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Abstract 
 

Vi presenterar i denna uppsats en undersökning av ersättningsformer till VD:ar i svenska 

publika bolag under perioden 2001-2010. Detta sker då det funnits en debatt som kretsat kring 

VD:ars ersättningar vilket dock inte lett till mer förståelse för hur ersättningarna sätts. Av 

denna anledning har vi insett att mer forskning kring hur ersättningar sätts för VD:ar är 

nödvändig för att öka förståelsen. Mot bakgrund av tidigare internationell forskning har vi 

studerat om samband föreligger mellan VD-ålder, bolagens ekonomiska ställning och typ av 

ersättning. Detta görs då vi inte kunnat finna någon liknande forskning gjord på företag i 

Sverige. Vi har utgått från Hambrick och Fukutomis (1991) åldersteori för att förklara varför 

ålder kan vara en faktor bakom VD-ersättningar samt Jensen och Mecklings (1976) agentteori 

för att förklara varför ersättningar finns. Vi har använt oss av 2099 observationer från 

börsbolagens årsredovisningar och analyserat dessa med hjälp av regressionsanalyser på ett 

flertal egen gjorda modeller. Vår undersökning visar på att samband föreligger mellan den 

andel som pensionen utgör av ersättningen och VD:s ålder. Undersökning visar att ett likande 

samband inte råder mellan ålder och rörlig ersättning. Samband föreligger istället mellan 

rörlig ersättning och företagens marknadsvärde. Undersökningen visar även att snittskillnader 

mellan rörlig ersättning och pension mildras i företag med hög skuldsättning och låga resultat. 
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1. INLEDNING 
 

1.1 PROBLEMBAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING 
 

Verkställande direktörers (VD) ersättningar är ett återkommande och omdiskuterat ämne i 

massmedia världen över. I synnerhet i samband med finanskrisen, då många företag gjorde 

stora förluster med varsel som följd, har verkställande direktörers ersättningar tilldragit sig 

stort massmedialt intresse även i Sverige. Denna debatt är dock äldre än finanskrisen och har 

framförallt handlat om nivåerna på ersättningarna. Ett exempel som uppmärksammats är 

Scanias avgående VD, Leif Östling, vars totala pensionsersättning om 110 miljoner kronor 

överstiger dennes totala intjänade fasta lön på 90 miljoner kronor (Sverigesradio.se).  

 

Debatten om ersättningarna till VD:ar i Sverige har vidare främst handlat om storleken på 

ersättningarna hos ett fåtal stora börsbolag och har framförallt fokuserats på de rörliga 

ersättningarna (bonusar), trots att dessa i Sverige är låga jämfört med andra former av 

ersättningar (Fernandes et al. 2008). 

 

Kritiken mot ersättningarna fick Sveriges regering att i september 2002 besluta om att tillsätta 

en företroendekommission för att ”analysera behovet av åtgärder som säkerställer förtroende 

för det svenska näringslivet (SOU 2004:47). Som en följd av den kritik som riktats mot 

nivåerna på VD- ersättningarna publicerade Svenskt Näringsliv att 2004 rekommendationer 

kring VD-ersättningar för att bättre vägleda svenska företag hur de bör sätta ersättningarna 

(svensktnäringsliv.se).  

 

Något debatten i media inte avhandlat är hur ersättningar till VD:ar i samtliga svenska publika 

börsbolag är konstruerade. Två ledande forskare inom området VD-ersättning, Jensen och 

Murphy (1990), menar att problemet inte är hur stora ersättningarna är i sig utan hur de är 

konstruerade. Tanken bakom ersättningar är att de ska verka belönande och sporrande. Vidare 

menar Jensen och Murphy (1990) att valet av ersättningsformer är en av de starkaste 

orsakerna bakom företagens prestation då det både formar VD:s agerande samt påverkar vilka 

typer av VD:ar företaget kommer attrahera. Grundtanken bakom deras argument bygger på 

agentteorin som lanserades av Jensen och Meckling 1976. Agentteorin bygger på att 

företagets VD har en målsättning som skiljer sig från företagets ägare samt att detta är ett 



problem eftersom det kan leda till företaget inte styrs i enlighet med ägarnas intresse och 

målsättning. Ett möjligt sätt att ändra en VD:s målsättning till att bättre överensstämma med 

ägarnas mål är att erbjuda VD en ersättning (morot) när VD uppfyller ägarnas mål och 

intressen. Varje ersättningsform kan då tänkas fungera som ett styrmedel ägarna kan använda 

sig av för att styra VD i enlighet med deras ändamål. Det är just på grund att detta 

agentproblem som VD:ar, i kontrollerande syfte, erbjuds andra ersättningsformer än fast 

ersättning då varje ersättningsform kan sägas forma VD:s agerande.  

 

Tidigare forskning om VD-ersättningar har, i enlighet med vad agentteorin förespråkar, 

mestadels fokuserats på att ersättningar sätts efter VD:s prestation där ersättning till VD 

baseras på företagens ekonomiska resultat det vill säga rörliga ersättningar. Denna forskning 

har mestadels baserats på studier av amerikanska företag. En betydande ersättningsform, 

pensionsersättningar, har det gjorts få studier om, trots att dessa utgör en betydande del av 

VD:ars totala ersättningar. (Sundaram och Yermack, 2007).  

 

Ett problem som forskningen har visat är att det saknas ett tydligt samband mellan ersättning 

och prestation (Conyon et al 1995; Gomez-Mejia 1994; Jensen & Murphy 1990; Murphy 

1999; Tosi et al. 2000). Troligen finns det andra faktorer som har betydelse när en VD-

ersättning bestäms. En anledning till det svaga sambandet mellan ersättning och prestation 

och som kommer vara en central utgångspunkt i denna studie kan enligt Bebchuk och Fried 

(2003) vara att VD i stor utsträckning själv kan påverka sin ersättning. VD har ofta ett stort 

inflytande på styrelsen som i sin tur är ansvarig för att besluta om VD:s ersättning (Bebchuk 

och Fried, 2003). 

 

McKnight (2000) menar i sin tur att ålder är en av de viktigaste icke-finansiella faktorerna när 

VD-ersättningar sätts, samt att VD:s ålder kan ha en påverkan på hur VD kommer att agera. 

Hambrick och Fukutomi (1991) menar att en VD, utifrån var denne befinner sig i livet, har 

olika mål och incitament som i sin tur kan påverka hur denna kan komma att styra företaget. I 

en av få studier som behandlar pensionsersättningar kommer Sundaram och Yermack (2007) i 

sin tur fram till att ju äldre VD blir desto mer fokuserar denne på sin växande 

pensionsersättning. VD:s agerande blir som en konsekvens mindre riskfyllt då VD vill skydda 

sin pensionsersättning då den betalas ut först i och med att VD går i pension. I sin studie 

kommer Sundaram och Yermack (2007) även fram till att pensionsersättningens andel av den 

totala ersättningen tenderar att stiga hos företag med högre risk för insolvens vilket skulle 



kunna förklaras av resultatet från Edmans och Liu’s (2010) studie som visar att en VD med 

hög personlig risk i företaget sänker risken för att företaget blir insolvent. Att som ägare 

erbjuda VD en högre pensionsersättning skulle utifrån dessa två resultat leda till att VD mer 

aktivt arbetar för att sänka risken för insolvens då denne nu har ett högre personligt intresse i 

bolaget. En högre pensionsersättning skulle då kunna fungera som ett styrmedel ägarna kan 

använda sig av för att ändra VD:s agerande och därmed rädda företaget. Gerakos (2007) 

kommer i en annan studie fram till att pensionsersättningens andel av den fasta lönen tenderar 

att sjunka när företagens tillväxtmöjligheter är höga vilket i enlighet med agentteorin skulle 

kunna innebära att en hög pensionsersättning och de incitament hos VD en sådan ersättning 

leder till inte är i enlighet med ägarnas intresse för hur VD ska agera.  

 

1.2 PROBLEMDISKUSSION 
 

Sammanfattar vi ovanstående problembakgrund och forskningsresultat anser vi att det är 

problematiskt att debatten kring ersättningar främst inriktat sig på ersättningarnas storlek 

medan det i själva verket borde vara mer intressant att undersöka hur VD-ersättningarna ser ut 

i förhållande till varandra. Anledningen till varför ökat fokus bör läggas på ersättningarnas 

konstruktion och andel i förhållande till varandra bygger på agentteorins antagande om att val 

av ersättning påverkar VD:s incitament och därmed även hur denne kommer att agera och 

styra företaget. Vidare har den forskning som gjorts och mestadels kretsat kring att studera 

ersättningar efter prestation visat på ett svagt samband dem emellan. Det vore därmed rimligt 

att antaga att det finns ytterligare faktorer bakom hur VD belönas. En viktig faktor som 

kommer vara central i vår studie är VD har ett sådant inflytande över styrelsen att denne själv 

kan påverka sin ersättning.  

