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Sammandrag!
!

Syftet med denna studie är att undersöka om det finns ett samband mellan utbildningsnivå och 

ersättningsnivå bland styrelseledamöter i svenska bolag noterade på Nasdaq OMX Stockholm 

(OMXS). Vidare är syftet med studien att öka förståelsen för de ersättningsnivåer som styrel-

seledamöter erhåller samt de skillnader som finns i ersättningsnivå mellan olika styrelseleda-

möter i bolag på OMXS. Sambandet undersöks genom en multivariat regressionsanalys. Da-

tamaterialet består av 6469 bolagsårsindivider i svenska börsbolag mellan åren 2009-2013. 

Jensen och Mecklings (1976) agentteori tillämpas för att redogöra för varför ersättningar till 

styrelseledamöter existerar. Därefter används Hambrick och Masons (1984) upper echelon-

teori för att förklara varför utbildning kan vara en av de bestämmande faktorerna för en sty-

relseledamots ersättning. Studien kan inte påvisa att ett samband mellan utbildningsnivå och 

ersättningsnivå föreligger. Däremot påträffas att styrelseledamöter med utländsk härkomst har 

en högre utbildningsnivå än ledamöter med svensk härkomst, samt att kvinnliga styrelseleda-

möter erhåller en lägre ersättningsnivå än manliga styrelseledamöter givet en likvärdig utbild-

ningsnivå. 
 

Nyckelord: ersättning, utbildning, styrelse, agentteori, multivariat regressionsanalys 
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1!Inledning!
Detta avsnitt avser att ge läsaren en bakgrund till studiens ämnesområde. Bakgrunden ligger 

till grund för en problemdiskussion som leder fram till syftet med studien. 

 

1.1!Bakgrund 

Styrelseledamöters ersättningsnivå är ett återkommande ämne i den mediala debatten kring 

bolagsstyrning. Kritik mot för höga ersättningsnivåer har ofta varit utgångspunkten för före-

tagsskandaler som har uppdagats i Sverige (Sevenius, 2007). Under 2000-talets första år 

uppmärksammades vid upprepade tillfällen ersättningar till svenska företagsledningar i media. 

Ett fall som väckt stor uppmärksamhet är Percy Barneviks ersättning i samband med sin pens-

ion från ABB. Barnevik erhöll 900 miljoner kronor vid sin avgång, något som skapade rubri-

ker i flertalet svenska tidskrifter. Ett annat exempel är Skandias frikostiga optionsprogram. 

Regeringen har låtit studera förtroendet för näringslivet och kommit fram till att medial upp-

märksamhet som exemplen ovan påverkar allmänhetens förtroende både för enskilda företag 

och för näringslivet i stort (SOU 2004:47). Ersättningsnivå är därför ett viktigt område inom 

bolagsstyrning. 

!

Styrelsens ersättning är ett bolagsstyrningsinstrument som utformas i syfte att styrelsen ska 

agera i aktieägarnas intresse (Menozzi et al., 2014). Enligt en undersökning gjord av Allbright 

(2013) är bolagets storlek den faktor som påverkar styrelsens ersättningsnivå mest. Stora bo-

lag är ofta mer komplexa än små, vilket gör dem svårare för en styrelse att granska och kon-

trollera (Demsetz and Lehn, 1985). Ökad komplexitet innebär att arbetet är mer krävande vil-

ket kan leda till att styrelseledamöterna vill ha en högre ersättning för sitt arbete. Ett mer krä-

vande uppdrag ställer också högre krav på kompetens bland styrelseledamöter i form av erfa-

renhet och utbildning, vilket kan vara en annan förklaring till höga ersättningar. 

 

1.2!Problematisering!

Tidigare forskning om styrelser har ofta behandlat styrelsens roll och funktion. Ett exempel är 

Zahra och Pearce (1989) som menar att styrelsen bidrar till bolagets utveckling genom att inta 

tre olika roller; som granskare av ledningens arbete, som strategisk beslutsfattare och som 

nätverkare. Flertalet studier har gjorts kring vd och dennes ersättning, exempelvis Core et al. 

(2008) i en amerikansk kontext och Randøy och Nielsen (2002) i en skandinavisk kontext. 

Forskning om styrelsen och dess ersättning är däremot ett mindre utforskat område. Ameri-
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kanska studier på ämnet har dock gjorts. Där är kontexten en annan och resultatet kan därför 

skilja sig från en motsvarande svensk studie. Oss veterligen har inte någon studie med fokus 

på styrelsens ersättning genomförts i svenska sammanhang. Att vd:s ersättning i större ut-

sträckning uppmärksammats kan bero på att denne erhåller en högre ersättning än styrelsele-

damöter och att detta därför har ifrågasatts. Däremot kan det konstateras att styrelsens ersätt-

ning allt oftare uppmärksammas i media, och vi anser därför att det är rätt i tiden att studera 

de bestämmande komponenterna för styrelsens ersättning. 
 

Enligt Styrelseakademien (2008) ska en styrelseledamots ersättning bestämmas bland annat 

utifrån bolagets storlek, komplexitet, lönsamhet samt det personliga ansvar som styrelsemed-

lemmen åtar sig. Vidare reglerar den svenska aktiebolagslagen att ersättningen inom en sty-

relse ska bestämmas individuellt för varje medlem (ABL 8 kap), och enligt Svensk kod för 

bolagsstyrning (2010) ska det finnas en mångfald i bredd och kompetens bland ledamöter i 

svenska aktiebolag. Dessa regleringar borde innebära att ersättningsnivån även baseras på 

individspecifika faktorer. Men vilka är dessa faktorer? Det kan exempelvis tänkas att en sty-

relseledamots personliga egenskaper, kunskaper och erfarenheter kan spela in när ett arvode 

ska bestämmas. 
 

Hillman et al. (2002) menar att styrelseledamöter för med sig flera unika resurser till styrel-

sen, bland annat sin expertis och kunskap. En indikator på denna kunskap kan vara en indi-

vids utbildningsnivå (Kanter, 1977). Hambrick och Mason (1984) menar att en individs for-

mella utbildning kan bidra med rik, men komplex, information om individen. De menar att 

utbildning i viss mån kan vara en indikator på en individs kunskap och kompetens. Dessutom 

menar Hambrick och Mason (1984) att utbildning, det vill säga kunskap och kompetens, lig-

ger till grund för beslutsfattande. Med detta som grund bör högre utbildning leda till att en 

individ kan fatta bättre strategiska beslut, vilket i sin tur är lönsamt för ett företag. Vi anser 

därför att det är intressant att undersöka om utbildning kan vara en av de bestämmande vari-

ablerna för den ersättning som styrelseledamöter erhåller. Avsikten med denna studie är att 

bidra till forskningsområdet kring styrelsens ersättning. 

