåer. Dessutom diskuterades andra faktorers 

inflytande på VD-ersättningars storlek utifrån tidigare forskning. 

 

Nyckelord: VD-ersättning, VD-lön, rörlig ersättning, rörlig lön, bonus, belöningssystem, 

lönsamhet, Sverige 

 



 II 

Abstract 
 

The purpose of this thesis is to examine whether a relationship between CEO compensation 

and organizational profitability exists in the largest Swedish companies. Both the total and the 

variable compensation schemes’ dependence on organizational compensation are analyzed. 

The objective is moreover to discuss the observed relationships in the study as well as the 

theoretical explanations to the level of the CEO compensation. In order to examine if CEO 

compensation correlates with organizational profitability quantitative research methods are 

applied via regression analyses for each separate year between 2002 and 2007. The population 

our research is based on is the companies quoted on the Stockholm Stock Exchange in 

September 2009 within the segments Large and Mid Cap. 

 

It was concluded that no relationship between neither variable nor total CEO compensation 

and organizational profitability existed. However, indications of other factors affecting the 

compensation were indicated. The regression confirmed a relationship between organizational 

size and CEO compensation. Other trends indicated that the market-based approach was the 

most common when determining CEO compensation levels. In addition we discussed how 

other previously proved relationships as well as further theoretical research related to our 

study. 

 

Keywords: CEO Compensation, CEO Salary, Variable Compensation, Variable Salary, 

Bonus, Incentive Systems, Profitability, Sweden 
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1. Inledning 

I inledningen visas ämnets aktualitet samt tidigare forskning, vilket följs av 

problematiseringen, som leder fram till uppsatsens syfte. Intentionen med kapitlet är att 

redogöra för den pågående diskussionen och motivera varför en uppsats i ämnet är 

intressant. 

 
1.1. VD-ersättning – ett aktuellt ämne 
Ett återkommande ämne för medial diskussion är storleken på den ersättning som utgår till 

företagsledare inom svenska företag. Under året har, som bland annat Bolander (2009) 

nämner, fokus ofta riktats mot VD:ar som trots dåliga resultat och företagsneddragningar 

inkasserar hög bonus. Den mediala bilden karaktäriseras ofta av en omvänd Robin-Hood-

problematik där de starka tar för sig på de svagas bekostnad, och att företagsledningarna 

förblindats av de alltjämt växande beloppen i deras lönekuvert. Det jämförande perspektivet 

är också centralt och VD:ars ersättning diskuteras ofta i jämförelse med övriga anställdas. 

Sedan 1980-talet har ersättningen för en amerikansk VD inom Fortune-500 företag 

sexfaldigats (Jarque 2008 s. 266). Utvecklingen följer ett liknande mönster i Sverige, dock 

med en mer blygsam ökning. Ett vanligt argument från VD:ar är att ersättningen bör hålla en 

konkurrenskraftig nivå i jämförelse med andra företags för att undvika förlust av viktig 

kompetens (Andersson & Carleson 2001 s. 17). I en internationell jämförelse är Sverige ett 

låglöneland för toppchefer (Kiepels 2006), vilket innebär att ersättningar till svenska VD:ar 

enligt konkurrensargumentet bör ökas. Många forskare anser dock detta argument otillräckligt 

för att förklara ersättningsutvecklingen och hänvisar istället till ersättningens prestations-

relaterade dimension som förklaring till de ökade ersättningsnivåerna. 

 

Motståndet mot utvecklingen av VD:ars ersättning är utbrett, vilket bland annat lett till att 

regeringen under hösten föreslagit bonustak för att stävja problematiken. Regeringens 

hållning valideras av Fredrik Reinfeldt som anser att den nuvarande ersättningskulturen, som 

baseras på kortsiktig bonus, bör frångås (Davidsson 2009). Kritiken har framförallt sin grund i 

de bonusskandaler som uppdagats i svenska företag såsom Skandia, SEB och AMF. I dessa 

företag har belöningssystemen lett till att ledningspersoner fokuserat på den personliga 

ekonomin på företagets bekostnad. Kritiken är utbredd även utanför Sveriges gränser och VD-

ersättning är ett globalt omdiskuterat ämne.  
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Problemet som ligger till grund för diskussionen är oklarheten kring de höga ersättnings-

nivåernas nytta och vilka faktorer som påverkar dem. Lönsamhet är en faktor som enligt 

tidigare forskning torde ha nära koppling till VD-ersättning (Stammerjohan 2004 s. 86; Tai 

2004 s. 35; Stathopoulos et al. 2005 s. 89; Guy 2005 s. 51). För att utreda den grundläggande 

problematiken har flera vetenskapliga artiklar och böcker skrivits i ämnet, dock utan att ge 

entydiga förklaringar kring kopplingen mellan VD-ersättning och lönsamhet eller andra 

påverkande faktorer. 

 

1.2. Tidigare forskning  
VD-ersättningens koppling till lönsamhet och företags prestation är som redan omnämnts ett 

frekvent undersökt ämne. Artiklar i ämnet har skrivits av forskare inom exempelvis 

management, redovisning, nationalekonomi och sociologi, ofta med skilda resultat (Gomez-

Mejia & Tosi 1989 s. 185).  

 

En vanlig approach vid undersökningar kring två variablers koppling är att göra någon typ av 

regressionsanalys. Då regressionsanalyser utförs är det vanligt att också ha som ansats att 

analysera föreliggande samband mellan variabler och orsaker till dessa. Stammerjohan samt 

Tai använder detta angreppssätt då de undersöker kopplingen mellan lönsamhet och VD-

ersättning. I studierna drar de båda slutsatsen att ett samband variablerna emellan existerar 

och att det är tydligast då ersättningen sker med långsiktiga medel, vilket innebär att 

ersättningen utgår i form av aktier eller optioner. De båda studierna baseras på amerikanska 

företag. Stammerjohan studerar 56 amerikanska företag under åren 1977-1992 medan Tai 

undersöker företag som mellan åren 1988 och 1998 fått priset The Malcom Baldrige National 

Quality Award, och utvärderar dessa företags prestation år 2000 till år 2001. (Stammerjohan 

2004 ss. 90, 101; Tai 2004 ss. 37-38, 42) 

 

Undersökningar i ämnet kan göras på annat sätt än genom regressionsanalys. Stathopoulos et 

al. delar upp företagen i sin undersökning i tre kategorier efter hur väl de presterar och jämför 

VD-ersättningen i dessa kategorier. I undersökningen finner författarna belägg för att VD:ar i 

välpresterande företag får högre ersättning och fler förmåner än VD:ar i medelmåttigt och 

dåligt presterande företag. Samtidigt drar de slutsatsen att ersättningen för VD:ar i medel-

måttigt presterande företag över tiden ökar mer än företagets prestation. Urvalet som 

författarna grundar sitt resultat på är de offentligt listade företagen i Storbritannien under åren 
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1995-2000. (Stathopoulos et al. 2005 ss. 89, 104) Vidare finns forskningsbelägg för att VD-

ersättning utvecklats till att idag vara närmare kopplat till lönsamhet än tidigare. Kopplingen 

styrks av Guy (2005 s. 51), som hävdar att VD-ersättning är en stabil funktion av företags-

storlek och vinst. 

 

Ovanstående artiklar har visat att samband mellan VD-ersättning och företagsprestation eller 

lönsamhet för undersökta populationer finns. Dock är den sammantagna forskningen i ämnet 

inte konsekvent i och med att flera artiklar drar slutsatsen att samband inte existerar. Ett 

exempel är Madura et al. som studerar de, enligt Forbes, bäst presterande små företagen år 

1992. Författarna finner ingen relation mellan VD-ersättning och prestation. Resultatet 

motiverar dem att dra slutsatsen att det i små företag finns andra omständigheter som har 

större inverkan på en VD:s ersättning. (Madura et al. 1996 s. 84) Kritik har även framförts av 

Ashley & Yang (2004 s. 369) som understryker att det finns en övertro på vinstmått och 

nyckeltal. Vidare menar Gomez-Mejia & Tosi (1989 s. 185) att korrelationen, om samtliga 

undersökningar som publicerats i artiklar inom ämnet tas i beaktande, ofta är svag och att de 

flesta av dem inte kan hänföra mer än 15 procent av VD-ersättningens variation till 

lönsamheten.  

 

Tidigare forskning har också identifierat andra variabler som påverkar VD-ersättningens 

storlek. Exempelvis menar Guy (2005 s. 51) att företagets storlek har implikationer på VD:ns 

ersättning medan Murphy och Zabojnik (2004 ss. 192-193) hänvisar till den globala 

marknaden som en viktig variabel. Andra faktorer som anses påverka VD-ersättningens 

storlek är exempelvis styrelsers sammansättning (Chaudhri 2003 s. 303-304) och VD:ns risk 

(Johnson & Jensen 1998 ss. 26-27). 

 

1.3. Problemformulering 
Relationen mellan VD-ersättning och företagsprestation är som synes ett omdiskuterat ämne 

och forskningen har inte kunnat enas om en gemensam slutsats rörande sambandet variablerna 

emellan. Att inget rätt eller fel kunnat säkerställas bidrar till debattens aktualitet. Många 

studier är gjorda med i nuläget inaktuella data som bas, vilket motiverar oss att utföra en 

underökning med ny data som utgångspunkt. 
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Olikheter kring slutsatser i tidigare forskning kan bero på flera undersökningsspecifika 

parametrar, såsom vilka variabler som valts vid operationaliseringen samt vilken population 

studien baseras på. Att resultaten till stor del är en funktion av undersökningens utformning 

och undersökta population gör det intressant att analysera svenska företag istället för 

amerikanska eller brittiska, vilka större delen av den tidigare forskningen är baserad på. Vår 

uppfattning är att svensk företagskultur och lönepolitik generellt skiljer sig från den 

amerikanska och brittiska vilket också bidrar till att svenska företag utgör ett intressant 

område att undersöka. 

 

I både den akademiska och mediala världen ligger fokus ofta på de största, börsnoterade 

företagen. Naturligtvis får stora företag mycket utrymme, eftersom de vanligen har ett stort 

antal intressenter, i form av exempelvis aktieägare, anställda och kunder. Utbredningen av 

bonusprogram för ledningen är störst bland sådana företag och denna sfär är därmed bäst 

lämpad för undersökningar kring VD-ersättning och dess koppling till lönsamhet (VD-löner 

2008 – en statistisk redovisning 2009 s. 3). 

 

Förutom VD-ersättningens koppling till lönsamhet framkommer i tidigare forskning även 

andra variabler som kan tänkas påverka ersättningens storlek. Kring lönsamhetens och övriga 

variablers koppling till VD-ersättningen finns även ett flertal teorier. Mot bakgrund av ovan-

stående resonemang anser vi att en nutida studie kring kopplingen mellan VD-ersättning och 

lönsamhet bland de största aktiebolagen i Sverige är av stort intresse. Diskussionen leder oss 

fram till uppsatsens två frågeställningar: 

 

• Finns ett samband mellan VD-ersättningens storlek och lönsamhet bland de största 

aktiebolagen i Sverige? 

• Vilka samband eller bakomliggande teoretiska förklaringar påverkar VD-ersättningens 

storlek?  
 

1.4. Syfte 
I studien ämnar vi kvantitativt undersöka huruvida ett samband föreligger mellan storleken på 

rörlig samt total VD-ersättning och lönsamhet för de största svenska aktiebolagen för 

respektive år mellan 2002 och 2007. Intentionen är också att diskutera i undersökningen funna 

samband och bakomliggande teoretiska förklaringar till VD-ersättningens storlek. 
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2. Bakgrund 

I bakgrund redogörs för grundläggande teori kring belöningssystem, både i generella termer 

och specifikt för VD:ar. I kapitlet förklaras belöningssystems uppbyggnad för att möjliggöra 

och förenkla förståelse för mer detaljerade teorier i ämnet. 

 

2.1. Belöningssystem – ett verktyg för en effektiv organisation  
I dagsläget då i stort sett samtliga svenska företag konkurrerar på en global marknad, där flera 

företag har likvärdiga grundförutsättningar, krävs mer än exempelvis högklassiga råvaror och 

stabila finansiärer för att nå framgång. Istället har företagens förmåga att kombinera human-

kapital, organisatorisk design och verksamhetsstyrningsfilosofi för att effektivisera sin 

organisation blivit nyckeln till att lyckas. (Lawler III 2000 s. 18) En central fråga för att 

effektivisera organisationer är att få anställda att prestera i enlighet med av ledningen uppsatta 

mål. Problemet kan lösas med hjälp av olika typer av belöningssystem.   

 

Enligt Merchant och Van der Stede finns tre managementrelaterade syften med att introducera 

belöningssystem: det informativa, det motiverande och det personalrelaterade. Syftena är tätt 

sammanflätade och leder anställda att på rätt sätt uppnå företagets mål. Genom att informera 

om vilka resultatmått och åtgärder som är viktiga att ha i fokus, samt motivera anställda att 

uppfylla uppsatta mål med belöningar kan målen uppnås enligt beslutsfattarnas direktiv. För 

att maximera effekten av belöningen bör den utdelas i en form som den anställde värderar och 

tydligt kan koppla till sin prestation. (Merchant & Van der Stede 2007 s. 395) 

 

2.1.1. Monetära belöningssystem – det mest använda motivationsverktyget 

Det finns många typer av belöningar, exempelvis i form av semesterresor eller befordringar, 

men då belöningssystem kommer på tal är det ofta någon typ av monetärt belöningssystem 

som diskuteras. Monetära belöningssystem omfattar olika typer av lång- eller kortsiktiga 

belöningar och utdelas vanligen i form av kontanter eller aktier. Den vanligast förekommande 

monetära belöningen är lön eller fast ersättning. En löneförhöjning innebär ett stort värde för 

den anställde då det är en återkommande betalning som sällan minskas. Löneförhöjningar 

sker kontinuerligt, exempelvis på grund av inflation, men sker även personspecifikt i samband 

med befordringar eller av andra orsaker. En nackdel med löneförhöjningar ur ett belönings-

perspektiv är dess kontinuitet, vilket innebär att de är svåra att reglera kortsiktigt utifrån 

företagets och individens prestation. För att i större utsträckning inkludera styrningsfaktorn 
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vid belöning har många företag idag övergått från att ge hela den monetära belöningen i form 

av lön till att också använda mer kortsiktiga alternativ och då vanligen i form av rörlig 

ersättning. Rörlig ersättning utbetalas vanligen i kontanter eller företagsandelar efter 

prestation på årlig basis. Bonusutbetalningens storlek kan avgöras av prestationer på individ, 

grupp eller företagsnivå och baseras oftast på olika finansiella mått, såsom försäljning eller 

resultat. (Merchant & Van der Stede 2007 s. 396) 

 

2.2. Belöningssystem på VD-nivå – en del i styrningen av VD 

Belöningssystem för VD:ar uppdelas i regel i en fast och en rörlig del. Den fasta lönen 

påverkas exempelvis av arbetets komplexitet, VD:ns personliga egenskaper, tillgången på 

andra kandidater och värderingen av liknande uppdrag. Den rörliga delen är oftast på något 

sätt resultatbaserad, antingen kvalitativt eller kvantitativt. Det centrala målet med rörlig 

ersättning är att få VD:n att arbeta i enlighet med ägarnas vilja. Utslaget på alla VD:ar i 

Sverige får endast en liten andel en betydande del av sin inkomst i form av rörlig ersättning. 