 

Mot bakgrund av Bebchuk och Frieds (2003) studie som visade på att VD själv kan påverka 

sin ersättning anser vi att det vore av intresse att undersöka huruvida VD:s ålder kan påverka 

valet av ersättningsform. Stämmer deras studie är det möjligt att det är ett tecken på att ett 

agentproblem råder. Vad vi vet, har det inte gjorts några tidigare studier i Sverige om hur 

VD:s ålder kan påverka ersättningsformen. Bristen av studier i Sverige inom detta område 

anser vi vara ett problem då agentteorin samt internationella studier visat att val av 

ersättningsform kan påverka hur en VD styr sitt företag, vilket i längden även skulle kunna få 

konsekvenser för företagets prestation. Har VD möjlighet att själv styra sin egen ersättning 



försvinner då ägarnas möjlighet att använda ersättningsformen som ett sätt att styra VD. 

 

Eftersom varje ersättningsform har olika för- och nackdelar beroende på en VD:s ålder tror vi 

att dennes ålder kan påverka vilken typ av ersättning denne väljer. En högre 

pensionsersättning kan tänkas vara viktigare än en rörlig ersättning för en äldre VD som 

närmar sig pensionen än för en yngre VD med långt kvar till pensionen (Sundaram och 

Yermack, 2007). Eftersom pensionen först kan betalas ut i och med att VD går i pension 

borde i synnerhet VD:ar som är i närheten av pensionen vara mer intresserade av sina 

pensionsersättningar. Trots att pensionsersättningarna utgör en stor del av den totala 

ersättning har få studier gjorts om pensionsersättningar och dess för- och nackdelar samt hur 

de påverkar VD:s agerande (Sundaram och Yermack, 2007). 

Mot ovanstående bakgrund tycker vi det är relevant att undersöka om liknande resultat som i 

de tidigare nämnda amerikanska studierna kan återfinnas också i Sverige hos svenska publika 

företag. Påverkar en VD:s ålder förhållandet mellan rörlig ersättning och pensionsersättning 

samt kan vi finna bevis för att en högre risk för insolvens kommer leda till att företagens 

ägare kommer låta pensionsersättningens nivå i förhållande till rörlig ersättning stiga för att 

på så sätt styra VD till att ta större ansvar och rädda företaget så som Sundaram och Yermack 

(2007) amerikanska studie visade på? 

 

1.3 SYFTE 
 

Syftet med denna uppsats är att genom granskning av svenska VD:ars ersättningsformer 

undersöka om det kan finnas ett samband mellan VD:s ålder och val av ersättning i Sverige 

och om högre risk för insolvens leder till att VD:ar erbjuds en högre pensionsersättning? 

 

1.4  AVGRÄNSNING 
 

Det finns många olika typer av VD-ersättningar. Dessa kan utgöra fast lön, rörlig lön, 

pensionsersättningar, långsiktiga ersättningar i form av utdelning av aktier och optioner. I vår 

studie kommer vi dock uteslutande undersöka rörliga ersättningar (bonus) samt 

pensionsersättningar. Vi kommer endast att studera börsnoterade publika bolagen då vi enkelt 

kan komma åt deras årsresultat. Vidare har vi valt årsintervallet 2001-2010 då det är det första 

årtiondet på 2000-talet och därmed är det mest relevanta årtiondet. 



1.5 DISPOSITION 
 

Uppsatsens fortsatta disposition består av sammanlagt 7 kapitel. För att understödja syftet 

med uppsatsen kommer vi i kapitel 2 att presentera relevanta teorier som kan förklara orsaker 

om ålderns betydelse för val av ersättning, varför ersättningarna existerar och varför de ser ut 

som de gör. I kapitel 3 kommer vi sedan att förklara undersökningens metodik. Vi kommer 

även diskutera för- och nackdelar med valda metod. I kapitel 4 kommer vi presentera vår 

empiriska undersökning som följs av analys och slutsatser i kapital 5. I kapitel 6 tar vi upp 

förslag på vidare forskning. Kapitel 7 består av uppsatsens sammanfattning. 

 



2. TEORI 
 

2.1 AGENTTEORIN  
 

Det finns idag ett mycket stort utbud av empiriska studier och teorier som behandlar ämnet 

om ersättningar till ledande befattningshavare. Tillväxten i teori under 1990-talet har varit så 

stor att Murphy (1999) beskrivit ökningen som större än ökningen av VD-ersättningarna. Vi 

har valt att använda oss av agentteorin för att förklara varför ersättningarna finns och vad som 

kan vara orsaken till olika typer av ersättningar till VD:ar. 

 

Agentteorin kan sägas behandla hur ersättning till VD bör se ut och är enligt Bebchuk och 

Fried (2003) grundläggande kring varje diskussion om ersättningar till VD. Denna teori 

behandlar och förklarar principal-agentproblemet och hur risk ska spridas mellan principal 

och agent. Gemensamt för de flesta aktiebolag är att de som äger företagen, det vill säga 

aktieägarna (principalen), inte själva har tiden eller kunskapen att själva styra aktiebolaget. 

Lösningen är att anställa en VD (agent) för att driva och sköta företaget. I samband med att 

styrningen och kontrollen av aktiebolagets resurser överförs från ägare till VD kommer VD 

att få ett informationsövertag gentemot ägarna. Relationen mellan ägare och VD kommer då 

påverkas av den informationsasymmetri som uppstår dem emellan. Ett problem som kan 

uppkomma är att VD använder informationsövertaget för att berika sig själv på företagets och 

ägarnas bekostnad (Schleifer & Vishny 1997). Författarna bakom agentteorin, Jensen och 

Meckling (1976), menar att om bägge parter är nyttomaximerare finns det god anledning att 

tro att agenten inte alltid kommer agera i förhållande till vad som är bäst för principalen. Det 

problem som då kan uppkomma och som agentteorin bygger på är agenten kan drivas av olika 

incitament som skiljer sig från principalen. 

 

Jensen och Meckling (1976) menar att det för principalen finns två sätt att mildra agent- 

principalproblemet. Först och främst kan problemet mildras genom ökad övervakning 

(monotoring) av agenten för att på så sätt begränsa eventuella intresseavvikelser. Dels kan 

agent- problemet mildras genom att agenten ges incitament (bonding) till att agera mer i 

enlighet med principalens intresse. Dessa sätt att mildra agentproblemet är dock inte gratis. 

Summan av de kostnader som uppstår för att mildra problemet ingår i vad Jensen och 

Meckling (1976) definierar som agentkostnad (agency cost). Summan av agentkostnaden är 



kostnaderna för bevakning, incitamentsförändrande åtgärder samt de kostnader som 

uppkommer trots tidigare beskrivna återgärder (residual loss). Jensen och Meckling (1976), 

argumenterar vidare att det bästa sättet att mildra agentkostnaden är genom att ha en 

balanserad kombination av ersättningar. 

 

Utifrån agentteorin kännetecknas agenten av följande tre antaganden:  

 

1. Agenten är riskobenägen  

2. Agentens agerande antas styras av dennes egna incitament  

3. Agentens incitament är inte i linje med principalens intresse. 

 

Baserat på ovanstående antaganden identifierar Gomez-Mejia och Wiseman (1997) två 

möjliga fall. Det första bygger på att principalen har fullständig information och vetskap om 

agentens agerande. I detta fall existerar ingen informationsasymmetri mellan agent och 

principal. Emellertid är det inte nödvändigt att applicera ytterligare bevakning eller 

incitamentsförändrande åtgärder då det skulle överföra risk till en riskobenägen agent. Det 

andra fallet bygger i sin tur på att principalen har ofullständig information och vetskap om 

agentens agerande. Föreligger det senare fallet är det en fråga om ett agentproblem. För att 

mildra detta bör principalen överväga ökad övervakning och, eller incitamentsförändrande 

åtgärder för att bättre sammanfläta VD:s intressen med principalen. 

 

2.1.2  ÖVERVAKNING – EN METOD FÖR ATT MILDRA AGENTPROBLEMET  

 

Övervakning går ut på att minska effekten av informationsasymmetrin mellan principal och 

agent. Ur ett svenskt perspektiv har svenska publika bolag en historia av att vara starkt 

övervakade av sina ägare (Samani, 2012) och kan bland annat innebära att ägare närvarar vid 

bolagsstämmor samt mer intensivt granskar rapporter, bland annat årsredovisningar 

(Hamberg, 2004, s 82). Ett av de vanligaste och viktigaste sätten att bevaka agenten är att 

tillsätta en styrelse vars uppdrag är att övervaka agenten (Fama 1980; Fama och Jensen, 

1983). Styrelsen ansvarar även för att bestämma VD:s ersättning (Svensktnaringsliv.se, 2006, 

Conyon et al., 1995). 

 

Bebchuk & Fried (2003) menar att VD:s har ett starkt inflytande på styrelsen. VD:s position 



att påverka sin egen lön kan därmed bli en del av agentproblemet då kostnaderna för 

aktieägarna ökar. I en undersökning av Brittiska företag kom Conyon (1994) i sin tur fram till 

VD satt med i den styrelsegrupp som beslutade om ersättning i 40 procent av alla noterade 

brittiska bolag. Han drog därmed slutsatsen att VD har stor möjlighet att påverka sin egen 

ersättning. Det bör dock poängteras att dessa studier är gjorda på amerikanska och brittiska 

företag och dessa resultat inte självklart kan generaliseras till att även gälla svenska företag. 

 

2.1.3 RÖRLIG ERSÄTTNING - EN METOD FÖR ATT MILDRA 
AGENTPROBLEMET. 

 

Rörliga ersättningar (bonus) är sådana som ämnar belöna VD efter att denne lyckats uppnå ett 

visst mål, till exempel ett ökat marknadsvärde eller resultat över en kortare specificerad tid. 