 

1.3!Syfte!

Syftet med denna studie är att undersöka om det finns ett samband mellan utbildningsnivå och 

ersättningsnivå bland styrelseledamöter i svenska bolag noterade på NASDAQ OMX Stock-

holm (OMXS). Syftet med studien är vidare att öka förståelsen för de ersättningsnivåer som 
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styrelseledamöter erhåller och de skillnader som finns mellan ersättningsnivåer hos olika sty-

relseledamöter i bolag på NASDAQ OMX Stockholm. 

 

1.4!Disposition!

Denna uppsats är uppbyggd enligt följande. Kapitel två ämnar ge läsaren en inblick i studiens 

referensram där tidigare forskning kring styrelsen är i fokus. I kapitlet presenteras även studi-

ens teoretiska ramverk. I uppsatsens tredje kapitel presenteras den metod som används för att 

genomföra studien. Kapitlet ämnar även ge läsaren en förståelse för de variabler som är cen-

trala för denna uppsats. I kapitel fyra redogörs för studiens empiriska resultat. Vidare i kapitel 

fem ges en sammanfattning av studien och förslag till fortsatta studier. 

 

 

! !
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2!Studiens!referensram!
I detta avsnitt presenteras viktiga begrepp, tidigare forskning på området samt den teoretiska 

referensram som kommer att ligga till grund för fortsatt analys. I slutet av avsnittet presente-

ras studiens hypoteser. 

 

2.1!Corporate!governance!

Corporate governance, eller bolagsstyrning som det benämns på svenska, är det system ge-

nom vilket ett bolag styrs och kontrolleras. Det är ett brett område med många riktningar men 

det grundläggande syftet är att uppfylla aktieägarnas krav på avkastning. Detta ska i sin tur 

bidra till samhällsekonomisk tillväxt (SOU 2004:47). I Europa aktualiserades begreppet cor-

porate governance i samband med publiceringen av den så kallade Cadbury-rapporten 1992, 

vilken var en reaktion mot de företagsskandaler som uppdagats i Storbritannien under tidigare 

år. Rapportens innehåll har influerat utformningen av många nationella regler för bolagsstyr-

ning, däribland Svensk kod för bolagsstyrning (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2014) 

som bland annat reglerar styrelsens arbete. En av de mest centrala teorierna inom corporate 

governance är agentteorin, vilken behandlas i följande avsnitt. 

 

2.2!Agentteorin!

Agentteorin har utvecklats av bland andra Jensen och Meckling (1976) och sätter särskiljandet 

av ägande och kontroll i fokus. Denna problematik uppmärksammades redan 1776 av Adam 

Smith, som ansåg att det inte kan förväntas att ledningen för ett bolag ska hantera ägarnas 

pengar med samma angelägenhet som om de vore deras egna (Jensen och Meckling, 1976; 

Fama, 1980; Fama och Jensen, 1983). I denna studie tillämpas agentteorin för att klargöra 

varför ersättningar till styrelseledamöter existerar. 

 

Agentteorin utgår från ett kontrakt mellan en principal och en agent och belyser den intresse-

problematik som uppstår mellan dessa parter (Jensen och Meckling, 1976). Principalen är den 

som vill ha en handling utförd och agenten är den som förväntas utföra handlingen åt princip-

alen (Jensen och Meckling, 1976; Fama, 1980). Enligt agentteorin anses människan vara rat-

ionell och nyttomaximerande (Jensen och Meckling, 1976), vilket betyder att individen är 

förståndsmässig och agerar för sin egen vinning. Om det saknas incitament för agenten att 

agera för bolagets bästa, kan agenten således komma att sätta sitt åtagande gentemot principa-

len åt sidan till förmån för sina egna intressen.  
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Med agentteorin som utgångspunkt är bolagets ägare principalen och dess ledning agenten. 

Ägarna låter ledningen ta hand om deras tillgångar och förväntar sig att ledningen ska beakta 

ägarnas intressen. Målkongruensen mellan parterna påverkas av ledningens incitament att 

agera i ägarnas intresse. Styrelsen kan ses som en intermediär, vilken har till uppgift att 

granska ledningen och agera i ägarnas intresse. Relationen mellan ägare och styrelse kan dock 

också betraktas som en agent-principalrelation. Enligt agentteorin krävs incitament även hos 

styrelsen för att denne ska agera i ägarnas intresse. Genom att skapa målkongruens mellan 

ägare och styrelse bör granskningen av ledningen bli bättre och ägarnas intressen tillvaratas.  

 

Jensen och Meckling (1976) menar att principalen kan begränsa att agenten agerar i sitt eget 

intresse genom att skapa incitament som syftar till att reducera avvikande beteende hos agen-

ten. De menar att principalen kan begränsa att agenten agerar i egenintresse, genom att ådra 

sig övervakningskostnader (monitoring costs) som är designade för att bidra till målkongru-

ens. Övervakningen syftar till att reducera informationsasymmetri mellan agent och principal. 

Ett sätt att hantera bevakningen av agenten är genom att tillsätta en styrelse som har till upp-

gift att granska agenten (Fama, 1980; Fama och Jensen, 1983). 

 

Utöver övervakningskostnader menar Jensen och Meckling (1976) att det även kan komma att 

uppstå kontraktskostnader (bonding costs) vilka syftar till att säkra principalen. Dessa kostna-

der ska bidra till att agenten inte fattar beslut som kan skada principalen och vara ett incita-

ment för agenten att agera i principalens intresse. Jensen och Meckling menar dock att det 

trots incitament kommer att finnas en avvikelse mellan agentens handlande och de beslut som 

skulle maximera principalens välfärd. Dessa benämns residualkostnader (residual loss). 

!

2.3!Upper!echelonCteorin!

Inom upper echelon-teorin har styrelsen en betydelsefull roll då den påverkar bolagets strate-

gier. Teorin har sin grund i demografiska variabler. Ett antagande är att erfarenhet, värdering-

ar och personligheter influerar hur individer uppfattar sin omgivning och därmed även de val 

de gör. Teorin bygger på att ledande befattningshavare agerar utifrån personliga tolkningar av 

de strategiska val de står inför. De personliga tolkningarna är en funktion av individens värde-

ringar, erfarenheter och karaktärsdrag. Teorin bygger således på antagandet om bristande rat-

ionalitet. (Hambrick, 2007) Tidigare forskning betonar dock att ett företags strategier formas 

av hela ledningsgruppen gemensamt snarare än enbart en enskild individ (Hambrick och Ma-
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son, 1984; Kauer et al., 2007). I denna studie tillämpas upper echelon-teorin för att klargöra 

varför demografiska variabler kan vara bestämmande faktorer bakom den ersättningsnivå som 

styrelseledamöter erhåller. 