Det krävs ett större företag för att den rörliga ersättningen ska få en dominerande ställning. 

Bara i de största företagen, med en omsättning på 1 400 miljoner kronor eller mer, uppgår den 

rörliga ersättningen till över en tredjedel av den totala ersättningen. (VD-löner 2008 – en 

statistisk redovisning 2009 s. 3) Historiskt har även de största företagen till stor del utdelat 

ersättning i form av fast ersättning, dock har detta förändrats i och med en ökad fokusering på 

incitament vid utformningen av belöningssystem (Jarque 2008 s. 269).  

 

2.2.1. Faktorer bakom ersättningens storlek 

En avgörande faktor för i vilken omfattning rörlig ersättning ska utbetalas är oftast företagets 

prestation som antingen mäts med boksluts- eller börsrelaterade mått. Den huvudsakliga 

anledningen till att bokslutsrelaterade mått används är att de är lättåtkomliga och således 

billiga att ta fram. Vidare ger bokslutsrelaterade mått en företagsspecifik bild och förhindrar 

därmed VD:ns ersättningsnivå från att påverkas av spekulationer och marknadstrender. Nack-

delen är att kopplingen till företagets verkliga prestation från aktieägarnas perspektiv inte är 

självklar. Just aktiekopplingen är fördelen med aktierelaterade mått vilket torde vara de mest 

effektiva måtten för att sammanföra en VD:s strävan med aktieägarnas. (Stammerjohan 2004 

s. 87) Dessutom kan i vissa fall bokslutsrelaterade mått manipuleras, vilket inte lika ofta är 

fallet om aktierelaterade mått används (Ashley & Yang 2004 s. 380). 
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Andra faktorer påverkar också VD-ersättningen. Företagets storlek tas upp i en stor del av 

litteraturen som den dominerande orsaken till differenser i ersättning på marknaden, se 

exempelvis Dee et al. (2004 s. 91) samt Tai (2004 s. 39). Även Terviö betonar företagsstorlek 

och menar att det beror på att VD:ar för stora företag ansvarar för större värden än VD:ar för 

små företag, vilket innebär att deras beslut får större ekonomiska implikationer. VD:ar för 

stora företag är, enligt synsättet, värda mer för sitt företag än vad VD:ar för små företag är för 

sina och därmed förtjänta av högre ersättningar. (Terviö 2008 ss. 642-643, 667) Enligt Jarque 

(2008 s. 269) har dock företagsstorleken under de senaste 20 åren fått minskad betydelse i och 

med att ersättningen gått från att huvudsakligen utgöras av fast lön, till att domineras av bonus 

och andra prestationsrelaterade ersättningsprogram. Terviö (2008 ss. 642-643, 667), 

Stammerjohan (2004 s. 92) samt Madura et al. (1996 s. 83) redovisar VD-ålder och antal år på 

VD-positionen som påverkande faktorer för ersättningen medan Murphy och Zabojnik (2004 

s. 195) drar slutsatsen att mjuka värden såsom en VD:s kunskap och konkurrens är de 

viktigaste orsakerna. Madura et al. (1996 s. 81) inkluderar även VD:ns utbildning och tid på 

aktuell position som variabler i sin undersökning, vilket grundas på tidigare forskning. Den 

enda säkra slutsats som kan dras utifrån denna redogörelse är att VD-ersättning är ett 

komplext ämne och att dess storlek påverkas av ett flertal variabler. 

 

2.2.2. Ersättningens form och dess tidsmässiga inverkan 

Rörlig ersättning utgår framförallt i form av direkt betalning (kontanter) eller indirekt 

betalning (aktier eller optioner) (Jarque 2008 s. 269). Huruvida den rörliga ersättningen 

utbetalas med direkta eller indirekta medel avgörs främst av tidsaspekten. Det är väl förankrat 

inom litteraturen att direkta medel får VD:ar att fokusera på att kortsiktigt maximera 

företagets värde, medan indirekta medel ger mer långsiktig verkan. (Stammerjohan 2004 ss. 

86, 101) Traditionellt har det i litteraturen antagits att aktieägarna främjas av långsiktig 

fokusering, vilket innebär att incitament huvudsakligen bestående av indirekta medel är att 

föredra. Dock finns kritik mot denna syn. Exempelvis hävdar Bolton et al. att det inte går att 

ta för givet att aktieägarnas mål är att långsiktigt skapa värde i företaget. I sin forskning 

hänvisar de till den utbredda fokuseringen på kortsiktighet i dagens aktiemarknad, och ger 

som exempel på detta institutionella investerares ettåriga tidsperspektiv. (Bolton et al. 2006 s. 

579) Stammerjohan diskuterar också implikationen av aktieägares minskade genomsnittliga 

aktieinnehavsperiod, som sjunkit från sju till två år. Den minskade innehavsperioden kan 

enligt författaren förklara den kortsiktighet som ofta karaktäriserar VD:ars incitament. 

(Stammerjohan 2004 s. 102) Tidsaspekten är också central för Ashley och Yang som menar 
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att stora företag med stabil tillväxt förlitar sig på långsiktiga prestationsmått, såsom 

bibehållen lönsamhet, i större utsträckning än små. Små företag med hög tillväxt fokuserar 

istället på kortsiktig marknadsavkastning vid utformningen av belöningssystem för ledningen. 

(Ashley & Yang 2004 s. 375) 
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3. Teoretiska modeller och synsätt 

I kapitlet beskrivs lönemodeller inledningsvis, följt av agentteorin samt övriga modeller och 

argument kring VD-ersättning. Tanken är att lönemodellerna ska utgöra ett grundläggande 

ramverk för övrig teori och därmed underlätta läsarens förståelse. 

 

3.1. De tre vanligaste lönemodellerna 
Storleken på ersättningar till anställda i svenska företag följer i regel någon av de tre 

vanligaste lönemodellerna: incitamentlönemodellen, marknadslönemodellen och jämlikhets-

lönemodellen. Dessa modeller styr löneutbetalningens storlek och behandlar inte dess form. I 

Sverige bestäms utbetalningens storlek normalt av kollektivavtal. Dock omfattas inte VD:ar 

av kollektivavtal, vilket gör att lönesättningen blir en individuell förhandlingsfråga mellan 

respektive VD och ägare. (Persson 1995 ss. 21-27) 

 

3.1.1. Incitamentlönemodellen 

Resonemang kring incitamentlönemodellen grundar sig i företagets resultat. Enligt modellen 

bör en VD:s ersättning uppdelas i en grundersättning, som behålls relativt konstant från år till 

år, samt en rörlig del, som är en funktion av företagets resultat. Den rörliga delen fungerar 

som incitament för VD:ar att prestera i enlighet med uppsatta mål. (Persson 1995 ss. 21-27)  

 

3.1.2. Marknadslönemodellen 

Då marknadslönemodellen används för att utforma belöningssystem bestäms VD:ns 

ersättning utifrån vilken ersättning företagsledare i liknande bolag erhåller. Den följer ett 

nationalekonomiskt resonemang och enligt modellen bör VD:ar få högre lön än personer på 

jämförbara positioner. Skillnaden motiveras med att den som betalas bättre än gällande 

marknadslön arbetar effektivare än genomsnittet och är en investering som således bidrar till 

ett högre resultat för företaget, trots de ökade lönekostnaderna. (Persson 1995 ss. 21-27)  

 

3.1.3. Jämlikhetslönemodellen 

Jämlikhetslönemodellen bygger på tanken att lönenivån inom företaget eller nationellt, med 

hela den arbetande befolkningen som referensram, ska vara relativt konstant. Modellen antar 

ett socialistiskt perspektiv och kontentan är att en VD mycket väl kan ha högre lön än övriga 

anställda på företaget, men att skillnaderna bör vara ytterst begränsade. (Persson 1995 ss. 21-

27) Medellönen för manliga svenska tjänstemän i privat sektor var under 2008 drygt 430 000 
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kronor per år och VD:ars totala årslön torde enligt modellen ligga på samma nivå (Löner för 

tjänstemän inom privat sektor 2008 s. 4).  

 

3.2. Agentteorin – en incitamentlöneteori 
De flesta artiklar som skrivs i ämnet VD-belöning tar avstamp i agentteorin som är teorin 

bakom incitamentlönemodellen. Agentteorin behandlar agent-principalproblematiken, vilken 

uppstår då två samarbetande parter har olika arbetsuppgifter och mål, vilket leder till intresse-

konflikt (Laffont & Martimort 2002 ss. 145-146). I ämnet VD-belöning fokuseras i agent-

teorin på företaget som ett samarbete mellan principal (ägare) och agent (VD), vilka båda 

erhåller ersättning för sitt bidrag till organisationen. Principaler och agenter engagerar sig i 

organisationen av olika anledningar. Principalen vill maximera avkastningen på sina 

investerade pengar, medan agenten har andra personliga mål såsom monetär ersättning och 

fortsatt karriär. Skillnaden mellan principal och agent leder enligt agentteorin till två problem. 

Det första innebär att principalen har svårigheter att försäkra sig om att agenten uppfört sig i 

enlighet med vad principalen önskar. Problemet uppkommer på grund av att agentens och 

principalens mål skiljer sig och att kontroll av principalen är kostsamt. Det andra problemet 

härstammar ur principalens och agentens skilda attityder gentemot risk och visar sig i att de 

förordar olika agerande vid risknärvaro. (Eisenhardt 1989 ss. 58-59) 

 

3.2.1. Agentkostnader – en motiverande faktor bakom belöningssystem  

Agentkostnader är principalens kostnader som uppkommer som en följd av agent-principal-

problematiken. Kostnaderna består bland annat av kontrollkostnader och förlorad inkomst på 

grund av agentens felaktiga prioritering (Gomez-Mejia & Tosi 1989 s. 171). Då agentteorin 

diskuteras i samband med VD-ersättningar bör fokus ligga på att finna ett tillvägagångssätt 

för att så effektivt som möjligt minska agentkostnader. För att minska dessa kan principalen 

gå tillväga på två sätt, antingen öka kontrollen av agenten eller införa någon typ av belönings-

system som får principalens och agentens strävan att sammanfalla. I och med att agentens 

arbete och följderna därav är svårutvärderade fokuserar litteraturen i ämnet på hur ett 

belöningssystem för effektiv styrning av agenten bäst kan utformas. (Eisenhardt 1989 ss. 58-

59) 
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3.2.2. Agentteorins styrkor och svagheter 

Användandet av agentteorin i samhällsvetskaplig litteratur är utbredd och det är en av de mest 

populära teorierna för att diskutera och analysera VD-ersättning. Det som lett till agentteorins 

erkännande och bidragit till dess utbredda användning inom organisationsforskning är att 

teorin tar risk, osäkerhet i VD:ns handlande och kommunikation mellan agent och principal i 

beaktande. Samtidigt uppmärksammar den att enkla strukturella problem förekommer inom 

organisationer. (Eisenhardt 1989 ss. 64, 72) Agentteorin har som ovan nämnts influerat en 

stor del av forskningen kring VD-ersättning, exempelvis diskuteras teorin av Bolton et al. 

(2006 s. 578), Guy (2005 s. 58) och Stammerjohan (2004, s. 88). Dock finns kritik mot teorin. 

Kritikerna hävdar att agentteorin är alltför ensidig och ignorerar organisationers komplexitet 

då övrig personals intressen inte tas i beaktande. Istället hävdas att övrig personal har stort 

inflytande över agentens agerande. Vidare bygger teorin på enkla antaganden som inte alltid 

kan göras. Ett exempel är att förhållandet mellan agent och principal antas vara effektivt, trots 

att effektivitet inte diskuteras i teorin. Andra antaganden är att utgången alltid kan mätas och 

jämföras samt att information i en organisation förmedlas asymmetriskt. Med tanke på agent-

teorins brister och dess implikationer är det värdefullt att även ta andra teorier i beaktande vid 

undersökning av VD-ersättning. (Eisenhardt 1989 ss. 62-63, 71)  

 

3.3. Globaliseringsperspektivet – en del av marknadslönemodellen 
Ett vanligt förekommande argument för höga VD-ersättningar är kopplat till marknads-

lönemodellen och innebär att VD:ar konkurrerar på en global marknad. Det globala 

perspektivet medför att företag måste utbetala ersättning i nivå med den internationella för att 

kunna attrahera och behålla lämpliga individer för VD-posten (Chaudhri 2003 s. 303). 

Murphy och Zabojnik argumenterar för detta och menar att kunskapskraven på VD:ar sedan 

1970-talet har utvecklats. Tidigare lades stor vikt vid en VD:s kunskaper om det specifika 

företaget. Sådan information kan i dagens informationssamhälle snabbt och enkelt inhämtas, 

vilket fått till följd att större vikt kan läggas på andra karaktärsdrag och kunskaper vid VD-

rekrytering. Utvecklingen har fått till följd att VD-posten till större del blivit en position för 

personer med generella kunskaper kring hur företag leds. Sådana kunskaper är överförbara 

mellan företag, vilket inneburit större möjlighet för företag att värva VD:ar från andra 

organisationer som därmed lett till en ökad ersättningsnivå. (Murphy & Zabojnik 2004 ss. 