Presterar företaget bra kommer VD ersättas i form av en bonus. Att erbjuda ersättning som i 

större grad är beroende av prestation ger vidare ökad möjlighet till kontroll (Samani, 2012). 

Den rörliga ersättningen har därmed kommit att ligga till grund för forskningen kring VD-

ersättningar då den enligt agentteorin kanske tydligast mildrar effekten av agentproblemet. 

Studier har vidare visat på att ju lägre den direkta övervakningen är desto större är den 

prestationsbaserade ersättningen (Cai et al., 2009; Core & Guay, 1999). Edmans och Liu 

(2010) menar att en förutsättning för att rörlig ersättning ska betalas ut är att företaget går med 

vinst eller har tillräckliga medel. Skulle företaget bli insolvent skulle därmed VD bli utan 

rörlig ersättning. Vid risk för insolvens finns det därmed en möjlighet att en rörlig ersättning 

kan sporra VD att rädda företaget. Förutsatt att VD själv har makt att bestämma över sin egen 

ersättningsgrad borde det inte vara märkvärdigt om denne väljer bort rörlig ersättning till 

förmån för en högre pension då risken finns att VD annars skulle bli utan rörlig ersättning om 

företaget underpresterar under lång tid. 

Forskning har visat att belöningar efter prestation leder till temporär efterrättelse och därmed 

stimulerar ett kortsiktigt tänkande. Belöningar som beror på prestation upptar 

belöningstagarens fokus och blir dennes mål (Kohn, 1993). Därmed kan VD bli mindre 

benägen att agera efter vad som är bäst för företaget (Kohn, 1993). Murphy (1999) menar 

vidare att VD, för att erhålla den rörliga ersättningen kan komma att prioritera kortsiktiga mål 

på bekostnad av långsiktiga. Om ett företag är på gränsen att bli insolvent finns det risk att 

VD agerar våghalsigt för att rädda företaget och därmed sin rörliga ersättning. Risken finns då 

att VD förvärrar företagets ekonomiska läge. (Edmans & Liu, 2010). En rörlig ersättning, med 



de incitament det antas skapa, är därmed i större utsträckning förenad med en högre risk. 

 

2.2 PENSION SOM ERSÄTTNING 
 

Allt sedan Jensen och Meckling år 1976 publicerade sin agentteori har studier av VD-

ersättningar främst kommit att handla om rörliga ersättningar. Pensionsersättningar är en form 

av ersättning som det, trots att de utgör stora delar av VD:ars totala ersättningar, gjorts få 

studier om. (Sundaram och Yermack, 2007). En anledning till varför det utförts så få studier 

om denna form av ersättning är att den inte är klart relaterad till mätbar prestation som rörlig 

ersättning är (Edmans och Lui, 2010). 

 

För att förstå hur pension kan utgöra en form av ersättning som kan ha betydelse för VD:s 

agerande är det viktigt att notera att pension ska betraktas som en skuld (inside debt) företaget 

har till sin VD (Edmans och Liu, 2010). Fram till dess att pensionen kan betalas ut, blir VD 

fordringsägare i företaget för framtida avtalade premieinbetalningar och får i och med det ett 

personligt intresse i bolaget (ibid). Pensionen som avtalats sträcker sig normalt till en särskild 

ålder och betalas då ut årligen i enligt kontraktet specificerat årtal. VD är därmed oavsett hur 

denne presterar garanterad en förutbestämd summa som företaget enligt kontraktet måste 

betala ut årligen. Dessa framtida ersättningar menar Sundaram och Yermack (2007) kan då 

ses som en skuld företaget har till sin VD. Sundaram och Yermack (2007) menar vidare att 

när VD har ett personligt intresse i företaget kommer VD agera mer försiktig. 

 

En pensionsersättning har inte på samma sätt som en rörlig ersättning tydliga krav på 

prestation utan betalas ut oavsett hur företaget presterar. Kan en VD välja ersättning skulle då 

en högre pensionsersättning leda till lägre insats från VD själv. Om vi som Jensen och 

Meckling (1976) förutsätter att VD är nyttomaximerare torde då denna typ av ersättning vara 

något VD föredrar. Problemet med pensionsersättningen är dock att den endast kan betalas ut 

i slutet av VD:s karriär. Därmed vore en högre pensionsersättning möjligtvis vara av mindre 

intresse för en yngre VD då denne jämfört med en äldre VD har långt kvar till pensionen. 

 

Edmans och Liu (2010) menar att en VD med ett stort personligt intresse i företaget den leder 

sänker risken för att företaget ska bli insolvent då denne nu har mer att förlora på en möjlig 

konkurs och därmed bör arbeta hårdare för att rädda sin fordring denne har i företaget. Att 



som ägare erbjuda en VD en högre pensionsersättning binder därmed VD till företaget på ett 

sätt som en rörlig eller fast ersättning inte gör. Det skulle därmed ur ett ägarperspektiv vara att 

föredra att erbjuda VD en högre pensionsersättning om företaget går dåligt. Edmans och Liu 

(2010) stödjer sig vidare på Sundaram och Yermack (2007) mycket omfattande studie som 

kommer fram till att pensionsersättningens andel av den totala ersättningen är just högre i 

företag med högre skuldsättningsgrad.  

 

En för stor del pension (skuld) i förhållande till andra former av ersättning menar Sundaram 

och Yermack (2007) kommer leda till en överdrivet försiktig ledarstil. Det kan innebära att 

VD väljer att inte ta riskabla men nödvändiga beslut för att på så sätt inte riskera sina framtida 

pensionsutbetalningar. Gerakos (2007) kommer i sin studie fram till att pensionsersättningens 

andel av total ersättning tenderar att sjunka när företagets tillväxtmöjligheter är höga vilket 

skulle kunna betyda att det inte finns några incitament hos ägarna att erbjuda VD en hög 

pensionsersättning då denna inte verkar tillräckligt sporrande i och med att den betalas ut 

oberoende av företagets prestation. 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att en hög pensionsersättning har den fördelen att den 

inte leder till ökat risktagande utan leder istället till en mer försiktig ledarstil som 

kännetecknas av ett ökat personligt intresse hos VD i företaget. Företagets fortlevnad 

påverkar även VD och dennes prioritet kommer ligga i företagets fortsatta fortlevnad.  

Samtidigt ger pensionsersättningen inte upphov till att VD måste arbeta hårdare för sin 

ersättning då den kommer betalas ut oavsett hur denne presterar så länge företaget överlever. 

Har VD möjlighet att påverka sin egen ersättning, vilket i sin tur kan betyda att ett 

agentproblem då råder, bör denne välja en högre ersättning.  

 

2.3 ÅLDERNS PÅVERKAN PÅ VD:S INCITAMENT 
 

Enligt McKnight et al. (2000) är åldern på VD en av de viktigaste icke-finansiella faktorerna 

bakom hur ersättningar sätts. Denna slutsats bygger i sin tur på Rhodes (1983) forskning som 

visar att psykosociala effekter som är förknippade med en ökad ålder, till exempel ändrade 

förväntningar, behov och värderingar, har en stark påverkan på VD:s finansiella samt 

karriärmässiga trygghetsbehov. 

 



Hambrick och Fukutomi (1991), författarna bakom den så kallade ”leader life cycle theory”, 

menar att en VD:s ämbetstid (tenure) påverkas av olika cykler i dennes karriär. En yngre VD, 

i början av sin karriär, kännetecknas av ett stort intresse för hög prestation genom personligt 

lärande. VD antas i detta steg kännetecknas av att ha lågt inflytande och lite makt i företaget. 

Den yngre VD:n börjar därmed sin karriär med att åtlyda styrelsen eller tidigare VD:s 

rekommendationer. Samtidigt som VD blir äldre och därmed förutsätts få ökad makt kommer 

denne bli mer självsäker och kommer som ett resultat av detta till en början bli mer 

experimentell och därmed risktagande. Slutet på VD:s karriär påverkas i sin tur av att VD 

istället för att ta nya initiativ till förändring istället fokuserar mer på vad Hambrick och 

Fukutomi (1991) kallar de ”cermoniella aspekterna av VD-yrket”. VD anses under denna 

period bli mer försiktig i sitt agerande. Denna period av VD:s karriär kännetecknas av att VD 

har betydande makt och inflytande i företaget och därmed även på styrelsen. Det bör dock 

poängteras att dessa olika ageranden som beror på VD:s ålder framför allt fokuserar på hur 

VD kommer styra företaget. McKnight et al. (2000) kommer i sin studie fram till att äldre 

VD:ar är mindre intresserade och beroende av monetära belöningar i form av till exempel 

rörlig ersättning ju närmare pensionsåldern de kommer. 