 

Hambrick och Mason (1984) menar vidare att individuella karaktärsdrag påverkar hur indivi-

der uppfattar sin omgivning och därmed även hur de agerar. Författarna fokuserar på obser-

verbara kännetecknande drag hos individer. Dessa är exempelvis ålder, tid i bolaget, arbets-

livserfarenheter, utbildning, socioekonomiska rötter (samhällsekonomisk nivå), ekonomisk 

ställning och gruppkaraktäristika. Hambrick och Mason (1984) väljer att fokusera på dessa 

variabler då de är enkla att identifiera, mäta och sedermera studera.  

 

Hillman et al. (2002) menar att styrelseledamöter för med sig flera unika resurser till styrel-

sen, bland annat sin expertis och kunskap. En indikator på denna kunskap är enligt Kanter 

(1977) en individs utbildningsnivå. Även Hambrick och Mason (1984) menar att utbildning 

kan vara en indikator på en individs kunskap och kompetens, och att dessa faktorer även lig-

ger till grund för beslutsfattande.  

 

Hambrick och Mason (1984) visar vidare en medvetenhet gällande de demografiska variab-

lernas svaghet. De menar att demografiska variabler innehåller brus som gör dem svåra att 

studera individuellt. Författarna uppger utbildning som ett exempel och menar att denna vari-

abel kan vara en oklar indikator på individens socioekonomiska bakgrund, motivation, risk-

benägenhet och andra underliggande faktorer. Dock menar Hambrick och Mason att om de-

mografiska variabler ger signifikanta resultat, kan upper echelon-teorin vara applicerbar. 

 

2.4!Styrelsen!

Inom corporate governance har styrelsen en viktig roll. Enligt de svenska reglerna för aktiebo-

lag är styrelsen ytterst ansvarig för bolagets verksamhet och har bland annat till uppgift att 

företräda bolagets ägare, utse bolagets vd, bestämma ersättningen till denne samt skapa rikt-

linjer för det arbete som bedrivs inom bolaget (SOU 2004:47). Dessutom tjänar styrelsen en 

viktig funktion i arbetet för att reducera informationsasymmetri mellan bolagets ägare och 

bolagets ledning. Zahra och Pearce (1989) menar att styrelsen bidrar till reduceringen genom 

att inta tre olika roller. Den första är rollen som granskare av ledningens arbete. Styrelsen 

fyller således en funktion för att reducera agent-principalproblematik. Tanken är att styrelsen, 
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genom att inta denna roll, ska upprätthålla aktieägarnas intressen i bolaget. Den andra är rol-

len som strategisk beslutsfattare, vilket styrelsen bidrar till genom att tillföra sin kompetens 

vid beslutsfattandet i bolaget. Den sista rollen är som nätverkare. Den rollen menar Zahra och 

Pearce (1989) att styrelsemedlemmarna upprätthåller genom att låta bolaget ta del av det per-

sonliga/sociala nätverket och därmed få ett större kontaktnät. 

 

2.4.1!Styrelsens!ersättningsnivå!
Aktiebolagslagen är influerad av agentteorin och utformad för att säkerställa att aktieägarnas 

intressen tillvaratas (Bergström och Samuelsson, 2012). Lagrummet reglerar att styrelsens 

ersättning ska beslutas av bolagsstämman och bestämmas individuellt för varje medlem. Det 

lämnar dock öppet för styrelsens ersättningsnivå (ABL 8 kap). I svensk kod för bolagsstyr-

ning ges rekommendationen att ett ersättningsutskott ska tillsättas för att hantera och ge väg-

ledning i frågor om ersättning (Svensk kod för bolagsstyrning, 2010). 

 

Enligt Styrelseakademien (2008) bör ett styrelsearvode bestämmas utifrån tidsåtgången för 

uppdraget, bolagets storlek och komplexitet, riskexponering, det personliga ansvar som en 

ledamot får åta sig samt bolagets prestation. Fasta ersättningar är enligt Styrelseakademien 

kutym i Sverige, även om rörliga delar eller att kombinera fasta och rörliga ersättningar börjar 

bli vanligare. Styrelseakademien menar vidare att styrelsearvodet kan ses som en signal till 

omvärlden om hur högt ägarna värdesätter styrelsens arbete. 

 

I svenska börsbolag var den genomsnittliga årliga ersättningen till styrelseledamöter år 2013 

strax under 327 000 kronor. Ersättningen varierar dock som tidigare nämnt med bolagets stor-

lek, från i genomsnitt 190 000 kronor för ledamöter i bolag på small cap till cirka 570 000 

kronor för ledamöter i bolag på large cap (Allbright, 2013). Ordföranden har ett särskilt an-

svar i styrelsen och dennes ersättning är därför högre än för övriga ledamöter. Även ledamöter 

som är delaktiga i ett eller flera utskott erhåller en högre ersättning för sitt arbete (PwC, 

2014). Ledamöter som är anställda i bolaget, exempelvis vd, erhåller normalt inget styrelsear-

vode. Detsamma gäller arbetstagarrepresentanter, eftersom deras uppdrag vanligen utförs på 

arbetstid. Suppleanter erhåller normalt endast en ersättning för de styrelsemöten som de deltar 

vid (Styrelseakademien, 2008). 
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2.4.2!Styrelsens!utbildningsnivå!
Utbildning kan sägas vara en form av humankapital som återspeglar de investeringar en indi-

vid har gjort i specialiserad kompetens (Hillman et al., 2002). Dessa investeringar har i tidi-

gare studier visat sig ge en ökning i ersättning och karriärmöjligheter (Pfeffer & Ross, 1982). 

 

Enligt rapporten Lika barn leka bäst, utgiven av stiftelsen Allbright (2013), hade 95 procent 

av styrelsemedlemmarna i svenska noterade bolag år 2013 minst en kandidatexamen. När-

mare 40 procent har en magisterexamen eller mer och cirka sju procent har en doktorsexa-

men. Dessutom har cirka 15 procent av styrelsemedlemmarna i svenska börsbolag läst en 

MBA-utbildning1. Andelen styrelseledamöter med eftergymnasial utbildning är således stor, 

men siffrorna visar att det finns en spridning i hur länge styrelsemedlemmarna har studerat. 

 

Den vanligast förekommande inriktningen för utbildning hos styrelseledamöter i svenska no-

terade bolag är ekonomi, vilket cirka 52 procent av styrelsemedlemmarna har studerat. Närm-

ast i ordningen kommer ingenjörsutbildning. Detta har cirka 21 procent av styrelsemedlem-

marna studerat. Tillsammans står dessa två yrkesgrupper för nästan tre fjärdedelar av alla sty-

relsemedlemmar. Utländska universitet och Handelshögskolan i Stockholm är överrepresente-

rade i styrelsesammanhang (Allbright, 2013). 