192-196)  
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3.4. Jämlikhetslönemodellens minskade betydelse 
Globaliseringsperspektivet är enligt Persson (1995 ss. 31-32) den huvudsakliga orsaken till att 

VD-ersättning i Sverige gått från att vara baserad på jämlikhetslönemodellen till att bli mer 

marknadsbaserad. Guy (2005 s. 64) drar en annan slutsats i sin studie kring brittiska företag. 

Han hävdar att utvecklingen som lett till att aktier och optioner till större del används som 

VD-ersättning är den huvudsakliga orsaken till att jämlikhetsperspektivet frångåtts (Guy 2005 

s. 64). Kontentan är att forskare är relativt överens om att den historiskt sett dominerande 

typen av ersättningsmodell, jämlikhetslönemodellen, i de flesta fall frångåtts till fördel för 

marknads- eller incitamentlönemodellen. 

 

3.5. Andra teorier och argument kring VD-ersättningsutveckling 

Chaudhri menar att ersättningsökningen är en följd av styrelsers sammansättning. Författaren 

hävdar att de internationella karriärmöjligheterna för flertalet nationella VD:ar är begränsade 

och de höga lönerna istället är en följd av att företags styrelser över den nationella arenan 

består av en begränsad grupp människor. Dessa människor är aktiva inom flera företag där de 

tack vare sitt ömsesidiga beroende till varandra indirekt är med och påverkar sin egen 

ersättning, vilket med tiden lett till eskalerande ersättningsnivåer. (Chaudhri 2003 ss. 303-

304) Förhållningssättet delas av ett flertal författare. Persson (1995 s. 42) härrör till gruppen 

som ett brödraskap där bröderna omväxlande är VD:ar och medlemmar i varandras styrelser 

och tillsammans konspirerar till varandras fördel. Jarque (2008 s. 274) redogör för forskning 

som visar att VD:ar kontrollerar styrelser och därför effektivt kan bestämma den egna 

ersättningen. Teorin benämns i litteraturen som ”The Fat Cat Theory” och kan säkerligen till 

viss del förklara de ökande VD-ersättningarna inom vissa företag. Dock finns också forskning 

som visar det motsatta, att företagsstyrelser över tiden blivit mer oberoende (Murphy & 

Zabojnik 2004 s. 192).  

 

Johnson och Jensen diskuterar VD:ns risk som en faktor som pådrivit ersättningsökningen på 

VD-nivå. De ökade krav som framförallt den globala konkurrensen fört med sig har i sin tur 

lett till att den risk som en VD idag associeras med tilltagit. Ofta sker VD-utbyten vid kärva 

tider för företaget och nya VD:ar belastas med uppgiften att ta företaget ur negativa trender. 

Ett misslyckande i en sådan situation får med stor sannolikhet följden att den aktuella VD:n 

får en minskad möjlighet att i framtiden få liknande uppdrag på samma nivå. Den karriär-
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relaterade risken kan kompenseras med monetära medel. Således medför ökad risk högre 

ersättningar. (Johnson & Jensen 1998 ss. 26-27) 

 

Jarque redogör för forskning som visar att formen som ersättningen utbetalas på kan vara en 

faktor som lett till den historiska ersättningsökningen. I och med risken associerad med aktier 

och optioner begär VD:ar en högre ersättning vid ersättning utbetalad i denna form än om den 

istället utbetalats med direkta monetära medel. Samtidigt är förekomsten av ersättnings-

överenskommelser som definierar antalet aktier eller optioner som ska utbetalas, istället för 

ett monetärt värde av aktierna och optionerna, utbrett. I positiva konjunkturlägen resulterar 

denna företeelse i att värdet av ett visst antal aktier eller optioner ökar signifikant. (Jarque 

2008 ss. 273-273) 
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4. Studiens tillvägagångssätt 

I studiens tillvägagångssätt beskrivs och motiveras det metodiska arbetssättet. Kapitlet inleds 

med en redogörelse av det vetenskapliga angreppssättet, följt av operationalisering, data, 

bortfall och slutligen en beskrivning av den använda statistiska metoden.  

 

4.1. Vetenskapligt angreppssätt 
Studien karaktäriseras av ett positivistiskt angreppssätt med kvantitativa data som utgångs-

punkt. Det positivistiska angreppssättet karaktäriseras av att fakta används som grund för 

slutsatser och inom den positivistiska inriktningen framhålls deduktiva och individualistiska 

ansatser (Jacobsen 2002 s. 27).  

 

4.1.1. Tillämpningen av en deduktiv och individualistisk ansats 

Att en deduktiv ansats tillämpas innebär att information i form av befintlig teori först samlas 

in. Därefter används empiriska data för att utröna i vilken grad vår undersökning kan förklaras 

med hjälp av teorin. Förespråkarna av deduktiva ansatser menar att det är fördelaktigt att först 

inhämta en bild av teori och forskning i ämnet innan undersökningen genomförs. Den huvud-

sakliga anledningen till att studien utgår från en deduktiv ansats är att ämnets komplexitet 

kräver en sådan. Att utgå från en sådan ansats möjliggör en djup analys, vilket är grund-

läggande för relevanta slutsatser. Dessutom är det generellt mycket vanligt att använda 

deduktiva ansatser vid kvantitativa undersökningar. Det utbredda användandet beror på att 

information bör kategoriseras och standardiseras innan ett urval som möjliggör precisa 

resultat kan göras. Nackdelen med deduktiva ansatser är att forskaren tenderar att prioritera 

data som stödjer tidigare forskning vid datainsamlingen. (Jacobsen 2002 ss. 42-43) Vi anser 

dock inte att problematiken med felaktig prioritering är aktuell i undersökningen, eftersom 

data på ett objektivt sätt tagits fram och sammanställts ur årsredovisningar.  

 

Ansatsen kan också karaktäriseras som individualistisk, vilket innebär att enskilda 

observationer utgör grunden för undersökningens slutsatser. Att en sådan ansats valts beror på 

att studiens huvudsyfte är att beskriva verkligheten. Nackdelen med individualistiska ansatser 

är att hänsyn till kontexten minimeras. (Jacobsen 2002 s.46) För att föra in datamaterialet i ett 

sammanhang används därför teoridelen som förklarande bakgrund då vi analyserar resultaten 

från undersökningen.  
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4.1.2. Distans utmärker kvantitativa undersökningar 

Vid val mellan kvalitativa och kvantitativa undersökningar diskuteras närhet som en faktor att 

ta i beaktande. Kvantitativa studier karaktäriseras av en distans till det som studeras. 

Distansen har den positiva effekten att studien kan ske utan påverkan från den undersökande 

på det undersökta. Avsaknaden av påverkan leder till att undersökningseffekter i stor ut-

sträckning kan undvikas, även om de alltid på något sätt är närvarande. Naturen av de data 

som ligger till grund för studien innebär att distansen i analysen blir stor. Nackdelen med låg 

närhet är att förståelsen mellan forskare och det undersökta blir låg. (Jacobsen 2002 s. 47) I 

och med att vi ämnar utreda samband variabler emellan, vilket inte innebär att komplex 

information överförs från det undersökta till oss, ser vi inte detta som ett problem med vår 

studie. 

 

4.2. Operationalisering 
För att göra teoretiska begrepp mätbara genomgås en process kallad operationalisering. 

Begreppet innebär att variabler framtas för att konkretisera teoretiska hypoteser (Jacobsen 

2002 s.283). Vid operationaliseringen bör författaren utreda om de variabler som valts är 

relevanta för frågeställningen och optimala för att besvara de frågor som i frågeställningen 

ställts. Vidare bör tidigare forskning studeras för att utreda vilka variabler som är vedertagna 

och tidigare använts i ämnet. Förekommer skillnader mellan den tidigare forskningens och 

den aktuella undersökningens variabler bör möjliga implikationer av detta tas i beaktande. 

(Eliasson 2006 ss. 13-14) Begreppen som i undersökningen använts är rörlig och total 

ersättning samt lönsamhet och företagsstorlek för de i studien ingående företagen. Begreppen 

har enligt ovan operationaliserats för att möjliggöra teoretisk jämförelse. 

 

4.2.1. En smal definition av rörlig och total VD-ersättning 

I studien definieras rörlig ersättning som den resultatbaserade delen av VD:ns ersättning 

medan total ersättning är summan av rörlig och fast ersättning. Rörlig ersättning definieras 

som den rörliga delen av lönen och mäts i svenska kronor. I fast ersättning inräknas det 

monetära värdet, mätt i svenska kronor, av alla förmåner som VD:n erhåller, däribland 

tjänstebil och sjukförsäkring. Ur definitionerna av både rörlig och fast ersättning exkluderas 

förmåner i form av pension, aktier och optioner. Definitionen av ersättning följer liknande 

undersökningar som gjorts innan, se exempelvis Lambert et al. (1991 s. 397 ), och bör därmed 

kunna anses ha en hög validitet. Definitionen är dock smal, vilket kan innebära en nackdel då 
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delar av VD:ns ersättning förbises. Lambert et al. (1991 s. 397) menar att definitionens 

svaghet är begränsad då VD:ns totala ersättning vanligen i huvudsak utbetalas i form av 

kontanter. Samtidigt möjliggör en smal definition precis jämförelse av företag i och med att 

kontant ersättning på ett tydligare sätt redovisas i årsredovisningar. Att pension exkluderas 

från definitionen har sin grund i den långsiktighet och komplexitet som associeras med 

pensioner, vilket medför svårigheter i att finna relevanta data. Denna anledning ser även 

Jarque (2008 s. 269) som huvudsaklig anledning till att pension i de flesta tidigare studier på 

området utelämnas. Vi har heller inte valt att ta hänsyn till strukturskillnader i ersättnings-

utbetalningen, vilket tillåter oss att helt fokusera på ersättningsnivåer och vad skillnader häri 

beror på (Terviö 2008 s. 644).  

 

4.2.2. Antal anställda – ett vedertaget mått på företagsstorlek 

Företagsstorlek identifieras i tidigare forskning som en viktig påverkande faktor för VD-

ersättning och medtas därför i analysen. Företagsstorlek operationaliseras med antal anställda 

som variabel. Antalet anställda omfattar det totala antalet anställda globalt i respektive aktie-

bolag. Att mäta företagsstorlek med antal anställda är i forskningen vedertaget, vilket 

bekräftas av Guy (2005 s. 55). Gomez-Mejia och Tosi (1989 s. 177) använder dessutom antal 

anställda som storleksmått i sin undersökning. En nackdel med att använda antal anställda i 

detta sammanhang är att vissa företag, främst förvaltningsbolag, har få anställda trots ett högt 

börsvärde. I och med att populationen definieras utifrån ett annat storleksmått, börsvärde, 

uppkommer en till viss del missvisande bild eftersom mycket små företag, sett till antal 

anställda, tas med i analysen. Dock anser vi att effekterna härav är små då börsvärde och antal 

anställda i de flesta fallen har en nära koppling. Guy (2005 s. 55) konstaterar att resultat-

implikationerna av vilket mått som används är små i och med att de vedertagna måtten har en 

klar koppling till ersättning. Dessutom exkluderas extremvärden av bland annat antal 

anställda, vilket minskar nackdelarna med operationaliseringen ytterligare. Exkluderingen 

beskrivs närmare stycket 4.6. 
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4.2.3. Räntabilitet på totalt kapital som mått på lönsamhet 

Räntabilitet på totalt kapital (ROA: Return on Assets) används som variabel för att mäta 

lönsamhet. Måttet uttrycker företagets resultat som procent av summan av eget och lånat 

kapital. Formeln lyder: 

 

! 

ROA =
Resultat efter finansiella poster + Räntekostnader

Genomsnittligt totalt kapital
 

Ekvation 1. ROA – Räntabilitet på totalt kapital 

 

där genomsnittligt totalt kapital definieras som medelvärdet av totalt kapital vid årets början 

och slut (Nilsson et al. 2002 ss. 141-142). Räntabilitetsmått har generellt också fördelen att de 

ger en lönsamhetsbild friställd från spekulationer, till skillnad från exempelvis aktiebaserade 

lönsamhetsmått (Stammerjohan 2004 s. 87; Maddura et al. 1996 ss. 81-82). Av allt att döma 

är detta den huvudsakliga anledningen, tillsammans med måttets enkelhet, att just räntabilitet 

fått en så stor utbredning i liknande studier kring VD-ersättning och företagsprestation. Måttet 

används av bland andra Stammerjohan (2004 s. 93) och Maddura et al. (1996 s. 83), varför 

nyckeltalets gångbarhet för att mäta företagets lönsamhet bör ses som ansenlig. Nackdelen 

med räntabilitetsmått är att de inte är direkt kopplade till ägarnas investeringsutveckling. 

Dock finns ett nära samband däremellan i och med att aktiekursen till stor del beror av 

företagets redovisade värden. (Nilsson et al. 2002 ss. 138-143) 

 

En fördel med att använda just räntabilitet på totalt kapital som lönsamhetsmått är att det 

totala kapitalet som samtliga finansiärer ställt till förfogande tas i beaktande. Andra 

räntabilitetsmått, exempelvis räntabilitet på eget kapital, ger en tydligare bild över hur aktie-

ägarnas kapital förräntas. Eftersom även lånat kapital bidar till företagets lönsamhet anser vi 

dock att räntabilitet på totalt kapital är bättre lämpat för att mäta lönsamhet. Vid 

operationaliseringen av lönsamhet lades stor vikt vid att främja jämförelse företag emellan. 