 

Hambrick och Fukutomis teori får stöd av Sundaram och Yermack (2007) som kommer fram 

till att VD:s ålder kan ha påverkan på dennes agerande och även val av ersättningsform. Ju 

äldre VD blir desto mer kommer denne fokusera på sin växande pensionsersättning och 

därmed agera mindre riskfyllt för att på så sätt skydda sin framtida pensionsersättning. Den 

kritik som har riktats emot Hambrick och Fukutomis (1991) teori har menat att VD i ett stort 

företag med många ägare inte kan påverka styrning i den grad författarna till teorin föreslår 

(Ocasio, 1994). Bland annat poängterar Ocasio (1994) att VD kommer påverkas starkt av 

företagets ägare och framför allt den eventuella maktkamp dem emellan. Även om VD:s 

styrning påverkas av ägarna är det ändå möjligt att han, i och med den sits han har som VD, 

fortfarande skulle kunna påverka sin ersättningsform. Därmed borde enligt vår mening 

fortfarande VD:s ålder vara relevant för vad VD väljer för form av ersättningsgrad. 

 



2.4 FÖRVÄNTNINGAR 
 

I vår undersökning förutsätter vi att VD har en sådan stor makt att denne själv kan påverka sin 

ersättning. I och med att VD enligt agentteorin redan förutsätts vara riskobenägen borde VD 

välja en ersättningsform som minimerar risken. Hambrick och Fukutomis (1991) teori om 

ålderns påverkan på VD:s agerande visar att just åldern skulle kunna vara en starkt bidragande 

faktor bakom vilken form av ersättning en VD väljer. En äldre VD som närmar sig 

pensionsåldern kännetecknas för det första av ett mer försiktigt agerande. För det andra 

kännetecknas en äldre VD av att ha större makt och inflytande inom företaget. Sundaram och 

Yermacks (2007) resultat har visat sig stödja antagandet att äldre VD:ar agerar mer försiktigt 

och förklarar detta med att deras äldre VD:ar bryr sig mer om att vårda sina 

pensionsersättningar. Mot denna bakgrund lyder vår första hypotes: 

 

H1 Äldre VD:ar har en högre procentuell andel pension än yngre VD:ar. 

 

En rörlig ersättningsform som baseras på prestation kan innebära att VD, för att erhålla sin 

ersättning, måste agera mer riskfyllt. En äldre VD med mer makt och inflytande än en yngre 

VD borde kunna välja bort den rörliga ersättningen till förmån för ökad pension. En yngre VD 

kännetecknas enligt Hambrick och Fukutomi (1991) av att denne har mindre makt och mindre 

erfarenhet än en äldre VD. Den yngre VD:n, med långt kvar till pensioneringen, är mer 

intresserad av lärande och har ett starkt fokus på prestation. En möjlighet vore att styrelsens 

roll och makt då ökar på grund av den yngre VD:s brist på erfarenhet. Ett sätt att kontrollera 

denne vore då att erbjuda den yngre VD:n en högre rörlig ersättning. Den yngre VD:n har 

därmed inte makt nog att påverka sin egen ersättning i samma utsträckning som en äldre VD 

har och den yngre VD:n har heller inte samma incitament till att föredra en högre 

pensionsersättning. Vår andra hypotes blir utifrån detta: 

 

H2 Äldre VD:ar har en procentuellt sett lägre rörlig ersättning än yngre VD:ar. 

 



Slutligen är det möjligt att VD och därmed även ålderns påverkan på val av ersättningsnivå 

minskar när ett företag närmar sig insolvens. I detta fall förutsätter vi att företagets ägare går 

in och ökar sin övervakning av VD och att de gör detta genom att sänka den rörliga ersättning 

samt höja pensionsersättningen. Enligt Edmans och Liu (2010) finns det en risk att en stor 

rörlig ersättning kan resultera i att en VD agerar vårdslöst för att rädda företaget. En ökad 

pensionsersättning ger dock inga incitament till vårdslöst risktagande utan leder istället till 

ökad försiktighet hos VD. Edmans och Liu (2010) argumenterar och bevisar i sin studie att en 

VD med ett stort personligt intresse i företaget sänker risken för insolvens genom att VD nu 

kommer arbeta hårdare för företagets och därmed sin fordrans fortlevnad. Deras resultat har 

visat sig stämma överrens med resultaten i Sundaram och Yermack (2007) och Gerakos 

(2007) studier. Utifrån ovanstående förväntningar blir vår tredje hypotes därmed: 

 

H3 En hög skuldsättningsgrad i kombination med ett negativt resultat kommer leda till 

en högre pension samt lägre rörlig ersättning. 

 



3. METOD 
 

3.1 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT  
 

Då syftet med undersökningen är att granska samtliga svenska publika företags VD-ersättning 

kommer vår undersökning uteslutande bygga på kvantitativ data. För att undersöka 

ersättningarna till svenska VD:ar granskar vi börsbolagens årsredovisningar. Alla 

undersökningar som görs med tidigare insamlad data, i vårat fall årsredovisningar, räknas som 

sekundärdata (Saunders et al 2007, s.248). Samtliga data förs sedan samman i en databas, i 

vårt fall ett Excel-ark. Som tidigare nämnt i uppsatsen inriktar oss på den rörliga ersättningens 

storlek i förhållande till den fasta lönen, pensionsersättningen i relation till den fasta 

ersättningen samt ålder på varje VD, företagens skuldsättningsgrad, företagens resultat och 

företagens storlek som baseras dess marknadsvärde. Den fasta ersättning fungerar därmed 

som basvärde för variablerna pension och rörlig ersättning. 

 

3.2 DATAINSAMLING 
 

De variabler som vi ansett vara relevanta är den fasta ersättningen, den rörliga ersättningen 

samt pensionen. Utöver detta behövde vi även data för skuldsättningsgraden, ålder på VD 

samt företagets storlek i form av marknadsvärdet och dess årsresultat. Dessa data behövde vi 

inte själva samla in då dessa data redan fanns insamlade tack vara tidigare forskning. 

 

Datainsamlandet skedde genom att vi undersökte noterade årsredovisningar från publika 

företag på Stockholmsbörsen. Data från dessa årsredovisningar förde vi senare in i ett Excel-

ark. Enligt ÅRL 5:20 finns det krav på att företagen i årsredovisningen ska rapportera om den 

ersättning deras VD:ar erhåller. Denna lag gör det med andra ord möjligt att finna alla fakta 

rörande VD-ersättningar i årsredovisningarna. De aktuella årsredovisningarna var i denna 

undersökning årsredovisningar som publicerats för åren 2001 till och med 2010.  

Tyvärr hade inte alla bolag, lagstiftning till trots, inte rapporterat in all data vilket resulterade i 

ett visst bortfall.  

 



Våra parametrar har vi valt ut då dessa är mest relevanta för att vi ska kunna testa våra 

hypoteser. För att få ett skalärt värde valde vi att inkludera den rörliga ersättningen samt 

pensionen i relation till den fasta ersättningen varje VD erhåller. Vidare anser vi att genom att 

endast granska den procentuella fördelningen dem emellan mildrar vi eventuella missvisande 

effekter som inflationen annars kan leda till. Skalmässigt blir det vidare bättre om vi granskar 

all data i procent relativt till den fasta ersättningen. 

 

Tabell 1 

Typ av variabel Bas för variabel Variabeln roll 

Fasta Ersättningen Den fasta ersättningen Oberoende 

Marknadsvärde Aktuella börsvärdet logaritmerat Oberoende 

Pension Pension/Fasta ersättningen Beroende/Oberoende 

Rörlig Ersättning Rörlig ersättningen/Fasta ersättningen Beroende/Oberoende 

Skuldsättningsgrad Totala skulden/Totala Tillgångar Oberoende 

Ålder Åldern på VD Oberoende 

Årets Resultat Operativa resultatet efter skatt Oberoende 

Tabell 1 visar valda variabler samt hur de plockats fram och dess status under regressionsanalyserna 

 

I och med att vi har en stor mängd observationer valde vi att göra en multipel linjär 

regressionsanalys där vi inkluderade flera oberoende variabler utöver våra beroende variabler. 

Pensionsersättningen, den rörliga ersättningen och åldern är de variabler som vi anser är 

viktigast men det kan finnas flera faktorer som spelar in i nivåsättningen. Vi gjorde ett 

antagande att storleken på företaget, i vårt fall marknadsvärdet, företagets rörliga 

ersättningsnivåer samt skuldsättningsgraden även de är påverkade. 

 

3.3 BORTFALL 
 

Anledning till att vi väljer att bortse från andra ersättningar beror på stor del på tidsbrist. 

Vidare är ersättningar i form av optioner och aktier ofta dåligt redovisade, svåra att kalkylera, 

samt fluktuerar beroende på aktiekursen. I vår undersökning kommer vi som tidigare nämnt 

endast undersöka den rörliga ersättningen (bonus) samt pensionsersättningen. Dessa två 

ersättningsformer är kortsiktiga respektive långsiktiga. Det som skiljer kortsiktiga och 

långsiktiga ersättningar åt är tidsintervallet när de kan betalas ut. Anledningen till varför vi 

kommer studera den rörliga ersättningen är att den just är kortsiktig och därmed borde 

stimulera ett kortsiktigt tänkande samt vara enklare att mäta. Anledningen till varför vi valt att 

undersöka pensionsersättningar beror på att tidigare forskning kring långsiktiga ersättningar 

framför allt har handlat om hur utdelning av optioner och aktier påverkar VD. Det har gjorts 

mycket litet forskning om pensioner. I och med att vi valt ett tidsintervall på 10 år torde 



vidare risken att våra resultat uteslutande präglas av en exogen händelse så som en hög- eller 

lågkonjunktur även minska. 