 

Sveriges Akademikers Centralorganisation (Saco) skriver om utbildning och dess effekt på en 

individs livslön (Saco, 2011). De presenterar att högskoleutbildade i genomsnitt erhåller en 

högre lön än individer med endast en gymnasial utbildning (Saco, 2013). Två av de utbild-

ningsinriktningar där utbildning enligt Saco lönar sig är civilingenjör och civilekonom. För 

dessa utbildningar är den uppmätta avkastningen mellan 12 och 14 procent högre jämfört med 

att börja arbeta direkt efter gymnasiet. Saco kan dessutom presentera att en doktorsexamen är 

lönsam inom nästan alla inriktningar på utbildning. I genomsnitt är avkastningen på en dok-

torsexamen cirka 10 procent högre jämfört med att börja arbeta efter en magister- eller mas-

terexamen (Saco, 2014). 

 

! !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
1 MBA, Master of Business Administration, är en vidareutbildning inom företagsekonomi. 
2 Winsorizing innebär att extremvärden ersätts av mindre extrema värden. På så vis kan normalfördelning uppnås 
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2.5!Hypoteser!

Det saknas etablerade teorier kring sambandet mellan ersättningsnivå och utbildningsnivå hos 

styrelser. Våra hypoteser utgår därför snarare från ett antal observationer och tidigare studier 

om styrelser. Hypoteserna kommer att testas i uppsatsens fjärde kapitel.  

 

Utbildning kan, enligt Kanter (1977), ses som en indikator på en individs kunskapsnivå. Dess-

sutom menar Hillman et al. (2002) att en högre utbildningsnivå i högre grad än en lägre ut-

bildningsnivå pekar på en djupare kunskapsnivå hos individen. De investeringar som en indi-

vid har gjort i sin utbildning har enligt tidigare studier visat sig ge en ökning i både ersättning 

och karriärmöjligheter (Pfeffer & Ross, 1982). Utifrån dessa tankar formuleras studiens första 

hypotes som följer: 

 

Hypotes 1 (H1): Högre utbildningsnivå leder till högre ersättningsnivå 

för styrelseledamöter. 

 

Hillman et al. (2002) menar att kvinnor och etniska minoriteter länge har blivit behandlade 

som outsiders inom näringslivet och att dessa grupper därför i högre grad måste hävda sig 

själva jämfört med andra grupper. För att kvinnor eller etniska minoriteter ska ha en chans att 

väljas ut måste deras kvalifikationer således vara relativt högre. I positioner som är förknip-

pade med hög kompetens, till exempel en hög befattning inom ett stort företag, är utbildning 

ett sätt att legitimera sin kompetens. En utbildningsnivå över det vanliga kan enligt Hillman et 

al. vara det säkraste sättet att möta de relativt högre krav som ställs på dessa grupper. 

 

För att som utländsk medborgare bli invald i en svensk börsbolagsstyrelse tror vi att det krävs 

en hög utbildning och en gedigen kompetens som gör att individen har uppmärksammats i 

Sverige. Studiens andra hypotes formleras enligt följande: 

 

Hypotes 2 (H2): Utländska ledamöter har högre utbildningsnivå 

än svenska ledamöter. 

 

Ett liknande resonemang kan föras kring den andra gruppen av outsiders som Hillman et al. 

(2002) nämner: kvinnor. Kvinnor erhåller lägre styrelsearvoden än männen i genomsnitt, vil-

ket förklaras genom att de oftare väljs in i styrelser för mindre bolag samt att de mer sällan är 
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styrelseordförande (Allbright, 2013). I Sverige har idag en större andel kvinnor än män en 

eftergymnasial utbildning. Fler kvinnor än män ansöker till utbildningar vid universitet och 

högskola, och av det totala antalet nyexaminerade är drygt två tredjedelar kvinnor. Först på 

doktorandnivå är männen lika många som kvinnorna (SCB, 2014). Kvinnor kan således gene-

rellt sägas vara mer välutbildade än män i Sverige. Studiens hypotes 3a lyder som följer: 

 

Hypotes 3a (H3a): Kvinnliga ledamöter har högre utbildningsnivå 

än manliga ledamöter. 

 

Statistiska Centralbyrån (2004), vidare förkortat SCB, har undersökt generella löneskillnader 

mellan kvinnor och män i Sverige. Sverige ses ofta som ett ledande land inom jämställdhet, 

men på arbetsmarknaden finns tydliga löneskillnader mellan könen. En del av dessa skillnader 

kan enligt SCB förklaras av så kallade strukturella arbetsmarknadsmässiga skillnader, till ex-

empel att kvinnor och män tenderar att välja olika yrken och att lönenivåerna skiljer sig åt 

inom dessa. När SCB (2004) vid en regression kontrollerar för en mängd kontrollvariabler 

kvarstår dock en löneskillnad om i genomsnitt 10 procent för den privata sektorn på den 

svenska arbetsmarknaden. Ett liknande mönster kunde påvisas i Norge där Bertrand et al. 

(2014) undersökt skillnaden i ersättningsnivå mellan män och kvinnor i norska börsbolagssty-

relser. Kvinnorna hade i genomsnitt slutfört ett halvår längre utbildning än männen och erhöll 

mellan 28 - 32 procent lägre ersättning. Utifrån dessa observationer följer hypotes 3b: 

 

Hypotes 3b (H3b): Kvinnliga ledamöter erhåller en lägre ersättning 

än manliga ledamöter med samma utbildningsnivå. 

 

 

! !
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3!Metod!
I detta avsnitt presenteras de metoder och tillvägagångssätt som används för att kunna be-

svara vårt syfte. Kapitlet avslutas med en kritisk granskning av den valda metoden. 

 

3.1!Val!av!forskningsmetod!

Syftet med denna studie är att undersöka sambandet mellan utbildningsnivå och ersättnings-

nivå hos styrelseledamöter i svenska börsbolag. För att testa de hypoteser som har presente-

rats ovan kommer en metod av kvantitativ karaktär att tillämpas. Vi söker efter representativi-

tet och bredd snarare än djuplodande analys, vilket gör den kvantitativa forskningsmetoden 

lämplig för vår studie. Genom att utföra statistiska tester på en stor mängd numerisk data är 

ambitionen att kunna dra generella slutsatser om populationen svenska börsbolag. 

 

Vanligt förekommande i samband med kvantitativa forskningsstudier är en deduktiv ansats. 

En deduktiv ansats testar hypoteser, det vill säga föreställningar om hur verkligheten ser ut. 