Att räntabilitet på totalt kapital används förenklar just jämförelser eftersom företagets under-

liggande finansieringsstruktur inte påverkar räntabiliteten. I och med att skilda branscher 

kräver olika mycket bundet kapital kvarstår dock vissa branschdifferenser, vilka är nyttiga att 

ha i åtanke. En nackdel med räntabilitet på totalt kapital i jämförelse med räntabilitet på 

sysselsatt kapital är att icke räntebärande skulder inräknas i det förstnämnda begreppet. Detta 

kan ge omotiverade lönsamhetsskillnader företag emellan exempelvis på grund av storleken 
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på respektive bolags leverantörsskulder. Denna nackdel bör beaktas, dock anser vi att 

effekterna härav ger små effekter på uppsatsens resultat. (Nilsson et al. 2002 ss. 138-143)  

 

4.2.4. Populationsdefinition utifrån börsvärde 

I syftet omnämns de största svenska aktiebolagen. Dessa företag utgör studiens population 

och definieras som företagen som i september 2009 ingick i Stockholmsbörsens OMX Large 

Cap och Mid Cap listor. Här ingår företag med ett börsvärde överstigande 150 miljoner euro 

(Billeruds hemsida 2009). I september år 2009 ingick 129 stycken företag i de båda listorna 

tillsammans (Nasdaq OMX hemsida 2009). Att undersökningen omfattar företagen i Large 

och Mid Cap har sin grund i att de i och med sin starka ställning på börsen är allmänt 

intressanta, men också för att incitamentrelaterade ersättningsprogram för VD:ar troligast kan 

förväntas finnas i svenska företag med en omsättning över Mid Cap-nivån (VD-löner 2008 – 

en statistisk redovisning 2009 s. 3). En svaghet med populationsdefinitionen är att företag 

som lämnat Large och Mid Cap innan september 2009, men ändå under undersökningens år 

varit en del därav, inte tagits med i undersökningen. Orsaken till att definitionen ändå 

utformats på ovanstående sätt är att information kring vilka företag som lämnat Large och 

Mid Cap, och när de gjort så, är svårtillgänglig. Antalet företag som uteslutits på grund av 

definitionen är dock litet och utgör i sammanhanget ingen betydande del. En annan anledning 

till valet av population är att i största möjliga utsträckning möjliggöra mätning av storleks-

mässigt lika företag, eftersom företagens storlek är en betydelsefull påverkande faktor för 

VD-ersättningens nivå (Tai 2004 s. 36; Chaudhri 2003 s. 305). I och med den fast definierade 

populationen underlättas också årliga jämförelser.  

 

4.3. Data 
I studien används uteslutande data av kvantitativ karaktär. Samband mellan VD-ersättning 

och lönsamhet prövas med fördel med kvantitativa data eftersom de variabler som definierats 

i operationaliseringen representeras av numeriska värden. Variablerna mäts i absolutskala, 

vilket innebär att variablerna har fastställda nollpunkter och måttenheter samt att de storleks-

mässigt kan jämföras (Newbold et al. 2007 ss. 11-12). 
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Information inhämtad indirekt från en datakälla framtagen av någon annan kallas sekundär-

data (Jacobsen 2002 ss. 152-153). I studien används sekundärdata eftersom ingen praktisk 

möjlighet finns att på egen hand beräkna de variabler vi valt att analysera. Att grunda sin 

analys på sekundärdata för med sig vissa risker, främst eftersom det inte med säkerhet går att 

avgöra i vilket sammanhang data insamlats. Vidare kan detta medföra inkonsekvenser mellan 

problemformulering och data (Eliasson 2006 s. 54).  

 

Datamaterialet som ligger till grund för undersökningen omfattar åren mellan 2002 och 2007. 

Anledningen till att flera år behandlas är att vi i så stor mån som möjligt vill överbrygga 

eventuella årsspecifika parametrar, såsom konjunktureffekter och spekulationer. Att analysera 

flera år möjliggör generella slutsatser, dessutom är det intressant att undersöka om under-

liggande tidstrender föreligger. 

 

4.3.1. Datasammanställning för VD-ersättning och antal anställda 

Data kring rörlig och total VD-ersättning samt antal anställda har sammanställts av Svenska 

Dagbladets ekonomijournalist Björn Sunesson utifrån företagens årsredovisningar. Ett 

exempel på underliggande data visas i appendix A, där data för år 2007 redovisas. Där ingår 

Sunesons sammanställning tillsammans med våra kompletteringar samt uppgifter om 

räntabilitet på totalt kapital. Även datumet för respektive företags börsnotering och VD:ns 

namn ingår i appendix A. Eftersom data sammanställts vid en av Sveriges ledande dags-

tidningar (Svensk Dagspress hemsida 2009) i syfte att redogöra för VD-ersättning i svenska 

företag, anser vi att sekundärdataproblematiken är begränsad. Sammanställarens syfte ligger 

också nära uppsatsens syfte, vilket neutraliserar risken med inkonsekvens nämnd ovan. En 

fördel med redovisningsdata är att den enligt lag måste granskas av revisor 

(Årsredovisningslagen 1995:1554), vilket borgar för objektivitet. Dessutom har vi till viss del 

kontrollerat och kompletterat uppgifterna då obefogat bortfall funnits. Tillvägagångssättet för 

att göra datamaterialet fullständigt har varit samma som vid ursprungssammanställningens 

skapande. Exempelvis har VD-ersättning, då en VD under året ersatts, definierats som 

företagets totala ersättningskostnader för båda VD:ar sammanlagt under året. 
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4.3.2. Insamling av räntabilitetsdata 

Uppgifter om räntabilitet på totalt kapital erhålls från ekonomitidningen Dagens Industris 

webbsida. Chefredaktören för Dagens Industri, Linus Paulsson, uppger efter kontakt via e-

post att räntabilitet på totalt kapital redovisas med utgångspunkt från företagens års-

redovisningar. Informationen köps enligt honom in från nyhetsbyrån SIX, som gör 

beräkningarna enligt ekvation 1. Trovärdigheten är hög eftersom informationen härstammar 

från kontrollerade årsredovisningar. Att använda Dagens Industri som källa har i 

sammanhanget fördelen att en standardiserad beräkningsmetod för beräkning av räntabiliteten 

använts. Standardiseringen innebär att risken för att nyckeltalet vid företagsjämförelser blir 

missvisande reduceras, i och med att tolkningsskillnader av årsredovisningsdata inte 

förekommer. Fördelen med standardisering är också att sannolikheten att data påverkats 

beroende på i vilket syfte eller sammanhang den insamlats i är minimal. Dagens Industri är 

dessutom Sveriges största ekonomitidning (Svensk Dagspress hemsida 2009) och torde beakta 

vikten av att kommunicera korrekt information.  

 

4.4. Bortfall 
Ett vanligt förekommande problem vid undersökningar är bortfall av data, som får följden att 

för undersökningen relevanta uppgifter saknas. Effekten av omfattande bortfall blir att 

möjligheten för generalisering försvåras och att generaliseringens externa giltighet reduceras. 

(Jacobsen 2002 ss. 335-337)  

 

Då populationen valts utifrån de ingående företagen i Large och Mid Cap i september 2009 är 

antalet företag inte konstant mellan de undersökta åren. Att bortfall uppkommit beror 

uteslutande på att vissa företag under något eller några av de undersökta åren inte fanns 

representerade på Stockholmsbörsen. Därmed valde vi att exkludera dessa företag ur under-

sökningen. Bortfallet ses snarare som en fördel än en nackdel då det innebär att endast stora, 

börsintroducerade, företag tagits med i analysen, vilket går hand i hand med populations-

definitionens syfte. Högsta bortfallet uppnåddes år 2002, då enbart 100 av de 129 aktiebolag 

som ingår i den definierade populationen fanns med. Lohr menar att tumregeln är att man vid 

undersökningar bör ha en 70 procentig representation av det man undersöker för att allmänna 

slutsatser om en population ska kunna dras. Samtidigt poängterar han att bortfallets påverkan 

alltid är individuell för undersökningen och beroende av dess utformning. (Lohr 1999 s. 281) 
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Studiens bortfall är lägre än Lohrs tumregel, vilket medför att dess implikation på resultatet 

torde vara tämligen begränsat, och data kan därför anses representativt för populationen.  

 

4.5. Multipel regressionsanalys – motivering och redogörelse 
För att undersöka problematiken adresserad i studiens problemformulering har vi valt att 

använda en sambandsanalytisk metodik. Då syftet är att utreda huruvida de definierade 

variablerna samvarierar anses regressionsanalys vara lämplig som undersökningsmetod. 

Eftersom oberoende variabel samt kontrollvariabel antas påverka respektive beroende 

variabel används multipla regressionsanalyser. Regressionsmetoder används av en mängd 

författare för att göra liknande analyser, se exempelvis Madura et al. (1996 s. 83), Gomez-

Mejia & Tosi (1989 s. 178), Stammerjohan (2004 s. 88) samt Ashley & Yang (2004 s. 376). 

 

Multipel regressionsanalys består av en samling metoder med den gemensamma nyttan att de 

kan användas för att visa samband mellan en beroende variabel och flera oberoende. Detta gör 

metoderna lämpade vid undersökningar av komplexa samband, vilket ofta är fallet i samhälls-

vetenskaplig forskning (Pallant 2005 s. 140). Standardiserad multipel regressionsanalys är den 

enklaste typen av multipel regressionsanalys. I den används minsta kvadratmetoden för att 

approximera ett linjärt samband mellan observationerna. Sambandet framtas genom att 

avvikelsen för samtliga observationer från regressionslinjen i kvadrat minimeras. Ekvationen 

för multipel regressionsanalys är: 

 

! 

Y = "
0

+ "
1
X
1

+ "
2
X
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Ekvation 2. Formel för multipel regressionsanalys. 

 

där Y anger den beroende variabeln och Xk de oberoende. Beroende på mellan vilka variabler 

samband utreds kan Xk även definieras som kontrollvariabel. Kontrollvariabler tas med i 

regressionsanalyser för att möjliggöra exkludering av dess effekter på variationer hos den 

beroende variabeln. Koefficienterna βk kallas regressionskoefficienter och anger respektive 

oberoende variabels vikt, det vill säga hur många enheter Y ändras då Xk ändras en enhet. β0 

anger värdet på Y då samtliga X är 0 och e är felet som, om alla påverkande variabler 

medtagits i analysen, ska vara ett slumptal med medeltalet 0. (Birkes & Dodge 1993 s. 3) 
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För att undersöka huruvida ekvationerna framtagna i regressionsanalysen är signifikanta eller 

inte kan Analysis of Variance, ANOVA, användas. Att en ekvation är signifikant innebär att 

det är statistiskt styrkt att den beroende variabeln är en funktion av de i den statistiska 

modellen ingående variablerna. (Pallant 2005 ss. 97, 153) 

 

I studien genomförs två multipla regressionsanalyser för varje undersökt år. I och med att 

studiens data omfattar sex år görs totalt 12 regressioner. Det som skiljer de årliga regressions-

analyserna åt är att olika beroende variabler används i respektive undersökning. De beroende 

variablerna är rörlig och total VD-ersättning mätt i svenska kronor. Resterande variabler är 

desamma i båda undersökningar, den oberoende variabeln är räntabilitet på totalt kapital och 

kontrollvariabel är antal anställda. Beroende och oberoende variabel samt kontrollvariabel 

valdes i enlighet med syftet och operationaliseringen.  

 

4.5.1. Begränsningar med multipel regressionsanalys 

Multipel regressionsanalys bygger på vissa antaganden om underliggande data som måste tas 

i beaktande för att analysen ska få reliabilitet. Tabachnick och Fidell redogör för grund-

läggande begränsningar för den aktuella regressionsmetoden vilka huvudsakligen associeras 

med oberoende variabler, extremvärden och urvalsstorlek. 

 

Resultatet kan vid multipel regressionsanalys påverkas av vilka oberoende variabler inklusive 

kontrollvariabler som tas med och kombinationen av dessa. Viktigt är att de oberoende 

variablerna inte korrelerar sinsemellan eller i själva verket är en kombination av flera 

oberoende variabler. (Tabachnick & Fidell 2001 ss. 115-122) Vi anser att begränsningen har 

en liten implikation på resultatet i och med att både den oberoende variabeln och kontroll-

variabeln vi valt tidigare med framgång använts i litteraturen, vilket diskuterats ovan. Vidare 

förutsätts att respektive variabel mäts utan fel och andra påverkande variabler som inte ingår i 

analysen, och således bidrar till felet, inte korrelerar med någon av de oberoende variablerna 

som tas med (Tabachnick & Fidell 2001 ss. 115-122). Mätningen kan inte påverkas då vi 

genomgående utgår från sekundärdata, men mätfel kan dock inte uteslutas. Troligen före-

kommer vissa fel i och med att sammanställning av data gjorts av personer, vilket innebär att 

den mänskliga faktorn spelar in. Felet torde dock vara marginellt då det ligger i samman-

ställarnas intresse att behålla det så litet som möjligt. Påverkan från uteslutna variabler kan 

inte negligeras och bör tas i beaktande vid analys och slutsats.  
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En följd av att minsta kvadratmetoden ligger till grund för multipel regressionsanalys är att 

resultatet är känsligt för extremvärden och således bör dessa exkluderas ur undersökningen. 

Vanligt är att exkludera värden som avviker från medeltalet med mer än tre standard-

avvikelser. (Tabachnick & Fidell 2001 ss. 115-122).  

 

Nödvändig urvalsstorlek beror av flera saker och kan då den är för liten leda till brister i 

resultatet. Det finns inga generella regler för hur stort urval som krävs i och med att det till 

stor del bestäms av den singulära analysen. En vanlig tumregel är dock att antalet 

observationer bör överstiga: N > 50 + 8m, där m är antalet oberoende variabler. (Tabachnick 

& Fidell 2001 ss. 115-122) I bortfall diskuterades urvalsstorleken närmare och ur 

diskussionen framgick att studiens använda datamängd markant överträffar tumregelns lägsta 

rekommenderade nivå. 

 

4.6. Multipel regressionsanalys – tillvägagångssätt 
För att utföra de multipla regressionsanalyserna används datorprogrammet SPSS, vilket är ett 

verktyg för statistisk analys. SPSS är speciellt lämpat för att utföra flera undersökningar av en 

datamängd och därmed väl lämpat för studiens syfte (Tabachnick & Fidell 2001 s. 4). Data-

underlaget för analysen sammanställs i Microsoft Excel och exporteras sedan till SPSS. 

 

Innan den statistiska undersökningen inleds bearbetas data genom att samtliga negativa 

räntabilitetsvärden ersätts med 0. Detta minskar sannolikheten för missvisande regressions-

resultat eftersom VD-ersättningen inte kan vara negativ och således ej positivt kan korrelera 

med negativa värden på räntabilitet på totalt kapital.  