 

Vi har valt att helt ignorera faktorerna skatt och skatteplanering. Skatten skulle dock mycket 

väl kunna påverka VD och styrelse i stor utsträckning men vi avstår från att ta med denna 

faktor då den skulle bli alltför svår och tidsödande för oss att beräkna. 

 

De totala samlade bolagen i vår undersökning ger oss 2672 observationer. Av dessa saknar 

563 observationer (ca 21 %) uppgifter om det numeriska värdet på pension. 9 av dessa 563 

observationer innehåller information om hur stor pensionen som mest får vara medan de 

resterande 554 helt saknar information om VD:s pensionsersättning. Utöver dessa har 2 

observationer tagits bort då de saknar uppgifter om ålder på VD. Ytterligare 8 observationer 

har exkluderats då den totala ersättningen endast redovisats i US dollar. Efter dessa 

exkluderingar återstår 2099 observationer av 2672 (ca 78,5 %). Vi anser att detta antal är 

tillräckligt för att kunna testa våra hypoteser. 

 

3.4 VAL AV METOD 
 

Vi har valt att göra en deduktivtinriktad undersökning. En deduktiv undersökning bygger på 

att testa teorier genom att ställa hypoteser som sedan besvaras med hjälp av insamlad data 

(Saunders et al. 2007 s.124). Hypoteserna som ställs, och bygger på teoretisk grund, 

förespråkar att det finns ett samband mellan två specifika variabler (Saunders et al. 2009 s. 

124). Vidare har vi valt att göra detta kvantitativt då undersökningen bygger på en stor mängd 

data om sammanlagt 2099 observationer. Inom forskarvärlden brukar man skilja på två typer 

av metoder, kvantitativa och kvalitativa undersökningar. Kvantitativ data är en synonym för 

alla data insamlande tekniker som till exempel dataanalysprocesser det vill säga grafer och 

eller statistik (Saunders et al 2007 s.145). Kvalitativa data bygger i sin tur enligt Saunders et 

al. (2007 s.145) på datainsamlande som till exempel intervjuer eller kategorisering av icke-

nummer baserad data. 

 

Vi har vidare valt att granska alla observationer oavsett år inom årsintervallet 2001-2010. Vi 

kommer undersöka om det finns ett samband mellan våra variabler eller om det kan vara att 

ersättningar sätts efter någon eller några andra modeller som vi inte granskat. Detta innebär 



att de 2099 observationer vi använt oss av dock inte utgör samtliga de observationer under 

perioden utan enbart utgör de observationer vi eftersöker. 

 

För att kunna visa riktigheten i våra hypoteser har vi valt att granska valda variabler genom 

regressionsanalyser. I dessa analyser kommer vi undersöka om det finns signifikant 

korrelation mellan pensionsersättningen och den rörliga ersättningen samt de övriga 

variablerna. Den formel vår regressionsanalys kommer att använda är som följer: 

 

Pension t+1=α0,t + α1,t  Rörlig ersättning + α2,t  Fast ersättning + α3,t  Skuldsättningsgrad + α4,t  

Företagets marknadsvärde + α5,t VDs ålder + α6,t  Årets resultat + εt 

 

Med hjälp av denna formel vill vi testa våra hypoteser. Vi kommer även visa mer deskriptivt 

hur våra data faller ut för att förklara våra resultat. 

För att lösa hypotes 2 kommer vi kunna göra på samma sätt som vid hypotes 1 men byta plats 

på Pension och Rörlig ersättning. Denna formel blir då: 

 

Rörlig ersättning t+1=α0,t + α1,t  Pension + α2,t  Fast ersättning + α3,t  Skuldsättningsgrad + α4,t  

Företagets marknadsvärde + α5,t VDs ålder + α6,t  Årets resultat + εt 

 

Denna formel kommer kunna ge oss ett resultat för vår hypotes 2. 

För att undersöka våra två första hypoteser använder vi flera modeller i våra 

regressionsanalyser. För att göra detta har vi delat upp våra variabler i fyra olika modeller, per 

formel, som vi ska undersöka. Dessa modeller är som följer: 

 

Tabell 2 

Pensions 
Regressionsanalysen 

Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 

Årets Resultat    X 

Fast Ersättning    X 

Rörlig ersättning    X 

Total ersättning   X X 

Skuldsättningsgrad   X X 

Marknadsvärde  X X X 

Ålder X X X X 

Modellerna som används med pensionen som beroende variabel 



Tabell 3 

Rörlig Ersättnings 
Regressionsanalys 

Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 

Total Ersättning    X 

Fast Ersättning    X 

Pension    X 

Årets Resultat   X X 

Skuldsättningsgrad  X X X 

Marknadsvärde  X X X 

Ålder X X X X 

Modellerna som används med rörlig ersättning som beroende variabel 

 

För vår tredje hypotes har vi valt att undersöka två kategoriers medelvärde vad gäller rörlig 

ersättning samt pension, båda skalärt till den fasta ersättningens total i procent. De två 

kategorierna blir här: 

1. De företag som har en högskuldsättningsgrad samt ett negativt resultat 

2. Alla andra företag  

 

Hög skuldsättningsgrad sätts genom att sätta medelvärdet för skuldsättningsgraden som 

gränsvärde där alla över anses ha hög skuldsättningsgrad. Sedan undersöks skillnaden i 

resultat mellan våra två kategorier. Vi kommer ytterligare dela in de olika kategorierna i 2 

åldersgrupper som baseras på den individuella gruppens medelvärde på åldern. Att vi tar 

grupperna efter respektive grupps medelvärde är för att kunna få 2 relativt sett jämna grupper 

att jämföra. 

 

3.5 NORMALFÖRDELNING 
 

Vid regressionsanalyser bör all data normalfördelas för att kunna ta bort extremfall (Wahlgren 

2005, s.151).  Anledningen till varför detta görs är för att undvika eventuella problem som 

kan uppstå då eventuella extremfall kan göra data instabil och därmed resultera i felaktiva 

eller missvisande resultat. I vår studie har vi dock valt att inte exkludera dessa eftersom vi då 

enbart för pensionsersättning och rörligersättning skulle förlora över 1000 observationer. 

Vidare skulle än fler observationer förloras om vi tog bort de extremfall som kan uppstå om 

en VD valt att plocka ut hela sitt pensionsbelopp ett visst år. Styrkan i våra data är just att vi 

har 2099 observationer av totalt möjliga 2672. Detta medför dock problem som visas och 

förklaras. 

 



Att många VD:ar inte får någon rörlig ersättning ska synas i vårt resultat och att pensionen 

samt den fasta ersättningen inte alltid kan förklaras statistiskt anser vi är en viktig del i den 

här typen av forskning. Vill vi undersöka hur ersättningar ser ut får vi inkludera även de 

obekväma talen och inte bara de som anpassat visar de resultat vi förväntat oss. 

 

3.6 METODKRITIK 
 

3.6.1 REPLIKERBARHET  

 

En viktig del i all forskning är dess tillförlitlighet, dess replikerbarhet samt dess validitet. En 

studies tillförlitlighet innebär hur stor sannolikheten är att samma resultat erhålles om någon 

annan gör om forskningen. Då vår studie är kvantitativ och bygger på data som officiell 

offentlig data som alla kan ta del av. Då vi använder oss av offentlig data samt använder oss 

av beprövande statistiska metoder anser vi som ett resultat av de metoder vi använder oss av 

kommer leda till en hög replikerbarheten. 

 

3.6.2 STUDIENS RELIABILITET OCH VALIDITET 

 

En undersöknings reliabilitet eller trovärdighet är grundläggande för dess seriositet. I många 

fall kan det utifrån endast en undersökning vara omöjligt att besvara om det finns eventuella 

samband eller inte. Det kan krävas ytterligare forskning med fler undersökningar för att 

fastställa eventuella samband eller svar på frågor. Saunders et al. (2007, s 149) menar att det 

enda som går att göra åt detta är att minimera möjligheten av erhålla felaktiga svar i 

undersökningen utifrån de frågeställningar som ställs. För att reducera möjliga felaktiga svar 

måste tonvikt läggas på undersökningens reliabilitet samt validet. God reliabilitet och validitet 

är grundläggande för att våra resultat ska kunna generaliseras för att även gälla andra 

forskningsområden. 

 

Enligt Robson (2002) är ett hot mot en kvantitativ undersöknings reliabilitet möjligheten att 

det i datan förekommer felaktigt redovisade observationer. I denna undersökning anser vi att 

detta hot inte föreligger då våra sekundärdata bygger på officiella årsredovisningar som i sin 

tur bygger på svensk lagstiftning. Dochartaigh (2002) menar att stora organisationer endast 



har att förlora på att inte presentera sin redovisning så nära sänningen som möjligt. Därmed 

menar Dochartaigh (2002) vidare att dessa data från stora organisationer ska anses vara säkra 

och trovärdiga. Ett annat hot Robson (2002) identifierar är möjligheten att den som är 

ansvarig för datainsamlandet eller undersökaren är partisk och att denne för att få fram 

önskvärt resultat medvetet eller omedvetet genom feltolkningar förvränger resultaten. I vår 

undersökning anser vi att det kommer minimeras då vi använder oss av en sådan stor mängd 

data samt utför regressionsanalyser. 