Den deduktiva ansatsen utgår från teorier, utvecklar hypoteser, och konstruerar därefter en 

undersökningsmetod för att pröva hypoteserna. Härledning av slutsatser görs sedan utifrån 

dessa hypoteser (Saunders et al., 2009). Eftersom etablerade teorier kring sambandet mellan 

ersättningsnivå och utbildningsnivå hos styrelser inte finns blir vår ansats inte till fullo deduk-

tiv. Våra hypoteser utgår snarare från ett fåtal observationer, vilka testas och därefter kan ut-

trycka något om verkligheten.  

 

3.2!Urval!och!avgränsning!

3.2.1!Tidsram!
Vår undersökning är en så kallad tvärsnittsstudie, vilken ämnar ge en bild av en viss populat-

ion eller ett visst urval vid en viss tidpunkt (Saunders et al., 2009). För att få en större bredd i 

vårt urval samt för att minska den eventuella effekten av förändringar i den totala ekonomin 

har vi valt att låta studien omfatta en femårsperiod. Vi kommer således att studera sambandet 

mellan ersättningsnivå och utbildningsnivå hos styrelseledamöter i svenska bolag noterade på 

OMXS för åren 2009-2013. Vi har valt att studera en period nära i tiden för att studien och 

dess resultat ska vara så aktuella som möjligt.  
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3.2.2!Urvalsstrategi!
Vår studie avgränsas till att undersöka svenska bolag noterade på NASDAQ OMX Stock-

holm. Information om styrelsens ersättning i dessa bolag ska enligt svensk lagstiftning finnas 

tillgänglig i bolagets årsredovisning och vara tillgänglig för allmänheten (ÅRL 5 kap. 19 § 20 

§), varför börsbolag utgör lätt tillgängliga och därmed lämpliga studieobjekt. Vårt urval base-

ras således på en icke-slumpmässig urvalsmetod där vi har valt studieobjekt som på förhand 

kan bedömas vara intressanta för vår undersökning. Urvalet har också gjorts utifrån den in-

formation som finns tillgänglig för oss vid tillfället för vår undersökning (Saunders et al., 

2009). 

 

Vidare har vi tillämpat följande urvalskriterier: 

1. Individen ska vara styrelseledamot i ett svenskregistrerat bolag noterat på OMXS. Bo-

lag som inte är registrerade i Sverige, men vars aktier handlas på OMXS, har således 

sorterats bort. Dessa bolag är helt eller delvis verksamma i en annan kontext än den 

svenska varför vi har gjort bedömningen att de inte är representativa för vårt urval. 

2. Bolaget ska ha varit noterat på OMXS under minst ett helt studieår. Bolaget behöver 

dock inte ha varit noterat under samtliga studieår för att vara med i urvalet. 

3. Individen ska ha varit aktiv i styrelsen under ett helt studieår. Ledamöter som har varit 

verksamma endast under delar av ett år har erhållit justerade ersättningar som kan vara 

missvisande. Dessa har därför eliminerats från materialet. 

4. Individen ska inte vara vd i det bolag som denne sitter i styrelsen för. En genomgång 

av vår rådata visar att vd endast får ersättning för styrelsearbete om denne är anställd i 

ett utländskt bolag. Eftersom utländska bolag stryks i vårt urval är dessa observationer 

per automatik inte relevanta. I svenska bolag erhåller vd sällan något separat styrelse-

arvode utan endast lön. Vidare väljs vd inte in i styrelsen på samma villkor som övriga 

ledamöter, varför dessa individer inte kan anses vara representativa för urvalet. 

 

3.2.3!Bortfall!och!slutgiltigt!urval!
Tabell 1 innehåller information om studiens urvalsprocess och bortfall. Utländska bolag och 

bolag som endast har varit noterade under en del av ett studieår, samt därtill hörande indivi-

der, utesluts enligt ovan. Vd och ledamöter som endast varit aktiva under en del av ett studieår 

utesluts också enligt urvalskriterierna ovan. Slutligen erhålls ett urval på vilket denna studie 

kommer att baseras. Urvalets totala antal observationer för perioden 2009-2013 är 6469. 

 



!
!

16!

Bortfallet för vår studie utgörs huvudsakligen av individer vars utbildningsnivå inte har kun-

nat fastställas. I enstaka fall har individer bortfallit för att information om någon annan varia-

bel inte har kunnat fastställas. Bortfallet för vår studie beskrivs i tabellen nedan. 

 

Tabell 1 

Urvals- och bortfallsbeskrivning  

 2013 2012 2011 2010 2009 Totalt 

Styrelseledamöter i svenska noterade bolag* 1578 1551 1562 1546 1410 7647 

( - ) Styrelseledamöter i bolag som inte varit 

noterade under helt kalenderår 

(47) (21) (55) (32) (6) (161) 

( - ) Avgått (82) (75) (62) (73) (0) (292) 

( - ) Vd (82) (86) (96) (100) (98) (462) 

( - ) Uteslutna av andra skäl** (53) (54) (72) (35) (49) (263) 

Slutligt urval 1314 1315 1277 1306 1257 6469 
 

Tabellen sammanfattar studiens urvalsprocess. 

* Definition av svenska bolag: bolag som är registrerade i Sverige. 

** För år 2013 och 2012 är 87 procent av bortfallet i kolumnen ett resultat av att individens utbildningsnivå inte 

har kunnat fastställas. Resterande procent beror på övriga bortfall i data. För år 2011 beror 65 procent av bortfal-

len på att utbildningsnivå inte har kunnat fastställas. Övriga beror på en kombination av att flera variabler sak-

nas, alternativt en. För år 2010 förklaras 94 procent av bortfallen av att utbildningsnivå inte har kunnat faststäl-

las. För år 2009 förklaras 74 procent av bortfallen i kolumnen av att utbildningsnivå hos individerna inte har 

kunnat fastställas. Resterande bortfall beror till övervägande del på att ersättningsnivå inte har kunnat fastställas. 

!

3.3!Data!

De data vi använder är sekundära. Det innebär att det är information som redan finns tillgäng-

lig för allmänheten och som alltså inte är insamlad av oss. Det är vanligtvis information som 

samlats in från artiklar, årsredovisningar eller rapporter (Saunders et al., 2009). Vår data be-

står av redovisningsinformation och information om styrelsen som erhålls från börsbolagens 

årsredovisningar. 

 

Eftersom tiden för vår studie är begränsad har vi erhållit redan färdigställd data kring styrel-

sens ersättning och utbildning samt redovisningsinformation för de studerade bolagen. Detta 

är ett unikt material som har samlats in och systematiserats av vår handledare Mattias Ham-

berg. Att få tillgång till dessa rådata innebär att vi kan undersöka ett större material då datain-
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samlandet inte blir lika tidskrävande. I vissa fall har vi kompletterat vår data med information 

från bolagens årsredovisningar samt protokoll från bolagsstämmor. 