 

Tabachnick och Fidells rekommendationer kring extremvärden bör tas i beaktande för att 

minimera avvikande datas implikation på regressionsanalysens resultat. Innan under-

sökningens genomförande exkluderas därför all data för rörlig och total VD-ersättning, antal 

anställda samt räntabilitet på totalt kapital som avviker mer än tre standardavvikelser från 

medeltalet (Tabachnick & Fidell 2001 ss. 115-122). Borttagandet av extremvärden utförs med 

hjälp av SPSS. 
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5. Resultat 

Inom kapitlet redovisas studiens resultat, uppdelat efter total och rörlig ersättning. Resultat-

delen inleds med en redogörelse för underliggande data och avslutas med en kortfattad 

sammanfattning av de viktigaste resultaten. 

 

5.1 Sammanfattning av underliggande data 
Under åren 2002-2007 togs mellan 100 och 124 företag med i analysen. För respektive år 

sammanställdes karaktäristiska siffror för data kring företagen för att ge en överblick över vad 

som legat till grund för undersökningen. Sammanställningen möjliggör även jämförelser från 

år till år, där vissa trender går att urskilja. Att sammanställningen grundas på ursprunglig data, 

före exkludering av extremvärden och negativ räntabilitet, bör tas i beaktande. De från medel 

radikalt avvikande värdena som redovisas nedan har således liten eller ingen implikation på 

resultatet. 

 

Både rörlig och total ersättning omfattade ett stort spann, ofta med de största företagen i topp. 

AstraZenecas VD Tom McKillop mottog den största totala ersättningen år 2005, då han erhöll 

31,3 miljoner kronor för sitt arbete i företaget. Lägst ersättning hade Fredrik Palmstierna, VD 

för förvaltningsbolaget Säki, med 400 000 kronor i årlig total ersättning under samtliga under-

sökta år. I data går att utläsa en trend för medianvärdet av den totala ersättningen. För varje år 

växte medianvärdet, från 3,8 miljoner kronor år 2002 till 5,6 miljoner kronor år 2007. 

Medianen för rörlig ersättning har, sett till den undersökta tidsperioden, också växt. År 2002 

var medianvärdet 154 000 kronor och år 2007 1,26 miljoner kronor, vilket motsvarar en 

ökning på 89 procent. Medelvärdet för total ersättning ökade från 4,9 miljoner kronor till 7,7 

miljoner kronor och medelvärdet för rörlig ersättning steg från 867 000 kronor till 2,2 

miljoner kronor. Den högsta rörliga ersättningen, 17,6 miljoner kronor, utbetalades under 

2007 till Arne Karlson, VD för investmentbolaget Ratos. Rörlig ersättning utgår dock inte till 

samtliga VD:ar varje år. Andelen företag som inte utbetalade rörlig ersättning varierade 

mellan 13 och 46 procent. 

 



 25 

Lägsta noteringen för räntabilitet på totalt kapital, -106 procent, redovisades av dataväxel-

företaget Net Insight år 2002. Hösta noteringen hade Q-med året efter då företaget lyckades 

uppnå 77 procent i räntabilitet. Medianvärdet följer trenden för ersättning, och ökar från 7 

procent 2002, till 12 procent 2007. Andelen företag med negativ räntabilitet minskade från 18 

procent för undersökningens första år till 4 procent det sista året. 

 

Till skillnad från andra variabler har medianvärdet för antal anställda varit relativt konstant 

under undersökningsperioden och legat kring 2 500 anställda. Variationen mellan företagen är 

ändå stor, förvaltningsbolaget Säki redovisar endast en anställd år 2006 och 2007, medan 

Securitas hade drygt 215 000 anställda år 2005. Andelen företag som redovisar ett litet antal 

anställda i förhållande till sitt börsvärde är dock liten. I tabell 1 redovisas sammanställningen 

av deskriptiv data. 

 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Antal obs. [1] 100 101 105 112 120 124 

Total ersättning       

Min [SEK] 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 

Max [SEK] 21 771 000 25 410 000 22 328 000 31 300 000 26 709 853 27 898 600 

Median [SEK] 3 762 000 4 000 000 4 100 000 4 250 000 5 302 000 5 582 000 

Medel [SEK] 4 885 602 5 208 404 5 587 339 6 191 651 6 979 741 7 733 517 

Rörlig ersättning       

Min [SEK] 0 0 0 0 0 0 

Max [SEK] 11 339 000 11 512 000 10 307 000 11 254 000 14 088 191 17 600 000 

Median [SEK] 154 000 305 000 500 000 1 997 500 1 290 000 1 260 000 

Medel [SEK] 867 130 1 025 010 1 420 896 2 505 669 2 210 346 2 214 032 

Andel ej utbetalande [%] 46,0 37,6 31,4 13,4 22,5 25,0 

ROA       

Min [%] -105,5 -75,3 -56,2 -55,4 -52,5 -41,2 

Max [%] 37,9 76,8 58,6 50,3 53,3 49,6 

Median [%] 7,2 7,7 10,4 11,2 12,4 12,2 

Andel negativ [%] 18,0 9,9 6,7 3,6 4,2 4,0 

Antal anställda       

Min [1] 2 2 2 2 1 1 

Max [1] 203 070 210 984 206 153 216 987 215 379 112 000 

Median [1] 2 634 2 599 2 623 2 496 2 314 2 381 
Tabell 1. Sammanställning av för analysen underliggande data. 
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5.2. Total ersättning som funktion av lönsamhet 
I de inledande regressionsanalyserna undersöktes sambandet mellan den beroende variabeln 

total VD-ersättning och den oberoende variabeln räntabilitet på totalt kapital. Kontrollvariabel 

var företagsstorlek. Inledningsvis fastställdes, genom att göra en Pearson korrelationsanalys, 

att korrelation mellan räntabilitet på totalt kapital och antal anställda inte förelåg. Efter denna 

indikation på korrekt utförd operationalisering genomfördes undersökningarna för respektive 

år, och en summering av resultatet redovisas i tabell 2. Samtliga resultat från alla regressioner 

summeras i appendix B. 

 

Summering (b)     
År R R2 Justerat R2 

2002 0,739(a) 0,545 0,536 

2003 0,600(a) 0,360 0,347 

2004 0,518(a) 0,269 0,254 

2005 0,489(a) 0,239 0,226 

2006 0,595(a) 0,354 0,343 

2007 0,650(a) 0,422 0,412 

a: Predictors: Konstant, Antal anställda, ROA   
b: Dependent Variable: Total ersättning   

Tabell 2. Summerat resultat av multipel regressionsanalys med total ersättning som beroende variabel. 

 

Den viktigaste koefficienten i tabell 2 är R2 (R kvadrat), som visar hur stor del av variationen 

i analyserade data som förklaras av den använda statistiska modellen. I analysen är således R2 

en indikation på hur stor del av variationen i total VD-ersättning som förklaras av räntabilitet 

på totalt kapital och antal anställda tillsammans. R2 kan variera mellan noll, vilket innebär att 

ingen förklaringsgrad existerar, och ett, då den beroende variabeln fullständigt förklaras av 

medtagna variabler. (Chatterjee & Price 1977 s. 56) Enligt tabellen varierar förklaringsgraden 

markant mellan de undersökta åren. År 2002 förklaras 55 procent av variationen i total VD-

ersättning av räntabilitet på totalt kapital och antal anställda. För övriga år förklaras 

variationen sämre och når sitt lägsta värde, 24 procent, år 2005. För resterande år varierar 

förklaringsgraden mellan ovanstående extremvärden, utan någon synbar regelbundenhet. 

Justerat R2 är ett liknande mått som justerats för att på ett mer korrekt sätt kunna jämföra 

resultat av analyser av populationer av olika storlek. Populationsstorleken varierar inte 

markant från år till år och tabell 2 visar också att det justerade R2 värdet nära följer R2, vilket 

tyder på att R2 ger en korrekt indikation på förklaringsgraden i den använda modellen.  
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ANOVA (b)           
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Sig 0,000(a) 0,000(a) 0,000(a) 0,000(a) 0,000(a) 0,000(a) 

a: Predictors: Konstant, Antal anställda, ROA     

b: Dependent Variable: Total ersättning       

Tabell 3. Resultat av variationsanalyserna, ANOVA, total ersättning. 

 

I tabell 3 redovisas värdena erhållna genom ANOVA. För att intyga att variationen i total 

ersättning inte bara är en funktion av slumpen kontrollerades att Sig-värdet var lägre än 0,05. 

Ett sådant värde indikerar signifikans på en femprocentig signifikansnivå. (Pallant 2005 ss. 

97, 153) Enligt tabellen är det statistiskt fastställt att räntabilitet på totalt kapital och antal 

anställda förklarar variationen i total ersättning eftersom Sig för alla år understiger 0,05.  

 

Koefficienter (a)     
2002 β Β Sig 

Konstant 3665505,486  0,000 

ROA -18568,979 -0,036 0,605 

Antal anställda 100,871 0,735 0,000 

2003    

Konstant 4064490,672  0,000 

ROA -10038,800 -0,024 0,769 

Antal anställda 93,164 0,597 0,000 

2004    

Konstant 4165455,596  0,000 

ROA 24771,604 0,048 0,574 

Antal anställda 88,537 0,520 0,000 

2005    

Konstant 4660322,558  0,000 

ROA 25273,482 0,048 0,574 

Antal anställda 96,537 0,493 0,000 

2006    

Konstant 4631714,334  0,000 

ROA 57502,767 0,096 0,200 

Antal anställda 128,453 0,598 0,000 

2007    

Konstant 5345811,447  0,000 

ROA 6768,126 0,010 0,882 

Antal anställda 210,479 0,650 0,000 

a: Dependent Variable: Total ersättning 
Tabell 4. Regressionsekvationernas koefficienter, total ersättning. 
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Genom att utvärdera tabell 4 kan räntabilitet på totalt kapital och antal anställdas enskilda 

bidrag till variationen i total ersättning avgöras. I tabellen visas regressionsekvationernas 

koefficienter för räntabilitet på totalt kapital, antal anställda och den konstanta termen (β0 i 

ekvation 2) under β i den första kolumnen. För att möjliggöra bedömning av variablernas 

respektive bidrag till regressionsekvationen standardiseras koefficienterna. Värdet i Β anger 

till vilken grad räntabilitet på totalt kapital respektive antal anställda bidrar till variationen för 

total ersättning (Pallant 2005 ss. 97, 153). För alla år är B-värdet för antal anställda med 

marginal större än för lönsamhetsmåttet, vilket betyder att antal anställda är den viktigaste 

påverkande faktorn för VD-ersättning. Förklaringsgraden för antalet anställda varierar mellan 

49,3 procent år 2005 och 73,5 procent 2002, medan förklaringsgraden för räntabilitet på totalt 

kapital når sitt högsta värde, 9,6 procent, år 2006 och det lägsta värdet, 1 procent, år 2007. På 

samma sätt som i ANOVA ger den sista kolumnen, Sig, en indikation på respektive variabels 

signifikans (Pallant 2005 ss. 97, 153). Räntabilitet på totalt kapital uppnår inte ett signifikant 

värde för något av åren, vilket innebär att variationen i total ersättning inte kan förklaras av 

variationen i räntabilitet på totalt kapital och bör därmed inte tas i beaktande. Det kan alltså 

inte uteslutas att Β-värdet för räntabilitet på totalt kapital beror på slumpen. Däremot kan 

antal anställda för samtliga år anses vara en signifikant påverkande faktor för total VD-

ersättning 

 

5.3. Rörlig ersättning som funktion av lönsamhet 
Efter att de inledande regressionsanalyserna utförts gjordes ytterligare sex regressioner på 

samma sätt, dock med utbytt beroende variabel. Den beroende variabeln i den andra 

regressionsomgången var rörlig VD-ersättning medan oberoende variabel och kontrollvariabel 

fortfarande var räntabilitet på totalt kapital och antal anställda. En sammanfattning av 

analysens resultat redovisas i tabell 5. 
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Summering (b)     
År R R2 Justerat R2 

2002 0,572(a) 0,327 0,313 

2003 0,222(a) 0,049 0,030 

2004 0,291(a) 0,085 0,067 

2005 0,295(a) 0,087 0,070 

2006 0,451(a) 0,203 0,190 

2007 0,502(a) 0,252 0,239 

a: Predictors: Konstant, Antal anställda, ROA   

b: Dependent Variable: Rörlig ersättning   
Tabell 5. Summerat resultat av multipel regressionsanalys med rörlig ersättning som beroende variabel. 

 

Av tabellen framgår att R2 antog högst värde år 2007 då 32,7 procent av variationen i rörlig 

ersättning förklaras av regressionsmodellen. År 2003 var förklaringsgraden lägst och uppgick 

endast till 4,9 procent. Mellan dessa två värden varierade förklaringsgraden från omkring 10 

till 25 procent, vilket anses vara relativt låga värden. Justerat R2 följer, precis som i de 

inledande regressionerna, samma mönster som R2. 

 

ANOVA (b)           
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Sig 0,000(a) 0,083(a) 0,011(a) 0,007(a) 0,000(a) 0,000(a) 

a: Predictors: Konstant, Antal anställda, ROA     

b: Dependent Variable: Rörlig ersättning       
Tabell 6. Resultat av variationsanalyserna, ANOVA, rörlig ersättning. 

 

Regressionsekvationernas förklaringsvärde visas i variationsanalysen. Enligt tabell 6 uppnår 

inte regressionsmodellen för rörlig ersättning samma signifikansnivå som modellen för total 

ersättning. Dock är Sig lägre än 0,05 för alla år utom 2003, vilket innebär att räntabilitet på 

totalt kapital och antal anställda tillsammans på en femprocentig signifikansnivå kan antas 

förklara variationen i rörlig ersättning, utom under år 2003. För år 2003 kan resultatets 

slumpmässiga karaktär inte uteslutas. Detta innebär att ingen vikt kan läggas vid 

regressionernas resultat för rörlig ersättning detta år. 
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Koefficienter (a)     
2002 β Β Sig 

Konstant 78314,143  0,721 
ROA 43642,699 0,198 0,020 
Antal anställda 32,136 0,553 0,000 

2003    
Konstant 719954,646  0,005 
ROA 13460,909 0,079 0,425 
Antal anställda 13,570 0,215 0,032 

2004    
Konstant 823758,692  0,024 
ROA 26243,405 0,108 0,260 
Antal anställda 22,444 0,279 0,004 

2005    
Konstant 2251017,711  0,000 
ROA -3604,012 -0,016 0,865 
Antal anställda 24,609 0,293 0,002 

2006    
Konstant 922561,023  0,054 
ROA 48000,018 0,150 0,073 
Antal anställda 50,842 0,442 0,000 

2007    
Konstant 722420,684  0,130 
ROA 43761,355 0,130 0,102 
Antal anställda 81,508 0,491 0,000 

a: Dependent Variable: Rörlig ersättning 
Tabell 7. Regressionsekvationernas koefficienter, rörlig ersättning 

 

Av tabell 7 framgår att regressionsanalyserna för rörlig ersättning uppvisar samma resultat-

trend som för total ersättning. Antal anställda har för alla år en betydligt högre inverkan på 

rörlig ersättning än vad räntabilitet på totalt kapital har, vilket indikeras av Β-kolumnen. 