 

En undersöknings validitet bygger på att det som mäts faktiskt mäter det som är relevant för 

sammanhanget. Gällande sekundärdata finns en risk att data som finns att tillgå inte matchar 

det som ska undersökas (Saunders et al. 2007, s.149). I vår undersökning anser vi att ett 

sådant problem inte existerar då vi har fullständiga data för varje specifik variabel vi vill 

undersöka. För att en undersökning ska kunna räknas som valid krävs att sekundärdata täcker 

en så stor del av populationen som tänkbart möjligt för tidsperioden som mäts, samt fungerar 

som tillräckligt underlag för att besvara frågeställningar (Saunders et al 2007, s.264). För all 

sekundär-data kommer det krävas att ett övervägande görs kring exkluderingar av eventuella 

missvisande eller felaktig data samtidigt som tillräcklig mängd data bevaras för att 

undersökning ska förbli valid (Saunders et al. 2007, s.264). I vår undersökning har vi en 

mycket stor mängd data som trots mindre exkluderingar täcker en mycket stor population. 

 

3.6.3 STUDIENS METODISKA STYRKOR OCH SVAGHETER 

 

En svaghet med vår studie är att olika år i tidsintervallet ger olika antal företag. Anledningen 

bakom detta är att vi endast valt att inkludera de observationer som stämmer överens med vår 

metod. En effekt blir då att alla företag inte finns med för varje år samt det kan tillkomma och 

försvinna företag under tidsintervallet. Detta är ett problem men vi anser att det inte går att 

exkludera alla de bolag som vi inte har fullständig data som sträcker sig över hela 

tidsperioden. För att motverka detta eventuella fel som kan uppkomma i våra data har vi 

plockat ut procentuella snittvärden. Detta hoppas vi ska motverka problemet som uppkommer 

när vissa företagsdata inte sträcker sig över hela tidsperioden. Vidare finns det företag som 

avnoterats från börsen under perioden. Då detta inte är en del av syftet är detta inte med i 

annan form än att allt sker i procentform vilket gör att snitten kan påverkas men inte så pass 

att vår studie kan anses helt bortkastad. 



 

Hade vi endast inkluderat de bolag som uppfyller alla krav under hela tidsperioden hade vi 

fått ett mycket mindre urval. Det vi anser vara den största styrkan med denna studie är just det 

att vi inkluderar så många företag som är möjligt. Det bör heller inte påverka resultaten 

nämnvärt om ett företag slutar rapportera kring viss data eller helt enkelt avnoterats då antalet 

data i undersökningen förblir mycket stort. Det skulle till och med kunna vara ett bevis på att 

företag helt slutat dela ut pension eller rörlig ersättning ett visst specifikt år. Detta ser vi dock 

inte som ett problem eftersom vi undersöker hur olika faktorer påverkar till exempel 

pensionsersättningen. 

 



4. EMPIRI 
 

4.1 DESKRIPTIV DATA 
 

Våra data består av 2099 individuella observationer vilket i sin tur är ett urval av 2672 

observationer och täcker en period av tio år. Viktigt att poängtera är att vi i denna 

undersökning inte granskar hur utvecklingen har sett ut under perioden. Fokus i denna 

undersökning ligger istället på hur fördelningarna av pensionsersättningar och rörliga 

ersättningar i förhållande till VD:s ålder sett ut under denna tioårsperiod. 

 

Tabell 4 

 Min Max Medelvärde Standardavvikelse 

Fast Ersättning 0,03 27,31 3,04 2,46 

Marknadsvärde -0,05 0,77 0,49 0,12 

Pension -32,00% 776,00% 40,00% 50,00% 

Rörlig Ersättning -40,00% 8016,00% 30,00% 181,00% 

Skuldsättningsgrad -31,96 138,24 2,13 5,75 

Total Ersättning 0,09 205,39 5,60 7,09 

Ålder 27,00 66,00 49,17 6,98 

Tabell 4 visar medelvärdena för alla variabler. Den visar även minimum, maximum samt 
standardavvikelsen för variablerna. Alla variablerna har 2099 observationer var. 

 

Av totala 2099 observationer finns i våra data 1207 observationer där rörlig ersättning har ett 

värde annat än 0 kronor. Det bör dock noteras att 5 av dessa utgör en negativ rörlig ersättning. 

En negativ rörlig ersättning kan innebära att VD tidigare år erbjudits en för stor rörlig 

ersättning och därmed varit tvungen att betala tillbaka del av beloppet nästkommande år. 

Sammanställer vi samtliga observationer framgår det att medelvärdet för den rörliga 

ersättningen utgör 30 % av den fasta ersättningen. Det högsta observerade värdet för rörlig 

lön utgör hela 8016 % av den fasta.  

 

Pensionsersättningen är i större utsträckning förekommande i våra data än den rörliga, av 

2099 observationer återfinner vi 2071 observationer med pension. Därmed finns det 28 

observationer där det inte rapporterats om pensionsersättningens storlek. Vidare finner vi att  

två observationer uppvisar negativa pensionsersättningar. I det ena av dessa fall har VD 

plockat ut pensionen för det specifika året som fast lön. I det andra fallet redovisas ingen 

orsak. Sammanlagt utgör pensionens medelvärde 40 % av den fasta lönen under tidsperioden. 

Högsta värdet för utdelad pension under tidsperioden är 776 %. Pensionen utgör procentuellt 



sett en större del av den fasta ersättningen än vad den rörliga ersättningen utgör. 

 

Medelåldern för samtliga VD:ar  under perioden och i vårt urval var 49 år. Den äldste VD:n 

var 66 år och den yngste 27 år. Antalet observationer av VD:ar över 60 år var 152 stycken, 

eller 7,2 % av urvalet. Antalet observationer av VD:ar med en ålder under 40 år var i sin tur 

160. VD:ar under 40 år utgjorde därmed 7,6 % av urvalet. Resterande VD:ar i ålderspannet 

40-59 utgör 85,1 % av det totala antalet VD:ar i urvalet.  

 

Slutligen kan vi även se att medelvärdet för skuldsättningsgraden hamnar på 213 % med ett 

maxvärde på hela 1 382,4 %. Detta innebär att spridningen är stor samtidigt som 

medelvärdena inte är särskilt höga. Vi ser att det finns vissa företag som står ut till det 

extrema medan de flesta företag verkar ha en liknande inställning till sin skuldsättningsgrad. 

 

4.2 STUDIENS REGRESSIONSANALYSER 
 

De variabler som använts är pensionen i snitt av den fasta ersättningen, den rörliga 

ersättningen i snitt av den fasta ersättningen, VD:s ålder under året, företagets storlek i form 

av börsvärdet, skuldsättningsgraden samt den totala fasta ersättningen. Vi använde 

pensionsersättningen som beroende variabel och de andra fem som oberoende variabler. Vi 

utförde här en multipel linjär regressionsanalys då vi ville undersöka om det fanns ett linjärt 

samband mellan våra variabler. 



4.2.1 SAMBAND MELLAN PENSIONSERSÄTTNING OCH VD:S ÅLDER 

 

Tabell 5 

Pension Förväntat tecken Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 

      
Ålder + 0,009 

(5,562)*** 
0,007 
(4,233)*** 

0,006 
(4,113)*** 

0,005 
(3,341)*** 

Marknadsvärde +  0,782 

(8,641)*** 

0,389 

(3,947)*** 

0,393 

(3,934)*** 

Skuldsättningsgrad -   0,003 

(1,652)* 

0,001 

(0,681) 

Total +   0,015 
(8,895)*** 

0,084 
(22,275)*** 

Rörlig Ersättning -    -0,213 

(-19,545)*** 

Fast +    -0,144 

(-17,608)*** 

Årets Resultat +    6,102E-006 
(1,892)* 

      

Förklaringsfaktor  0,014 0,048 0,083 0,234 

 
Tabell 5 visar vår regressionsanalys med pensionen som beroende. Signifikans för 10%, 5% samt 1% 
visas med *, ** samt *** i parentesen under koefficienten. Alla modeller har 2099 observationer var. 

 

Modell 1 visar att det finns en mycket hög signifikans för ålder. Förklaringsfaktorn är låg men 

signifikansen är så pass hög att den låga förklaringsfaktorn inte har någon större betydelse i 

detta fall. Modell visar att när variabel ålder ökar kommer även pensionsersättningen att stiga. 

 

Om vi undersöker modell 2 ser vi att signifikansen sjunker något för åldern men är fortsatt 

hög. Dessutom ser vi att signifikansen för marknadsvärdet är högre än signifikansen för 

åldern vilket visar att även marknadsvärdet har en stor inverkan på pensionen. I modellen ser 

vi att förklaringsfaktorn har ökat något från vår första modell. 

 

I modell 3 inkluderar vi ytterligare två variabler, skuldsättningsgrad och total ersättning, vilka 

båda visar sig inneha signifikans. Modellen visar att skuldsättningsgraden enbart har en 10 % 

signifikans medan den totala ersättningen har en hög signifikans. Förklaringsfaktorn fortsätter 

att stiga samtidigt som signifikanserna faller även om de enbart faller något. 

 

 

I den sista modellen, modell 4, inkluderar vi alla våra variabler för att undersöka vad effekten 

blir när alla oberoende variabler har möjlighet att påverka resultatet. Vi ser fortsatt att åldern 

och marknadsvärdet behåller sina höga signifikanser även om de fortsatt att falla något. 