 

För bolag som redovisar i utländsk valuta har vi justerat ersättnings- och redovisningsbelop-

pen utifrån den växelkurs som var aktuell under den sista bankdagen för redovisningsåret. Vi 

har tillämpat valutakurser från OMXS. 

 

3.4!Studiens!modell!

Vårt studieområde är relativt outforskat och vi har inte funnit någon modell för styrelsens 

ersättning. För denna studie har vi därför utvecklat en egen modell med inspiration av en mo-

dell för ersättning till vd. Denna återfinns i Core et al. (2008). Vi anser att vissa av komponen-

terna i denna modell även är tillämpbara och aktuella för en studie om styrelsens ersättning. 

För att komplettera modellen används en liknande modell av Fernandes (2008), vilken vi an-

ser kan tillämpas som ett komplement till Core et al. (2008). Styrelsens ersättning är vid till-

lämpning av modellen en funktion av både bolagsspecifika faktorer och individspecifika fak-

torer. 

 

För att undersöka sambandet mellan en styrelseledamots ersättning och våra förklarande vari-

abler kommer en multivariat regressionsanalys att utföras. Vid en regressionsanalys studeras 

det linjära sambandet mellan en eller flera oberoende variabler och en beroende variabel. Vid 

en multivariat regressionsanalys används flera oberoende variabler med syftet att försöka för-

klara en större del av variationen i den beroende variabeln. Denna typ av statistiskt test förut-

sätter att variablerna är normalfördelade (Körner och Wahlgren, 2006). 

 

I huvudsak baseras denna studie på OLS-regressioner. För att testa hypotes 2 och 3a tillämpas 

dock en logistisk regressionsmodell, eftersom de variabler som undersöks är kvalitativa och 

endast kan anta två värden. De faktorer som beaktas vid bedömningen av regressionernas re-

sultat är p-värde och justerad r-kvadrat. Den justerade r-kvadraten är ett mått på modellens 

förklaringsgrad. Det är dock signifikansnivån, i form av p-värde, som ligger till grund för om 

hypoteserna bekräftas eller förkastas.  

 

Vidare i detta avsnitt kommer modellens variabler och hur de tolkas att presenteras. Valet av 

variabler har skett i syfte att anpassa modellen till vårt studieområde kring styrelsens ersätt-
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ningsnivå samt till vår urvalsgrupp av svenska börsbolag. Vi anser att det är variabler som kan 

förklara variationen i en styrelseledamots ersättningsnivå. 

 

3.4.1!Modellens!beroende!variabel!
Ersättning 

Modellens beroende variabel är den enskilde styrelseledamotens ersättning. Denna variabel 

skiljer sig från Core et al. (2008), vilka undersöker ersättning till vd. När Core et al. definierar 

variabeln tar de hänsyn till vd:s ersättning i form av lön, bonus, utbetalningar från incitament-

program, aktier, optioner samt all annan årlig ersättning. I vår studie kommer vi endast att ta 

hänsyn till det fasta årliga arvodet som en styrelseledamot erhåller. Vi utesluter övriga kom-

ponenter för att vi anser att det ligger utanför den här studiens omfattning att söka fram och 

värdera annan ersättning till styrelseledamöter. Dessutom är fasta ersättningar det vanligaste 

sättet att arvodera styrelseledamöter i Sverige idag, enligt Styrelseakademien (2008). Vidare 

vore det inte lämpligt att ta med lön vid studier kring styrelseledamöters ersättning, eftersom 

ett styrelseuppdrag inte nödvändigtvis även innefattas av en anställning som vid ett vd-

uppdrag.  

 

Variabeln ersättning är något positivt snedfördelad. De tester som vi utfört har dock visat att 

en logaritmering av datan inte skulle leda till någon betydande förbättring avseende variabelns 

normalfördelning. Vi anser därför att de analytiska fördelarna med att låta variabeln ersättning 

kvarstå som ett icke logaritmerat värde överväger, eftersom att en analys med verkliga värden 

blir mer intuitiv. 

 

3.4.2!Modellens!förklarande!variabler!
För att förklara ersättningsnivån till vd tillämpar Core et al. följande variabler: längd på be-

fattning, om bolaget är börsnoterat eller inte, omsättning, aktieavkastning, avkastning på to-

tala tillgångar och book-to-market. Fernandes väljer att se till aktieavkastning, bolagets stor-

lek, risk, book-to-market och totalt antal styrelseledamöter vid sin studie. Vi väljer att till-

lämpa några av de ovan nämnda som vi anser vara relevanta för vår studie. Vidare i denna del 

av uppsatsen kommer vi att presentera de kontrollvariabler och testvariabler som tillämpas för 

att testa våra hypoteser. 
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3.4.2.1&Testvariabler&
Nedan presenteras modellens förklarande testvariabler, vilka är kopplade till individen. Effek-

ten av dessa variabler kommer att tolkas för att bekräfta eller förkasta studiens hypoteser.   

 

Utbildning-

För att testa studiens huvudhypotes, högre utbildningsnivå leder till högre ersättningsnivå för 

styrelseledamöter, låter vi utbildning vara en av modellens testvariabler. För undersökningen 

beaktas endast styrelseledamöters akademiska utbildning vid universitet och/eller högskola. 

Interna utbildningar som en styrelseledamot kan få genomgå på arbetsplatsen tas således inte 

hänsyn till. Vidare kodas variabeln som en dummyvariabel. Eftersom majoriteten av styrel-

semedlemmarna i svenska bolag har en examen vid universitet eller högskola (Allbright, 

2013) används detta som utgångsläge eller benchmark för regressionen och betecknas med 

siffran noll. Därefter undersöks avvikelser från utgångsläget i två steg. I ett första steg under-

söks hur en lägre utbildningsnivå än den normala påverkar ersättningsnivån. Detta betecknas 

Ej utbildad och kodas med siffran 1. I ett andra steg undersöks hur en högre utbildningsnivå 

än den normala påverkar ersättningsnivån. En högre utbildningsnivå betecknas Högre utbil-

dad och kodas med siffran 1.  

 

Utländsk-härkomst-

Hypotes 2, utländska ledamöter har högre utbildning än svenska ledamöter, testas genom att 

studera genomsnittliga värden för utbildningsnivån hos ledamöter med utländsk härkomst 

respektive ledamöter med svensk härkomst. Utländsk härkomst definieras i termer av ut-

ländskt medborgarskap. Svenskar boende utomlands definieras som svenskar. Variabeln ko-

das som en dummyvariabel, där 0 innebär att styrelseledamoten är av svensk härkomst och 1 

innebär att styrelseledamoten är av utländsk härkomst. 