Räntabilitet på totalt kapital är dock inte en signifikant determinant för rörlig ersättning, 

förutom år 2002. Entydig slutsats om räntabilitetens förklaringsvärde kan ändå inte dras för 

2002 då Sig-värdet är relativt högt, samtidigt som kännedom om den obefintliga signifikans 

som visats för resterande år finns. Kontrollvariabeln antal anställda är signifikant för samtliga 

år och dess förklaringsvärde varierar mellan 55 och 28 procent (år 2003 borträknat). 
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5.4. Resultatsammanfattning 
Det viktigaste resultatet av analysen var att samband mellan rörlig eller total ersättning och 

räntabilitet på totalt kapital för företagspopulationen inte kunde styrkas. Sambandet mellan 

antal anställda och ersättning var dock starkare och påvisades i alla regressioner, med 

undantag för analysen för rörlig ersättning år 2003 då modellen inte var signifikant. 

Modellens förklaringsgrad var relativt låg för samtliga år. I underliggande data upptäcktes 

intressanta trender i medianvärdena för rörlig och framför allt total ersättning. Trenden är att 

ersättningsnivåerna har ökat markant under tiden för undersökningen.   
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6. Slutdiskussion 

I det avslutande kapitlet diskuteras inledningsvis undersökningens resultat mot bakgrund av 

teoretiska modeller och synsätt samt tidigare forskning. Diskussionen leder fram till 

uppsatsens slutsatser, begränsningar och förslag till vidare forskning. I slutdiskussionen 

diskuteras underliggande orsaker till studiens resultat för att besvara uppsatsens syfte. 

 

6.1. Analys 
Samband mellan rörlig eller total VD-ersättning och lönsamhet kunde inte styrkas för den 

undersökta populationen. Relevansen av detta i förhållande till tidigare forskning är svår att 

avgöra i och med den rådande diskontinuiteten i tidigare forskningsresultat, samt det faktum 

att inga studier tidigare gjorts med samma tillvägagångssätt på den utvalda populationen. 

Orsaken till den rådande diskontinuiteten kan exempelvis vara att incitamentfokusering har 

olika utbredning i olika länder. Dock finns tidigare forskning som visar att VD-ersättning och 

lönsamhet har ett svagt eller obefintligt samband. Exempel på sådan forskning är Madura et 

al., Ashley och Yang samt Gomez-Mejia och Tosi. 

 

6.1.1. Implikationer av det uteblivna sambandet mellan VD-ersättning och lönsamhet  

Den obefintliga kopplingen mellan VD-ersättning och lönsamhet leder till slutsatsen att 

incitamentlönemodellens tankesätt inte haft ett dominerande inflytande vid utformningen av 

de kortsiktiga belöningssystemen inom stora svenska aktiebolag. Avsaknaden av en koppling 

mellan rörlig ersättning och lönsamhet är särskilt förvånande, eftersom syftet med rörlig 

ersättning enligt incitamentlönemodellen är att ge VD:n incitament att prestera i enlighet med 

ägarnas önskan. Samtidigt väcks frågan om varför en uppdelning mellan fast och rörlig 

ersättning förekommer, då ingen av ersättningsformerna tenderar att verka som styrmedel för 

VD:arna att öka företagens lönsamhet. En aspekt som kan diskuteras är hur ägarna definierar 

företagets och VD:ns prestation. Enligt tidigare kapitel baseras ersättning till VD inte enbart 

på kvantitativa mått, utan även kvalitativa. Dock torde de kvalitativa målen, för att ha 

relevans för ägarna, vara så formulerade att de resulterar i ökad lönsamhet. Emellertid kan 

detta ha effekter först på lång sikt, något som inte undersökts i studien. 
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På grund av den obefintliga kopplingen mellan VD-ersättning och lönsamhet bör de teoretiska 

resonemangen kring agentteorins inflytande vid utformningen av belöningssystem ifråga-

sättas. Enligt agentteorin används belöningssystem som ett styrmedel för att få VD:ars mål att 

sammanfalla med aktieägarnas, vilket leder till minskade agentkostnader. Om agentteorin 

trots undersökningens resultat ändå tagits i beaktande av ägarna, torde ökad kontroll istället 

förekomma för att få agentens och principalens strävan att sammanfalla. Eftersom kontroll-

system är kostnadsineffektiva och därmed generellt inte används kan deras utbredning anses 

vara begränsad. Därmed torde agentteorin ha ett mycket begränsat eller obefintligt inflytande 

vid utformningen av de undersökta företagens belöningssystem. Detta resulterar i höga agent-

kostnader samt begränsad uppmuntran för VD:n att öka sitt risktagande.  

 

6.1.2. Företagsstorlek – en viktig faktor bakom VD-ersättningens storlek 

Det mindre omtvistade sambandet mellan företagsstorlek och VD-ersättning styrktes i under-

sökningen. Att ett sådant samband existerar är generellt vedertaget inom forskningen, vilket 

bekräftas av bland andra Dee et al., Guy och Tai. Orsaken till ersättningens nära koppling till 

företagsstorlek kan exempelvis bero på att VD:ar i stora företag har ett större värde för 

företaget än VD:ar för små. Detta beror på att beslut i stora företag får större ekonomiska 

implikationer, som Terviö poängterar. Förklaringsgraden av företagsstorlek samt lönsamhet 

tillsammans var dock generellt låg; variablerna förklarade maximalt 55 respektive 33 procent 

av variationen i total och rörlig ersättning. Därmed finns belägg för att även andra faktorer 

påverkade VD-ersättningens storlek. Att medianvärdet för rörlig ersättning ökade med 89 

procent över den undersökta tidsperioden, samtidigt som övriga median- och medelvärden för 

ersättning följde samma mönster, ger en indikation om en underliggande trend. Slutsatser om 

vilka faktorer som ger trenden är omöjligt att dra från studiens resultat. Dock är det intressant 

att spekulera kring vilka faktorer VD-ersättningen, mot bakgrund av redovisade teorier, kan 

bero av.  

 

6.1.3. Det globala perspektivet och dess betydelse för ersättningsnivåerna 

Det globala perspektivet, som är en del av marknadslönemodellen, kan vara en förklaring till 

trenden med ökande VD-ersättningsnivåer och således en påverkande faktor för VD-

ersättningens storlek. Enligt Chaudhri hänför VD:ar ofta de ökade ersättningsnivåerna till 

globaliseringen av arbetsmarknaden för direktörer. I appendix A ses att ett flertal av VD:arna 

i de undersökta företagen har ett utländskt namn, vilket är ett vagt tecken på att en global 

marknad för VD:ar existerar. Enligt Murphy och Zabojnik är en bidragande faktor inom 
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betraktelsesättet att kunskapskraven på VD:ar har förändrats, från att vara företagsspecifika 

till att bli yrkesspecifika. Den ökade marknaden för VD:ar har lett till ökad konkurrens vilket 

resulterat i högre ersättningsnivåer. Respektive företag torde därmed vara väl medvetna om 

konkurrerande företags ersättningsnivåer, vilket tenderar att till viss del forma det egna 

företagets belöningssystem.  

 

6.1.4. Jämlikhetslönemodellens obefintliga inverkan på VD-ersättningens nivå 

Det globala synsättet anges av Persson som den huvudsakliga orsaken till att VD-ersättning i 

Sverige gått från att ha varit baserad på jämlikhetslönemodellen till att bli mer marknads-

anpassad. Medelvärdet av den totala VD-ersättningen år 2007 var 18 gånger större än medel-

lönen för en manlig tjänsteman i privat sektor år 2008. Att ur ett jämlikhetsperspektiv 

argumentera för att en VD är värd mer än 18 tjänstemän tillsammans är befängt och där-

igenom bör betraktelsesättet anses vara frångått. Detta är ett tydligt tecken på att jämlikhets-

lönemodellen inte tillämpas bland de största svenska aktiebolagen idag. Att 

jämlikhetsperspektivet till stor del format den mediala diskussionen är därför intressant.  

 

6.1.5. Andra påverkande faktorer bakom VD-ersättningens storlek 

Tidigare forskning ger också indikationer på andra faktorer som kan tänkas påverka 

ersättningsnivåerna. Exempel på sådana är VD:s ålder, tid på aktuell position, utbildning och 

kunskapsnivå. I vilken omfattning dessa enskilt eller i samverkan påverkar ersättnings-

nivåerna är svårt att avgöra utan att göra närmare studier. Att medel- och median-

ersättningarna generellt ökar kan inte enbart hänföras till den förändrade strukturen av VD-

ersättning, som Jarque redogör för. Detta eftersom undersökningen visande en stigande trend 

för ersättning trots att aktier och optioner exkluderats ur ersättningsbegreppet. En del i 

förklaringen till de ökade ersättningsnivåerna skulle kunna vara att kvalitativa 

kompensationer för individuella prestationer, utan direkt koppling till lönsamhet, har ett 

utbrett användande. Den kontinuerliga kompensationen som ges för att exempelvis 

kompensera för inflationen förklarar troligen också en liten del av ökningen. Därutöver har 

tidigare forskning gett exempel på andra faktorer som kan ligga bakom trenden med ökade 

ersättningsnivåer. Chaudhri och Persson anger att styrelsers sammansättning är en faktor som 

påverkat ökningen, medan Johnson och Jensen diskuterar riskfaktorn som bakomliggande 

orsak.  
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Att storleken på den rörliga delen av VD-ersättning ökat markant under de undersökta åren är 

ett tecken på att utbetalningen av ersättning på rörlig basis har blivit vanligare. Förklaringen 

till ökningen kan vi återigen endast spekulera kring. Troligt är dock att globaliserings-

perspektivet även i detta fall har en stark inverkan på ersättningens uppdelning i en fast och en 

rörlig del. Stöd för denna teori finns i tidigare forskning som anger att inte bara ersättningens 

nivå utan också dess utformning influeras av omvärlden. 

 

Stora skillnader i ersättningsnivåer förekom mellan företagen. Skillnaderna tyder på att 

ersättningsnivåerna i respektive företag i olika utsträckning influerades av de faktorer som 

antas påverka VD-ersättningen. Ett annat tecken är att en stor andel av företagen 

överhuvudtaget inte utbetalade ersättning i rörlig form. Således kan inte resultaten och 

analysen anses stämma i varje enskilt fall. Dock är det klarlagt att en koppling mellan VD-

ersättning och lönsamhet inte existerar för den totala populationen.  

 

6.2. Slutsatser 
Den huvudsakliga slutsatsen är att inget samband finns mellan storlek på rörlig eller total VD-

ersättning och lönsamhet för de största svenska aktiebolagen. Undersökningen gav istället 

indikationer på att andra faktorer påverkar VD-ersättningens storlek. Regressionsanalyserna 

visade tydligt att en koppling finns mellan företagsstorlek och VD-ersättning. Analysen 

visade att incitament- och jämlikhetslönemodellens inflytande på ersättningsnivåerna är 

begränsad. Istället visades tecken på att marknadslönemodellen är den huvudsakligen använda 

lönemodellen i populationen, och det fanns också indicier om att det globala synsättet 

påverkar ersättningsnivåerna. Övriga påverkande faktorer som lyftes fram var VD:s ålder, tid 

på aktuell position, utbildning, kunskapsnivå, styrelsers sammansättning och den ökade 

riskfaktorn. 
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6.3. Metodkritik 
En av studiens begränsningar är att långsiktig rörlig ersättning i form av aktier, optioner samt 

pensionsförmåner inte inkluderades i ersättningsdefinitionen. Då kopplingen mellan 

ersättning och lönsamhet på lång sikt inte tagits med i undersökningen kan en något miss-

visande bild ha återgetts. Dessutom kan tidsperspektivet diskuteras utifrån eventuell 

eftersläpning i effekterna av den rörliga ersättningen. I och med att utbetalningen av rörlig 

ersättning sker efter årets slut är kopplingen mellan ersättning och lönsamhet kanske inte 

alltid uppenbar för VD:n. 

 

Operationaliseringen kan även diskuteras på andra punkter. Både lönsamhet och företags-

storlek kan operationaliseras på ett flertal sätt; valet att använda räntabilitet på totalt kapital 

och antal anställda innebär nackdelar i förhållande till andra mått. De huvudsakliga nack-

delarna är att räntabilitet på totalt kapital inte är direkt kopplat till lönsamhet och att antal 

anställda kan variera markant mellan företag med börsvärde i samma storleksordning. Även 

räntabilitetsmåttets närhet till VD:s prestation kan ifrågasättas. Valet av population kan 

diskuteras då företag som lämnat Large och Mid Cap innan år 2009 inte tagits med i under-

sökningen, trots att de under den undersökta perioden per definition varit bland de största 

aktiebolagen i Sverige. 

 

I analysen diskuterades andra faktorer som påverkar VD-ersättning. För att tydligare 

utvärdera respektive faktors påverkan på ersättningens storlek kunde de påverkande 

variablerna ha medtagits som oberoende variabler i regressionsanalysen.  