Skuldsättningsgraden tappar all signifikans samtidigt som den totala ersättningens signifikans 



kraftigt ökar.  Den rörliga ersättning samt den fasta ersättningen visar sig ha mycket hög 

signifikans samtidigt som det årliga resultatet enbart har en 10 % signifikans. 

Sammanfattningsvis visar resultaten på att åldern har signifikans samt att denna ökar när 

pensionsersättningen stiger. Detta visar att vår första hypotes kan bevisas och vi kan acceptera 

den. 

 

4.2.2 SAMBAND MELLAN RÖRLIG ERSÄTTNING OCH VD:S ÅLDER 

 

Tabell 6 

Rörlig ersättning Förväntat tecken Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 

      
Ålder - -0,001 

(-0,169) 
-0,003 
(-0,602) 

-0,003 
(-0,576) 

-0,003 
(-1,096) 

Marknadsvärde +  0,935 

(2,770)*** 

0,991 

(2,737)*** 

-0,218 

(-1,177) 

Skuldsättningsgrad +   0,003 

(0,455) 

-0,006 

(-1,832)* 

Årets Resultat +   -7,145E-006 
(-0,549) 

-9,732E-006 
(-1,634) 

Pension -    -0,726 

(-19,545)*** 

Fast -    -0,557 

(-52,015)*** 

Total +    0,317 
(92,451)*** 

      

Förklaringsfaktor  0,000 0,003 0,002 0,800 

Tabell 6 visar vår regressionsanalys med rörlig ersättning som beroende. Signifikans för 10%, 5% samt 
1% visas med *, ** samt *** i parentesen under koefficienten. Alla modeller har 2099 observationer var. 

 

Modell 1 visar hur sambandet mellan ålder och rörlig ersättning ser ut. I vår analys ger det 

prov på att det inte finns någon signifikans mellan dessa två variabler samt att 

förklaringsfaktorn är mycket låg, det vill säga under 0,000. 

 

Modell 2 visar att marknadsvärdet har en hög signifikans medan signifikansen ökar för ålder 

men den når fortfarande inte en 10 % nivå. Förklaringsfaktorn ökar men är fortsatt låg. 

 

Modell 3 inkluderar vi ytterligare två variabler men ålderns signifikans når fortfarande inte 

upp till 10 %. Skuldsättningsgraden samt årets resultat visar låg signifikans medan 

marknadsvärdet fortsätter ha en hög signifikans. Förklaringsfaktorn minskar något och är 

fortsatt låg. 

 

Modell 4 visar hur samtliga variabler påverkar vårt resultat. Modellen uppvisar att 

signifikansen för åldern ökar  men att den ändå inte uppnår 10 % signifikans. Signifikansen 



för marknadsvärdet sjunker till under 10 %. Skuldsättningsgraden får signifikans på en nivå 

motsvarande 10 % samtidigt som årets resultat fortsatt saknar signifikans. Modell 4 ger prov 

på att pensionsersättning, fast ersättning samt total ersättning har mycket hög signifikans samt 

att förklaringsfaktorn får det höga värdet 0,8. 

 

Resultaten uppvisar att åldern inte har någon signifikans när den rörliga ersättningen sätts. 

Vidare visar våra modeller att den rörliga ersättningen uppvisar störst signifikans när det 

kommer till de andra undersökta ersättningsformerna. Mot denna bakgrund måste vi därmed 

förkasta den andra hypotesen. 

 

4.2.3 SKULDSÄTTNINGSGRADENS PÅVERKAN PÅ ERSÄTTNINGSFORMEN 

 

Tabell 7 

 Antal 
Observationer 

Pension Rörlig 
ersättning 

Medelålder Differens i 
ersättning 

Kategori 1 Äldre 61 36,53% 17,07% 54,26 19,46% 
Kategori 1 Yngre 88 30,11% 19,41% 42,82 10,70% 
Kategori 2 Äldre 926 46,62% 22,85% 55,41 23,77% 
Kategori 2 Yngre 1023 35,44% 29,52% 43,77 5,92% 

 

Tabell 7 visar medelvärden för de olika kategoriernas pension samt rörliga ersättning i procent av den fasta 

ersättningen. 

 

Hypotestest 3 visar att en hög skuldsättningsgrad i kombination med negativt årsresultat leder 

till att VD:ar i kategori 1, oberoende av ålder, erhåller en högre procentuell pensionsersättning 

än vad de erhåller rörlig ersättning.  Vidare visar kategori 2 att VD:ar erhåller en högre 

pensionsersättning än rörlig ersättning oavsett ålderskategori. Det som är intressant är dock att 

undersöka om skillnaden mellan de olika kategorierna och åldern visar något samband. 

Oberoende av vilken kategori som undersöks erhåller äldre VD:ar högre pensionsersättningar 

men lägre rörliga ersättningar. Vi ser även att skillnaden i ålder för de olika kategorierna visar 

att de företag som tillhör kategori 1 har en åldersdifferens i ålder på 10 % medan kategori 2 

har en åldersdifferens på 20 %. Detta visar då att skillnaden minskar hos företag som har hög 

skuldsättningsgrad samtidigt som de har ett negativt resultat. 

 

Studiens empiriska resultat visar att differensen mellan pensionsersättning och rörlig 

ersättning beter sig annorlunda och att skillnaden beror på ålderskategorierna . Yngre VD:ar 



differens ökar, när de tillhör kategori 1. Äldre VD:ar i kategori 1 får samtidigt en minskad 

ersättningsdifferens än motsvarande äldre VD:ar i kategori 2. Yngre VD:ar har därmed alltid 

en lägre differens än vad äldre VD:ar oavsett kategori. 

 

De erhållna resultaten betyder att hypotes 3 kan antas. Vi erhåller det resultat vi förväntat oss 

och vi kan anta en andra av våra tre hypoteser. Vi har förutsatt att skillnaden ska minska 

genom en ökning av rörlig ersättning medan pensionen eventuellt ska sjunka. Granskar vi den 

data som sammanställts visar denna att båda delarna minskar, även om den rörliga 

ersättningen generellt sett sjunker mindre än vad motsvarande pensionsersättning gör. 

Minskningen sker dock i form av att yngre VD:ar erhåller en lägre rörlig ersättning än 

pensionsersättning samtidigt som äldre VD:ar erhåller en större nedgång i sin 

pensionsersättning än i sin rörliga ersättning. 



5. ANALYS OCH SLUTDISKUSSION 
 

Vi har i denna undersökning visat på att det föreligger ett positivt samband mellan en VD:s 

ålder och dennes pensionsersättning. När en VD:s ålder ökar stiger även pensionens 

procentuella andel av den fasta ersättningen. Undersökningen visar däremot att det inte 

föreligger något samband mellan ålder och rörlig ersättning. Slutligen visar undersökningen 

att den procentuella skillnaden mellan de två ersättningsformerna minskar för företag med 

hög skuldsättningsgrad i kombination med negativa resultat.  

 

Vad vi vet är denna studie den första i sitt slag i Sverige. Våra resultat visar sig delvis stämma 

överens med internationell forskning. Hambrick och Fukutomi (1991) menade på att en VD 

beroende på ålder befinner sig i olika karriärcykler som påverkar hur denne kommer agera. 

En äldre VD i slutet av sin karriär kännetecknades av att vara mer försiktig i sitt agerande. 

Sundaram och Yermack (2007) kom fram till att ju äldre en VD blir, desto mer prioriterar 

denne sin pensionsersättning. Detta stämmer överens med resultatet av vår första hypotes. Att 

VD:s ökande ålder överensstämmer med dennes stigande andel pensionsersättning bör det, 

utifrån att VD föredrar pension framför rörlig ersättning, gå att argumentera för att VD kan 

styra sin egen ersättning. Bebchuk och Fried (2003) menar att detta blir en del av 

agentproblemet då formen av ersättningsgrad även i sin tur bör påverka VD:s agerande i sig. 

Att VD:s ålder spelar roll för dennes växande pensionsersättning skulle kunna innebära att ett 

agentproblem föreligger då den långsiktiga pensionsersättningen inte kräver ökad prestation 

på samma sätt som en kortsiktig rörlig ersättning gör. Det skulle kunna innebära att VD ökar 

sin ersättning utan att denne i sin tur presterar bättre och därmed berikar sig på företagets 

bekostnad. Det vore givetvis möjligt att ägare faktiskt väljer att belöna VD efter prestation i 

form av ökad pensionsersättning. Samtidigt finns det andra former av ersättningar som är 

bättre lämpade till att belöna VD. Belöning i form av pensionsersättning skapar, bortsett från 

ökad försiktighet, inga incitament till fortsatt förbättrad prestation hos VD då den erhålls 

oavsett prestation. Det vore därmed möjligt att argumentera för att en åldrande VD ändå kan 

vara med och påverka sin pensionsersättning.  