-

Kön-

Hypotes 3a, kvinnliga ledamöter har högre utbildning än manliga ledamöter i genomsnitt, 

testas genom en jämförelse av den genomsnittliga utbildningsnivån hos kvinnor och den ge-

nomsnittliga utbildningsnivån hos män. Variabeln kodas som en dummyvariabel, där siffran 0 

representerar en man och siffran 1 representerar en kvinna. 
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Hypotes 3b, kvinnliga ledamöter erhåller en lägre ersättning än manliga ledamöter med 

samma utbildningsnivå, testas genom variabeln kön i form av man eller kvinna. Även här 

kodas variabeln till en dummyvariabel som i hypotes 3a. 

 

3.4.2.2&Kontrollvariabler&
Nedan presenteras modellens förklarande kontrollvariabler. Det är variabler som vi anser kan 

påverka det verkliga sambandet till styrelsens ersättning. Vi behöver därför ta hänsyn till dem 

genom att kontrollera bort effekten av dem. Kontrollvariablerna för denna undersökning äm-

nar kontrollera för bolagets storlek och lönsamhet. Dessutom kontrolleras effekten av styrel-

seegenskaper som har en koppling till ersättningsnivå bort. 

 

Eftersom vår undersökning omfattar flera år kan studiens datamaterial innehålla fasta effekter. 

Det skulle till exempel kunna innebära att ett företag som har ett högt värde på en variabel 

under ett visst år även har ett högt värde på samma variabel för nästkommande år. För att 

dessa observationer inte ska bli korrelerade med varandra använder vi oss av årsdummys. Alla 

observationer antar således värdet 1 för det år som observationen hänförs till, medan det för 

övriga år antar värdet 0. Utfallet för dessa dummys redovisas inte för i studiens resultat. 

 

Bolagsspecifika-faktorer-

Börsvärde-

Vi har tidigare med stöd av Allbright (2013) konstaterat att bolagets storlek är en av de förkla-

rande variablerna för styrelsens ersättning. Detta förhållande har även påvisats i studier av 

bland andra Menozzi et al. (2014) samt Crespí-Cladera och Gispert (2003). Core et al. (2008) 

och Fernandes (2008) definierar ett bolags storlek i termer av omsättning. Vi har dock valt en 

annan definition. På Stockholmsbörsen är bolagen indelade i tre segment: large cap, mid cap 

och small cap. Inom dessa segment ställs krav på ett visst börsvärde. En undersökning av 

PwC (2014) visade att det inte förelåg något samband mellan styrelsens ersättning och bola-

gets omsättning för bolag listade på mid cap år 2013. Att mäta omsättning kan vidare vara 

missvisande då kreditinstitut och banker i praktiken inte har någon omsättning. Av dessa an-

ledningar har vi för vår studie valt att definiera ett bolags storlek i termer av börsvärde. Vi 

kommer att tillämpa bolagets börsvärde året före studieåret, det vill säga år t-1.  
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Vidare är variabeln börsvärde positivt snedfördelad. För att erhålla normalfördelade värden 

har börsvärdet därför logaritmerats. 

 

Räntabilitet-på-eget-kapital-(ROE)-

Core et al. (2008) och Fernandes (2008) tillämpar olika mått i sina modeller vilka har gemen-

samt att de syftar till att beskriva bolagets lönsamhet. Enligt tidigare studier (Fernandes, 

2008) finns det ett samband mellan ett bolags lönsamhet och styrelsens ersättningsnivå. En 

ersättning i förhållande till företagets prestation är ett sätt att hantera den agent-

principalproblematik som Jensen och Meckling (1976) beskriver. Agentteorin föreslår att er-

sättningar till ledande befattningshavare ska vara knuten till dennes agerande, vilket uppnås 

genom att styrelsen erhåller en ersättning som står i relation till bolagets avkastning. I vår 

modell för styrelsens ersättning kommer vi att tillämpa räntabilitet på eget kapital (ROE) året 

före studieåret, det vill säga åt t-1, för att kontrollera för effekten av bolagets lönsamhet. 

 

!ä!"#$%&%"'"!!å!!"!#!!"#$%"& = Nettoresultat
Totalt!eget!kapital!

 

Variabeln ROE har justerats enligt winsorizingmetoden2 för att eliminera effekten av extrem-

värden. Värden under minus 100 procent har ersatts av värdet minus 100 procent. Antalet 

observationer som justeras är 197 stycken. 

 

Individspecifika-faktorer-

Tid-i-styrelsen-

Core et al. (2008) tillämpar variabeln tid i styrelsen i samband med sin studie kring vd:s er-

sättning. Författarna mäter variabeln i antalet år vid slutet av studieåret. För vår studie blir det 

således antalet år i styrelsen i slutet av år 2013. Vi tar med kontrollvariabeln eftersom vi be-

dömer att tid i styrelsen kan ge en bild av styrelseledamotens erfarenhet. 

 

Kommittéuppdrag-

Ledamöter som är delaktiga i ett eller flera utskott, till exempel ett revisionsutskott eller er-

sättningsutskott, erhåller en högre ersättning för sitt styrelsearbete. Detta kunde påvisas av 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
2 Winsorizing innebär att extremvärden ersätts av mindre extrema värden. På så vis kan normalfördelning uppnås 
i urvalet utan att antalet observationer minskar. 
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PwC (2014) som undersökte styrelsens ersättning i bolag noterade på mid cap år 2013. Vi 

kontrollerar därför bort effekten av denna variabel och låter kommittéuppdrag vara en 

dummyvariabel där 0 innebär att styrelseledamoten inte har några kommittéuppdrag och 1 

innebär att styrelseledamoten har ett eller flera kommittéuppdrag. 

 

Styrelsens-storlek-

Styrelsens storlek är enligt Jensen (1993) en variabel som påverkar styrelsens kapacitet att 

granska bolagsledningen. En större styrelse, mätt i antal medlemmar, gör att styrelsens effek-

tivitet reduceras som ett resultat av att fler röster görs hörda. En större styrelse leder dock till 

att granskningen av ledningen kan bli mer resultatrik (Lipton & Lorch, 1992). Fernandes 

(2008) tillämpar styrelsens storlek som en av kontrollvariablerna i sin modell. En större sty-

relse leder till att ansvaret fördelas på ett större antal individer och sedermera till att det indi-

viduella ansvaret för styrelseledamöterna avtar. En begränsad nivå av ansvar bör således på-

verka den enskilda styrelseledamotens ersättningsnivå. Följaktligen kontrollerar vi bort effek-

ten av denna variabel. 