 

6.4. Förslag till vidare studier 
Under uppsatsarbetet har ett flertal intressanta frågeställningar framkommit som inte ingår i 

undersökningens syfte. En tänkvärd fortsättning på denna studie är att i ersättningsbegreppet 

också inkludera långsiktig ersättning, såsom aktier, optioner och pension. Att bredda 

begreppet vore relevant, eftersom vi misstänker att en starkare koppling kan finnas mellan 

VD-ersättning och lönsamhet på lång sikt. Skulle detta vara fallet är även en diskussion kring 

incitamentlönemodellens betydelse på lång sikt av intresse. 
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En annan tänkbar infallsvinkel kan vara att undersöka aktiebolag från Small Cap eller av 

annan kategorisk indelning och jämföra slutsatserna därifrån med denna studies resultat. En 

stor del av tidigare forskning använder andra lönsamhets- eller prestationsmått, vilket skulle 

vara intressant att applicera på denna studies population, i synnerhet aktierelaterade 

prestationsmått. En annan approach kunde vara att göra en internationellt jämförande studie 

för att utreda VD-ersättningens koppling till lönsamhet i olika länder och skillnader 

däremellan. 

 

En intressant observation gjord i denna studie är att rörlig ersättning utbetalas i en stor del av 

de undersökta företagen, trots att ingen koppling finns mellan rörlig ersättning och lönsamhet. 

Enligt beskriven teori är syftet med rörlig ersättning att ge VD:n incitament att prestera i 

enlighet med ägarnas önskan, det vill säga att skapa lönsamhet. Dessa två påståenden går 

emot varandra. Frågan som är intressant för framtida studier att utreda är varför ersättning 

utbetalas på rörlig form i stora svenska aktiebolag, då ingen koppling mellan rörlig ersättning 

och prestation finns. 
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Appendix A 

I appendix A redovisas studiens underliggande data för år 2007. Syftet är att ge läsaren en 

uppfattning om vilken typ av data som använts i undersökningen samt visa hur den samman-

ställts. Överst listas företagen i Large Cap, följt av Mid Cap. 

 

2007             
         

Företag VD 

 
Börsnot
datum 

Total 
ersättning 
[SEK] 

Rörlig 
ersättning 
[SEK] 

Antal 
anställda 

[1] 
ROA 
[%] 

ABB Fred Kindle 99-06-22 20 349 000 11 464 000 112 000 15,30 
Alfa Laval Lars Renström 02-05-17 9 497 000 3 000 000 10 804 23,64 
Alliance Oil 
Company Maxim Barski 07-05-23 680 000 260 000 1 259 5,38 
Assa Abloy Johan Molin 94-11-08 16 600 000 6 300 000 32 267 14,63 
Astra Zeneca David Brennan 99-04-06 25 298 000 12 874 000 67 900 23,22 
Atlas Copco Gunnar Brock 89-08-25 18 042 000 6 056 000 29 437 20,57 
Autoliv Inc Lars Westerberg 97-05-02 2 278 669 0 35 300 9,77 
Axfood Anders Strålman 97-06-27 5 687 000 926 000 6 463 17,79 
Boliden Jan Johansson 01-12-05 6 752 000 1 320 000 4 524 20,16 
Castellum Håkan Hellström 97-05-23 3 500 000 1 100 000 208 9,33 
Electrolux Hans Stråberg 79-01-02 20 152 000 4 892 000 56 898 7,09 
Elekta Tomas Puusepp 94-03-01 4 015 000 1 107 000 1 951 10,86 
Ericsson Carl-Henric Svanberg 79-01-02 25 864 986 10 339 000 74 011 13,36 
Fabege Christian Hermelin 90-01-02 2 162 000 0 146 8,77 
Getinge Johan Malmqvist 93-05-19 15 445 000 5 000 000 7 344 11,85 
Hakon Invest Claes-Göran Sylvén 05-12-08 3 395 000 1 953 000 584 10,27 
Handelsbanken Pär Boman 90-11-21 7 100 000 0 10 209 3,53 
H&M Rolf Eriksen 79-01-02 15 500 000 1 500 000 47 029 49,62 
Hexagon Ola Rolén 88-10-10 13 111 000 4 000 000 8 406 10,66 
Holmen Magnus Hall 79-01-02 6 052 000 0 4 931 8,68 
Hufvudstaden Ivo Stoppner 79-01-02 3 969 000 406 000 88 16,69 
Husqvarna Bengt Andersson 06-06-09 9 619 000 2 563 000 16 093 15,75 
Industrivärden Anders Nyrén 88-09-05 10 300 000 1 000 000 22 -2,77 
Investor Börje Ekholm 84-09-18 15 541 000 2 781 000 141 0,43 
Kinnevik Mia Brunell 96-07-02 8 473 000 2 750 000 2 044 30,28 
Latour Jan Svensson 88-11-01 4 188 000 1 500 000 3 444 8,08 
Lindab Kjll Åkesson 06-12-01 8 653 000 3 600 000 5 013 17,92 
Lundbergs Fredrik Lundberg 88-11-01 2 400 000 0 5 196 10,63 
Lundin Mining Phil Wright 04-12-03 3 652 356 598 254 1 753 -2,02 
Lundin Petroleum Ashley Heppensstall 01-09-06 5 286 000 1 320 000 495 9,79 
Meda Anders Lönner 95-06-27 15 100 000 11 700 000 2 005 8,50 
Melker Schörling Ulrik Svensson 06-09-05 3 400 000 100 000 2 4,52 
Millicom  Marc Beuls 04-03-30 27 898 600 12 851 000 4 768 18,98 
MTG Hans-Holger Albrecht 97-09-18 24 797 000 8 570 000 2 376 20.43 

NCC 
Alf Göransson och Olle 
Ehrlén 88-09-12 10 019 000 2 337 000 21 047 8,95 

Nordea Chrisian Clauesen 97-12-08 12 645 000 274 000 31 867 1,06 
Oriflame Magnus Brännström 04-03-24 7 938 000 0 6 438 26,71 
Ratos Arne Karlson 88-11-01 23 200 000 17 600 000 14 371 13,08 
Saab Åke Svensson 98-06-18 7 247 000 1 564 000 13 757 7,64 
Sandvik Lars Pettersson 79-01-02 16 305 000 5 819 000 44 423 19,21 
SCA Jan Johansson 79-01-02 12 308 000 3 089 000 50 433 7,40 
Scania Leif Östling 96-04-01 24 413 000 16 875 000 32 692 14,04 
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SEB Annika Falkengren 79-01-02 12 106 000 4 000 000 21 523 4,07 
Seco Tools Kai Wärn 89-08-01 4 196 000 1 356 000 4 458 30,60 
Securitas Alf Göransson 91-07-09 10 400 000 2 000 000 56 438 6,12 
Skanska Stuart E Graham 84-01-02 17 071 000 3 748 000 60 435 7,76 
SKF Tom Johnstone 79-01-02 11 609 000 3 600 000 41 645 17,55 
SSAB Olof Faxander 89-07-03 6 800 000 2 200 000 10 119 14,38 
Stora Enso Jukka Härmälä 98-12-29 20 975 338 2 424 949 39 239 2,53 
Swedbank Jan Lidén 95-06-09 8 194 000 0 21 995 4,29 
Swedish Match Sven Hindrikes 96-05-15 10 045 000 3 880 000 12 075 19,52 
Tele2 Lars-Johan Jarnheimer 96-05-14 23 500 000 3 500 000 5 859 3,10 
Telia Sonera Lars Nyberg 00-06-13 11 862 000 3 924 000 28 376 12,97 
Tieto Enator Hannu Syrjälä 86-01-02 4 233 000 0 16 324 0,44 
Trelleborg Peter Nilsson 86-01-02 11 437 000 4 575 000 25 158 6,12 
Volvo Leif Johansson 79-01-02 21 682 000 4 800 000 92 260 7,82 
Aarhus Karlshamn Jerker Hartwall 05-09-29 5 267 000 1 067 000 2 569 8,26 
Active Biotech Sven Andréasson 86-12-17 3 669 000 0 89 -41,15 
Addtech Roger Bergqvist 01-09-03 2 717 000 706 000 1 235 23,05 
Atrium Ljungberg Anders Nylander 94-07-14 1 967 000 0 228 12,37 
Avanza Nicklas Storåkers 92-11-12 3 660 000 2 084 000 178 3,75 
Axis Ray Mauritsson 00-06-27 4 254 000 2 350 000 137 43,12 
B&B Tools Stefan Wigren 79-01-02 13 612 000 768 000 2 289 12,14 
BE Group Håkan Jeppsson 06-11-24 3 820 000 665 000 927 18,45 
Beijer Alma Bertil Persson 87-11-16 8 375 000 3 881 1 163 22,99 
Beijers Joen Magnusson 88-12-01 3 287 000 240 000 966 17,72 
Betsson Pontus Lindwall 96-03-25 2 510 000 227 000 107 26,85 
Billerud Per Lindberg 01-11-20 5 591 000 1 126 000 2 364 6,99 
Bioinvent Svein Mathiesen 01-06-12 1 774 000 188 000 96 -7,67 

Biovitrum 
Mats Pettersson och 
Martin Nicklasson 06-09-15 7 587 000 1 406 000 572 3,95 

Björn Borg Nils Vinberg 04-12-20 3 264 000 1 584 000 76 42,45 
Brinova Anders Silverbåge 03-11-20 2 071 000 0 34 8,62 
Bure Equity Michael Nachemson 93-10-01 5 600 000 2 600 000 2 683 10,68 
Cardo Peter Aru 95-02-27 4 463 000 0 6 044 6,57 
Clas Ohlson Gert Karnberger 99-10-05 6 400 000 2 100 000 1 647 28,90 
Duni Fredrik von Oelreich 07-11-14 6 447 000 0 2 104 9,27 
Eniro Tomas Franzén 00-10-10 7 432 000 1 871 000 4 697 10,82 
Fagerhult Per Borgvall 97-05-13 2 800 000 200 000 1 896 13,28 
FastPartner Sven-Olof Johansson 94-02-14 960 000 0 27 13,57 
Gunnebo Göran Gezelius 93-12-20 4 427 000 328 000 6 719 7,32 
Haldex Joakim Olsson 88-12-01 4 504 000 764 000 5 518 5,99 
Heba Nils Hedberg 94-06-13 1 602 000 0 31 12,79 
Hemtex Anders Jansson 05-10-06 2 520 000 0 602 32,27 
HiQ International Lars Stugemo 99-04-12 6 498 000 4 200 000 809 31,59 
HQ Bank Mikael König 00-07-03 7 266 000 3 679 000 244 6,43 
Höganäs Alrik Danielson 94-04-07 9 200 000 1 500 000 1 563 12,54 
IFS Alastair Sorbie 97-06-30 2 769 000 0 2 646 6,67 
Indutrade Johnny Alvarsson 05-10-05 5 396 000 2 394 000 1 929 21,81 
Intrum Justitia Michael Wolf 02-06-07 5 457 000 1 757 000 3 093 13.84 
JM Johan Skoglund 88-11-01 6 494 000 1 712 000 2 385 25,72 
Kappahl Christian W Jansson 06-02-23 4 000 000 600 000 2 789 21,01 
Klövern Gustaf Hermelin 02-08-08 3 411 000 1 140 000 121 15,30 
Kungsleden Thomas Erseus 99-04-14 7 491 000 3 480 000 100 11,67 
LBI Int RobertPickering 99-06-23 5 614 000 0 1 415 3,34 
Mekonomen Håkan Lundstedt 00-05-29 4 770 000 1 475 000 1 271 27,32 
Munters Lars Engström 97-10-21 4 579 000 390 000 4 268 16,27 
Neonet Simon Nathanson 00-10-20 5 549 000 3 115 000 112 16,35 
Netinsight Fredrik Trädgårdh 99-06-07 3 907 000 1 788 000 93 14,94 
New Wave Group Göran Härstedt 97-12-11 600 000 0 2 350 7,60 
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Nibe Industrier Gerteric Lindquist 97-06-16 2 212 000 0 5 439 12,64 
Niscayah Group Juan Vallejo 06-09-25 5 421 100 272 900 6 247 10,63 
Nobia Fredrik Cappelen 02-06-19 8 307 000 2 105 000 8 526 13,80 
Nordnet Carl-Viggo Östlund 99-12-16 3 360 000 0 302 3,57 
Orc Software Thomas Bill 00-10-19 5 643 000 2 058 000 263 26,79 
PA Resources Ulrik Jansson 98-09-07 1 562 000 0 126 30,68 
Peab Mats Paulsson 89-05-02 5 652 000 2 050 000 11 480 7,46 
Q-med Bengt Ågerup 99-12-06 1 820 000 0 694 22,35 
Rezidor Hotel Kurt Ritter 06-11-28 1 190 000 172 000 5 572 16,39 
SAS Mats Jansson 89-12-14 10 160 000 0 21 898 4,27 
Sectra Jan-Olof Brüer 99-03-03 975 000 0 478 8,60 
Skanditek Patrik Tigerschiöld 88-10-25 3 590 000 466 000 351 12,28 
Skistar Mats Årjes 94-07-08 2 512 000 294 000 1 082 7,88 
Sweco Mats Wäppling 98-09-21 5 600 000 1 800 000 4 699 19,47 
Systemair Gerald Engström 07-10-12 1 200 000 0 1 471 19,89 
Säki Fredrik Palmstierna 97-05-13 400 000 0 1 5,38 
Tradedoubler Martin Henricson 05-11-08 2 700 000 900 000 308 14,38 
Transcom Keith Russel 01-09-06 10 369 000 0 2 600 9,77 
Unibet Peter Nylander 04-06-01 5 573 000 0 297 12,26 
Wallenstam Hans Wallenstam 91-08-12 4 400 000 1 200 000 150 7,41 
Wihlborgs Anders Jarl 05-05-10 2 515 000 0 82 14,10 
VBG Group Anders Birgersson 89-05-02 3 264 000 941 000 422 23,36 
Vostok Nafta Per Brilioth 07-07-04 4 800 000 3 036 000 9 45,78 
ÅF Jonas Wiström 86-01-27 5 535 000 2 341 000 2 986 13,36 
Öresund Stefan Dahlbo 88-11-01 3 672 000 0 9 -4,08 
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Appendix B 

I appendix B redovisas samtliga resultat från respektive regressionsanalys uppdelat efter 

vilket år och vilken beroende variabel regressionen avser. Samtliga resultat presenteras för 

att ge en heltäckande bild över de resultat som legat till grund för uppsatsens analys och 

slutsats. 