 

Core och Guay (1999) och Cai et al. (2009) har visat på att ju lägre den direkta övervakningen 

av VD är desto större är den prestationsbaserande ersättningen. Andra former av ersättningar 

som inte är lika starkt förknippade med VD:s prestation, till exempel pensionsersättningar, 



borde innebära att ägare måste kompensera en lägre prestationsbaserad ersättning med 

hårdare bevakning av VD. Annars finns en risk att agentproblemen blir värre. Utifrån denna 

teori och tidigare forskning som gjorts borde det vara möjligt att anta att det finns en 

möjlighet att en äldre VD, med sitt inflytande på styrelse och högre pensionsersättning utgör 

ett större agentproblem än vad en yngre VD då möjligtvis gör. I Sverige finns dock en stark 

tradition av hård övervakning av VD:ar. Det vore därmed möjligt att utgå från att svenska 

företag ändå tillåter sina VD:ar att öka sin pensionsersättning då de redan kompenserar 

eventuella agentproblem med ökad bevakning. 

 

I vår undersökning kommer vi även fram till att det inte finns något samband mellan ålder och 

rörlig ersättning. Istället visar undersökningen att det finns samband mellan marknadsvärde 

och rörlig ersättning. Tidigare forskning har även visat på att det finns ett svagt samband 

mellan ersättning och prestation. Avsaknaden av samband mellan ålder och rörlig ersättning 

kan tyda på att en VD i mindre utsträckning kan påverka den rörliga ersättningen än vad 

denne kan påverka pensionsersättningen. Rörlig ersättning skulle därmed precis som tidigare 

studier fastslagit vara ett bättre redskap, än pensionsersättning, för kontroll av VD:s 

prestation. Ur ett ägarperspektiv skulle en rörlig ersättning då vara att föredra om ett starkt 

agentproblem råder, det vill säga om ägarna har dålig insyn i företaget och då inte 

kompenserar det med ökad övervakning.  

 

För företag med hög skuldsättningsgrad och negativa resultat visar undersökningen att 

skillnaderna minskar mellan de två ersättningsformerna gentemot företag utan ekonomiska 

problem. Ur VD:s perspektiv bör VD enligt oss välja en högre pensionsersättning då denna 

inte kommer påverkas av negativa årsresultat samt kommer påverkas mindre om företaget går 

i konkurs. Att VD väljer en högre långsiktig ersättning, i form av pensionsersättning, istället 

för en kortsiktig ersättning i form av rörlig ersättning, kommer det då även leda till ett mer 

försiktigt agerande vilket borde vara något företagets ägare föredrar om företaget går dåligt. 

Att erbjuda VD en mycket hög rörlig ersättning kan få VD at ta riskabla beslut som på sikt 

kan riskera hela företagets fortlevnad. Det skulle därmed vara ur både VD och ägares intresse 

att välja en högre långsiktig ersättningsform när företaget går dåligt med en ökad risk för 

insolvens som resultat. En hög pensionsersättning på bekostnad av en lägre rörlig ersättning 

skulle kunna fungera som ett sätt för företagets ägare att styra VD till ett mer långsiktigt och 

försiktigt agerande. Den direkta kontroll av VD:s prestation som utgörs av den rörliga 

ersättningen ägarna kommer tvingas ge upp ger dock upphov till ett agentproblem. 



Agentproblemet kan därmed minskas genom ökad bevakning av VD. Höga 

pensionsersättningar kan utifrån det agerande de skapa, vara att föredra i ett företag som har 

en högre risk för att bli insolvent.  

 

Olika typer av ersättningar kan vara strategiskt fördelaktiga beroende på hur företagets 

ekonomiska utsikter ser ut. Gerakos (2007) studie visade att pensionsersättningar tenderade 

att sjunka när tillväxtmöjligheterna steg. Ur ett ägarperspektiv borde det finnas få incitament 

till at erbjuda en VD en hög pensionsersättning om förutsättningarna för tillväxt är höga. Mer 

logiskt vore då att VD erhåller en högre rörlig ersättning. Är så inte fallet kan vara ett möjligt 

ett tecken på att VD har bestämmanderätt över sin egen ersättning och då utifrån ett 

nyttomaximeringsperspektiv borde välja en högre pensionsersättning. Att just äldre VD:ar i 

större utsträckning har mer makt att påverka sin ersättning, och att dessa samtidigt har högre 

pensionsersättningar, kan vara ett tecken på att risken för agentproblem ökar när VD åldras 

vilket i sin tur kan vara av intresse för företagens VD:ar att känna till. En möjlig tanke är att 

en hög pensionsersättning i vinstdrivande företag kan innebära en kortsiktig 

effektivitetsförlust då en sådan ersättning inte ger upphov till ökad effektivitet hos VD:ar. 

Även om rörliga ersättningar kanske bättre minimerar eventuella agentproblem skapar de 

varken långsiktiga incitament eller ökat personlig intresse i företaget, vilket i sin tur kanske är 

än viktigare för ett företagets långsiktiga framgång, vilket ägare med ett mer långsiktigt 

agerande borde föredra. I slutändan beror kanske val av ersättning mycket väl på vilken typ av 

ägare företaget har samt om dessa ägare eftersträvar långsiktiga eller kortsiktiga vinster. 

Ligger ägarnas fokus på ökad långsiktigvinst är det mycket möjligt att VD ges ökad möjlighet 

att välja en högre pensionsersättning, vilket en äldre VD utifrån våra resultat, har visat sig 

välja. En VD:s ålder kommer ha betydelse för VD:s typ av ersättning under förutsättning att 

denne ges möjlighet av ägare att fritt välja sin ersättningsform.  

 

En svaghet med undersökningen är att den endast tar upp två former av VD-ersättningar. Det 

finns en stor mängd andra ersättningsformer som inte behandlas i denna uppsats och det är 

möjligt att dessa kan ha stor påverkan på valda former av VD-ersättningar samt de incitament 

ersättningarna skapar. Vidare behandlar inte undersökningen skattenivåernas möjliga 

påverkan på ersättningsgrad. Undersökningen bygger endast på sekundärdata där det inte går 

att få en inblick i hur löneförhandlingar i företagen är konstruerade. Den teori som använts 

bygger mestadels på amerikanska forskningsresultat vilket är en svaghet då dessa inte 

nödvändigtvis behöver stämma överrens på svenska företag. 



 

Undersökningens styrka är dess stora kvantitet data och dess långa mätperiod. Samtidigt är 

bortfallet litet. Undersökningen ger en fullständig överblick över samtliga valda VD- 

ersättningar hos svenska publika bolag. Trots ovan nämnda svagheter går det inte att komma 

ifrån de samband undersökningen visar. Dessa samband stämmer också bra överens med 

tidigare forskning. Även om andra ersättningsformer skulle inkluderas skulle inte sambanden 

som undersökningen visar på att förändras. 



6. FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 
 

Olika former av ersättningar ger upphov till olika incitament hos VD vilket i sin tur kan 

komma att påverka hur VD agerar och styr företaget. Undersökningar som belyser VD-

ersättningar kan få betydelse både för företagens egna lönesättningar samt allmänhetens 

uppfattning om företagens belöningssystem. Fortsatt forskning bör om möjligt även inkludera 

VD:s ålder som påverkande variabel när fortsatta undersökningar om VD-ersättningar utförs 

då VD:s ålder har visat sig påverka val av ersättning. Vidare forskningsområden skulle kunna 

granska maxnivåerna (maxtak) för rörliga ersättningar samt pensionsersättningar istället för 

det faktiska belopp som betalas ut. Detta skulle, istället för att visa de summor som betalas ut, 

kunna visa hur den potentiella maxnivån ändras beroende på det ekonomiska läge ett företag 

befinner sig i. Vår undersökning visar att den rörliga ersättningen påverkas av 

marknadsvärdet, men den visar inte vilka resultat som påverkar en ändring från tidigare år. 

Undersöks de potentiella maxnivåerna, ser vi de nivåer en VD kan erhålla istället för den de 

faktiskt erhåller.  

 

Studier har visat att ju lägre den direkta övervakningen av VD är desto större är den 

prestationsbaserande ersättningen. Andra former av ersättningar som inte är lika starkt 

förknippade med VD:s prestation, till exempel pensionsersättningar, borde innebära att 

företagets ägare måste kompensera denna ersättning med ökad bevakning av VD. Det finns 

annars en risk att agentproblemen blir värre. Ett tänkbart framtida forskningsområde skulle 

utifrån ovanstående ansats därmed, om möjligt, vara att granska hur strikt ägarnas bevakning 

av VD är hos företag med hög pensionsersättning. 



7. SAMMANFATTNING 
 

Vi presenterar i denna uppsats en undersökning av ersättningsformer till VD:ar i svenska 

publika bolag under perioden 2001-2010. Mot bakgrund av tidigare internationell forskning 

har vi studerat om samband föreligger mellan VD-ålder, bolagens ekonomiska ställning och 

typ av ersättning. Vi har utgått från Hambrick och Fukutomis (1991) åldersteori för att 

förklara varför ålder kan vara en faktor bakom VD-ersättningar samt Jensen och Mecklings 

(1976) agentteori för att förklara varför ersättningar finns. Vi har använt oss av 2099 

observationer från börsbolagens årsredovisningar och analyserat dessa med hjälp av 

regressionsanalyser. Vår undersökning visar på att samband föreligger mellan den andel som 

pensionen utgör av ersättningen och VD:s ålder. Undersökning visar att ett likande samband 

inte råder mellan ålder och rörlig ersättning. Samband föreligger istället mellan rörlig 

ersättning och företagens marknadsvärde. Undersökningen visar även att snittskillnader 

mellan rörlig ersättning och pension mildras i företag med hög skuldsättning och låga resultat. 
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