 
B.1. 2002 Total ersättning 
Summering (b)   

R R Square 
Adjusted R 

Square Std. Error 
0,739(a) 0,545 0,536 2710356,417 

a: Predictors: (Constant), Antal anställda, ROA 

b: Dependent Variable: Rörlig ersättning 

 
Pearson korrelation   

 
Total 

ersättning ROA Antal anställda 
Total 

ersättning 1,000 -0,097 0,738 

ROA -0,097 1,000 -0,083 

Antal anställda 0,738 -0,083 1,000 

    

 
ANOVA (b)     

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Regression 855102000855686,000 2,000 427551000427843,000 58,202 0,000(a) 

Residual 712565095149889,000 97,000 7346031908761,740   

Total 1567667096005570,000 99,000    

a: Predictors: (Constant), Antal anställda, ROA   
b: Dependent Variable: Total ersättning   

 
Koefficienter (a)     

 Unstandardized Coeff. Standardized Coeff. 
 B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 3665505,486 423768,659  8,650 0,000 

ROA -18568,979 35800,145 -0,036 -0,519 0,605 
Antal 

anställda 100,871 9,431 0,735 10,696 0,000 

a: Dependent Variable: Total ersättning   
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B.2. 2002 Rörlig ersättning 

R R Square Adj. R Square Std. Error 
0,572(a) 0,327 0,313 1396464,771 

a: Predictors: (Constant), Antal anställda, ROA 

b: Dependent Variable: Rörlig ersättning  

 
Pearson korrelation   

 
Rörlig 

ersättning ROA Antal anställda 
Rörlig 

ersättning 1,000 0,152 0,536 

ROA 0,152 1,000 -0,083 

Antal anställda 0,536 -0,083 1,000 

 
ANOVA (b)     

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Regression 91763391245150,000 2,000 45881695622575,000 23,528 0,000(a) 

Residual 189161044064850,000 97,000 1950113856338,660   

Total 280924435310000,000 99,000    

a: Predictors: (Constant), Antal anställda, ROA   

b: Dependent Variable: Rörlig ersättning   

 
Koefficienter (a)     

 Unstandardized Coeff. Standardized Coeffi. 
 B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 78314,143 218339,551  0,359 0,721 

ROA 43642,699 18445,412 0,198 2,366 0,020 

Antal anställda 32,136 4,859 0,553 6,614 0,000 

a: Dependent Variable: Rörlig ersättning   

 
 

B.3. 2003 Total ersättning 
Summering (b)   

R R Square 
Adjusted R 

Square Std. Error 
0,600(a) 0,360 0,347 3556765,011 

a: Predictors: (Constant), Antal anställda, ROA 

b: Dependent Variable: Total ersättning  

 
Pearson korrelation   

 
Total 

ersättning ROA Antal anställda 
Total 

ersättning 1,000 -0,079 0,600 

ROA -0,079 1,000 -0,093 

Antal anställda 0,600 -0,093 1,000 
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ANOVA (b)     

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Regression 697548967686600,000 2,000 348774483843300,000 27,570 0,000(a) 

Residual 1239756579535840,000 98,000 12650577342202,400   

Total 1937305547222440,000 100,000    

a: Predictors: (Constant), Antal anställda, ROA   

b: Dependent Variable: Total ersättning   

 
Koefficienter (a)     

 Unstandardized Coeff. Standardized Coeff. 
 B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 4064490,672 513395,159  7,917 0,000 

ROA -10038,800 34120,423 -0,024 -0,294 0,769 
Antal 

anställda 93,164 12,657 0,597 7,360 0,000 

a: Dependent Variable: Total ersättning   

 
 

B.4. 2003 Rörlig ersättning 
Summering (b)   

R R Square 
Adjusted R 

Square Std. Error 
0,222(a) 0,049 0,030 1752041,784 

a: Predictors: (Constant), Antal anställda, ROA 

b: Dependent Variable: Rörlig ersättning  

 
Pearson korrelation   

 
Rörlig 

ersättning ROA Antal anställda 
Rörlig 

ersättning 1,000 0,059 0,208 

ROA 0,059 1,000 -0,093 

Antal anställda 0,208 -0,093 1,000 

 
ANOVA (b)     

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Regression 15649666382608,300 2,000 7824833191304,160 2,549 0,083(a) 

Residual 300825740607491,000 98,000 3069650414362,150   

Total 316475406990099,000 100,000    

a: Predictors: (Constant), Antal anställda, ROA   

b: Dependent Variable: Rörlig ersättning   
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Koefficienter (a)     

 Unstandardized Coeff. Standardized Coeff. 
 B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 719954,646 252895,473  2,847 0,005 

ROA 13460,909 16807,522 0,079 0,801 0,425 
Antal 

anställda 13,570 6,235 0,215 2,176 0,032 

a: Dependent Variable: Total ersättning   

 
 

B.5. 2004 Total ersättning 
Summering (b)   

R R Square 
Adjusted R 

Square Std. Error 
0,518(a) 0,269 0,254 3936353,495 

a: Predictors: (Constant), Antal anställda, ROA 

b: Dependent Variable: Total ersättning  

 
Pearson korrelation   

 
Total 

ersättning ROA Antal anställda 
Total 

ersättning 1,000 0,008 0,516 

ROA 0,008 1,000 -0,077 

Antal anställda 0,516 -0,077 1,000 

 
ANOVA (b)     

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Regression 580197850975534,000 2,000 290098925487767,000 18,722 0,000(a) 

Residual 1580477641395670,000 102,000 15494878837212,400   

Total 2160675492371200,000 104,000    

a: Predictors: (Constant), Antal anställda, ROA   

b: Dependent Variable: Total ersättning   

 
Koefficienter (a)     

 Unstandardized Coeff. Standardized Coeff. 
 B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 4165455,596 683616,954  6,093 0,000 

ROA 24771,604 43910,869 0,048 0,564 0,574 
Antal 

anställda 88,537 14,470 0,520 6,118 0,000 

a: Dependent Variable: Total ersättning   
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B.6. 2004 Rörlig ersättning 
Summering (b)   

R R Square 
Adjusted R 

Square Std. Error 
0,291(a) 0,085 0,067 2076713,100 

a: Predictors: (Constant), Antal anställda, ROA 

b: Dependent Variable: Rörlig ersättning  

 
Pearson korrelation   

 
Rörlig 

ersättning ROA Antal anställda 
Rörlig 

ersättning 1,000 0,086 0,271 

ROA 0,086 1,000 -0,077 

Antal anställda 0,271 -0,077 1,000 

 
ANOVA (b)     

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Regression 40846697843446,700 2,000 20423348921723,400 4,736 0,011(a) 

Residual 439899204481625,000 102,000 4312737298839,460   

Total 480745902325071,000 104,000    

a: Predictors: (Constant), Antal anställda, ROA   

b: Dependent Variable: Rörlig ersättning   

 
Koefficienter (a)     

 Unstandardized Coeff. Standardized Coeff. 
 B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 823758,692 360657,722  2,284 0,024 

ROA 26243,405 23166,181 0,108 1,133 0,260 
Antal 

anställda 22,444 7,634 0,279 2,940 0,004 

a: Dependent Variable: Rörlig ersättning   

 
 

B.7. 2005 Total ersättning 

Summering (b)   

R R Square 
Adjusted R 

Square Std. Error 
0,489(a) 0,239 0,226 4650432,362 

a: Predictors: (Constant), Antal anställda, ROA 

b: Dependent Variable: Total ersättning  
 

Pearson korrelation   

 
Total 

ersättning ROA Antal anställda 
Total 

ersättning 1,000 -0,018 0,487 

ROA -0,018 1,000 -0,132 

Antal anställda 0,487 -0,132 1,000 
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ANOVA (b)     

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Regression 742236306997839,000 2,000 371118153498919,000 17,160 0,000(a) 

Residual 2357290806033520,000 109,000 21626521156270,800   

Total 3099527113031360,000 111,000    

a: Predictors: (Constant), Antal anställda, ROA   

b: Dependent Variable: Total ersättning   

 
Koefficienter (a)     

 Unstandardized Coeff. Standardized Coeff. 
 B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 4660322,558 795571,278  5,858 0,000 

ROA 25273,482 44785,159 0,048 0,564 0,574 
Antal 

anställda 96,537 16,489 0,493 5,855 0,000 

a: Dependent Variable: Total ersättning   

 
 

B.8. 2005 Rörlig ersättning 

Summering (b)   

R R Square 
Adjusted R 

Square Std. Error 
0,295(a) 0,087 0,07 2190556,042 

a: Predictors: (Constant), Antal anställda, ROA 

b: Dependent Variable: Rörlig ersättning  
 

Pearson korrelation   

 
Rörlig 

ersättning ROA Antal anställda 
Rörlig 

ersättning 1,000 -0,054 0,295 

ROA -0,054 1,000 -0,132 

Antal anställda 0,295 -0,132 1,000 

 
ANOVA (b)     

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Regression 49870521880322,900 2,000 24935260940161,500 5,196 0,007(a) 

Residual 523040399287191,000 109,000 4798535773276,980   

Total 572910921167513,000 111,000    

a: Predictors: (Constant), Antal anställda, ROA   

b: Dependent Variable: Rörlig ersättning   
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Koefficienter (a)     

 Unstandardized Coeff. Standardized Coeff. 
 B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 2251017,711 374748,698  6,007 0,000 

ROA -3604,012 21095,759 -0,016 -0,171 0,865 
Antal 

anställda 24,609 7,767 0,293 3,168 0,002 

a: Dependent Variable: Rörlig ersättning   

 
 

B.9. 2006 Total ersättning 

Summering (b)   

R R Square 
Adjusted R 

Square Std. Error 
0,595(a) 0,354 0,343 4567957,405 

a: Predictors: (Constant), Antal anställda, ROA 

b: Dependent Variable: Total ersättning  
 

Pearson korrelation   

 
Total 

ersättning ROA Antal anställda 
Total 

ersättning 1,000 0,032 0,587 

ROA 0,032 1,000 -0,108 

Antal anställda 0,587 -0,108 1,000 

 
ANOVA (b)     

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Regression 1338240262257330,000 2,000 669120131128667,000 32,067 0,000(a) 

Residual 2441349478281930,000 117,000 20866234857110,500   

Total 3779589740539270,000 119,000    

a: Predictors: (Constant), Antal anställda, ROA   

b: Dependent Variable: Total ersättning   

 
Koefficienter (a)     

 Unstandardized Coeff. Standardized Coeff. 
 B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 4631714,334 798638,704  5,800 0,000 

ROA 57502,767 44591,814 0,096 1,290 0,200 
Antal 

anställda 128,453 16,062 0,598 7,997 0,000 

a: Dependent Variable: Total ersättning   
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B.10. 2006 Rörlig ersättning 

Summering (b)   

R R Square 
Adjusted R 

Square Std. Error 
0,451(a) 0,203 0,19 2716421,508 

a: Predictors: (Constant), Antal anställda, ROA 

b: Dependent Variable: Rörlig ersättning  
 

Pearson korrelation   

 
Rörlig 

ersättning ROA Antal anställda 
Rörlig 

ersättning 1,000 0,102 0,426 

ROA 0,102 1,000 -0,108 

Antal anställda 0,426 -0,108 1,000 

 
ANOVA (b)     

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Regression 220415332430281,000 2,000 110207666215140,000 14,935 0,000(a) 

Residual 863336659862319,000 117,000 7378945810789,050   

Total 1083751992292600,000 119,000    

a: Predictors: (Constant), Antal anställda, ROA   

b: Dependent Variable: Rörlig ersättning   

 
Koefficienter (a)     

 Unstandardized Coeff. Standardized Coeff. 
 B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 922561,023 474925,478  1,943 0,054 

ROA 48000,018 26517,358 0,150 1,810 0,073 
Antal 

anställda 50,842 9,552 0,442 5,323 0,000 

a: Dependent Variable: Rörlig ersättning   

 
 

B.11. 2007 Total ersättning 

Summering (b)   

R R Square 
Adjusted R 

Square Std. Error 
0,650(a) 0,422 0,412 4873101,225 

a: Predictors: (Constant), Antal anställda, ROA 

b: Dependent Variable: Total ersättning  
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Pearson korrelation   

 
Total 

ersättning ROA Antal anställda 
Total 

ersättning 1,000 -0,021 0,650 

ROA -0,021 1,000 -0,049 

Antal anställda 0,650 -0,049 1,000 

 
ANOVA (b)     

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Regression 2098294449605020,000 2,000 1049147224802510,000 44,180 0,000(a) 

Residual 2873400981404860,000 121,000 23747115548800,500   

Total 4971695431009880,000 123,000    

a: Predictors: (Constant), Antal anställda, ROA   

b: Dependent Variable: Total ersättning   

 
Koefficienter (a)     

 Unstandardized Coeff. Standardized Coeff. 
 B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 5345811,447 811870,193  6,585 0,000 

ROA 6768,126 45492,987 0,010 0,149 0,882 
Antal 

anställda 210,479 22,404 0,650 9,395 0,000 

a: Dependent Variable: Total ersättning   

 
 

B.12. 2007 Rörlig ersättning 

Summering (b)   

R R Square 
Adjusted R 

Square Std. Error 
0,502(a) 0,252 0,239 2844500,906 

a: Predictors: (Constant), Antal anställda, ROA 

b: Dependent Variable: Rörlig ersättning  
 
 

Pearson korrelation   

 
Rörlig 

ersättning ROA Antal anställda 
Rörlig 

ersättning 1,000 0,106 0,484 

ROA 0,106 1,000 -0,049 

Antal anställda 0,484 -0,049 1,000 
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ANOVA (b)     

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Regression 328988858123535,000 2,000 164494429061768,000 20,330 0,000(a) 

Residual 979033433569740,000 121,000 8091185401402,810   

Total 1308022291693280,000 123,000    

a: Predictors: (Constant), Antal anställda, ROA   

b: Dependent Variable: Rörlig ersättning   

 
Koefficienter (a)     

 Unstandardized Coeff. Standardized Coeff. 
 B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 722420,684 473900,580  1,524 0,130 

ROA 43761,355 26554,926 0,130 1,648 0,102 
Antal 

anställda 81,508 13,077 0,491 6,233 0,000 

a: Dependent Variable: Rörlig ersättning   

 
 

 