 

3.4.3!Formler!för!studiens!regressionsanalyser!!
I ett första steg av den multivariata regressionsanalysen för hypotes 1 kommer vi endast att se 

till våra kontrollvariabler som beskrivits ovan. Detta är modell 1a. I ett andra steg kommer vi 

att addera den demografiska variabeln utbildningsnivå, vilken är vår testvariabel, till den re-

dan etablerade modellen för att undersöka om vi erhåller en starkare förklaringsgrad. Detta är 

modell 1b. I modell 1b undersöks således den inkrementella effekten av en styrelseledamots 

utbildningsnivå som förklaring till den ersättning som erhålls.  
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Formel för multivariat regression hypotes 1: Högre utbildningsnivå leder till högre ersätt-

ningsnivå för styrelseledamöter. 

 

Modell 1a:  

!"#ä!!"#"$!,!,! = !!,! + !!!×!ö!"#ä!"#!!! + !!!×!"#!!! + !!!×!"#!!!!"#$%&!%'! !+
!!!×!"##$%%é!""#$%& + !!!×!"#$%&'%('!!"#$%&' + !∗  

 

Modell 1b:   

!"#ä!!"!"#!,!,! = !!,! + !!!×!ö!"#ä!"#!!! + !!!×!"#!!! + !!!×!"#!!!!"#$%&!%'! !+
!!!×!"##$%%é!""#$%& + !!!×!"#$%&'%('!!"#$%&' + !!!×!"#$%&'$'( + !!∗  
kommittéuppdrag = dummy vilken antar värdet 0 om ledamoten inte innehar något kommittéuppdrag och 1 om le-

damoten innehar ett eller flera kommittéuppdrag 

utbildning = dummy för utbildningsnivå, där en examen utgör benchmark och ingen examen alternativt högre ut-

bildning utgör alternativa värden 

d* = dummy för år 

 

För att testa studiens andra hypotes; utländska ledamöter har högre utbildning än svenska 

ledamöter, utförs en logistisk regression enligt följande formel. 

     

Modell 2: 

!"# Prob(Y = 1)
1 − Prob(Y = 1) = !!! !+ !!!×! 

 
Y = dummyvariabel för härkomst, vilken antar värde 0 för svensk härkomst och 1 för utländsk härkomst 

X = dummyvariabel för styrelseledamotens utbildningsnivå 

 

Studiens tredje hypoteser (H3a och H3b) studerar skillnaden i utbildningsnivå och ersätt-

ningsnivå mellan kvinnor och män i svenska börsbolagsstyrelser. Modellerna för att testa 

sambanden mellan kön och utbildningsnivå respektive ersättningsnivå presenteras nedan. 

 

Modell 3a: 

!"# Prob(Y = 1)
1 − Prob(Y = 1) = !!! !+ !!!×! 

 
Y = dummyvariabel för styrelseledamotens kön, vilken intar värde 0 för man och 1 för kvinna 

X = dummyvariabel för styrelseledamotens utbildningsnivå 
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Modell 3b:  

!"#ä!!"#"$!,!,! = !!,! + !!!×!ö!"#ä!"#!!! + !!!×!"#!!! + !!!×!"#!!!!"#$%&!%'! !+
!!!×!"##$%%é!""#$%& + !!!×!"#$%&'%('!!"#$%&' + !!!×!"#$%&'$'( + !!×!ö! + !!∗  
Kön = dummy vilken antar värdet 0 för man och 1 för kvinna!

!

3.5!Metodkritik 

Det är oundvikligt att den undersökningsmetod som väljs för en studie påverkar dess resultat 

(Saunders et al., 2009). En studies tillförlitlighet definieras vanligen i termer av reliabilitet 

och validitet. Även studiens generaliserbarhet samt begreppet multikollinearitet kommer här 

att diskuteras. 

Reliabilitet handlar om tillförlitligheten hos en mätning. För att hög reliabilitet skall uppnås 

skall resultatet vara detsamma vid upprepade mätningar och oberoende av vem som utför 

mätningen (Saunders et al., 2009). Reliabiliteten i denna studie handlar dessutom om hur va-

riablerna i regressionerna har hanterats och om registreringen av en siffra i materialet av miss-

tag har skett på ett felaktigt sätt. Det föreligger alltid en risk vid manuell hantering av siffror, 

men eftersom vi varit medvetna om detta är vi uppmärksamma, noggranna och försiktiga. En 

styrka i vår studie är att mätningen är reproducerbar, det vill säga att samma resultat skulle 

uppnås vid upprepade mätningar, givet att precis samma upplägg följs. 

 

Vidare får vi utgå ifrån att de data som erhållits kring styrelsen och bolagens prestation håller 

hög kvalitet då årsredovisningen är kontrollerad och ska följa ett visst upplägg enligt lag. För 

många företag är årsredovisningen den viktigaste informationskällan till intressenter under 

året och dess utformning är hårt reglerad i svensk lagstiftning (Lönnqvist, 2011). Således kan 

det förutsättas att informationen som tillhandahålls genom årsredovisningar är korrekt och 

oberoende av vem som samlar in informationen. 

 

Validitet handlar om huruvida en studie verkligen mäter det den är avsedd att mäta. Här är 

sambandet mellan den teoretiska definitionen och den operationella definitionen central. 

Övergången från teori till empiri utgör en kritisk fas i undersökningen (Holme och Solvang, 

1997). På grund av den bristfälliga teoretiska förankringen i våra hypoteser kan studiens vali-

ditet ifrågasättas. Därför blir tillförlitlighet och ett logiskt resonemang i studiens analys av 

extra betydelse. I denna studie är också definitionen av olika begrepp väsentlig. Variabeln 

utbildning har i vårt material tilldelats vissa bestämda värden som bygger dels på materialets 
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utformning och dels på vår subjektiva uppfattning. Det är möjligt att det finns fler aspekter av 

utbildning vilka inte kan fångas upp av denna studie.  

 

Ytterligare en kritisk aspekt av vår uppsats kan hänföras till den multivariata regressionsana-

lysen. Inom multivariat regressionsanalys föreligger alltid en risk för multikollinearitet, det 

vill säga att de oberoende variablerna korrelerar med varandra. Vi utför en analys av samban-

den mellan de oberoende variablerna, vilka presenteras i en korrelationsmatris i avsnitt 4 

(Saunders et al., 2009). 

 

Generaliserbarhet handlar om huruvida studien resulterar i en allmängiltig analys eller inte 

(Saunders et al., 2009). En central fråga är om vårt resultat kan appliceras även i andra sam-

manhang. Studiens stora urval talar för att resultatet kan vara representativt. Däremot går det 

inte att säga hur representativt resultatet är för aktiebolag generellt, eftersom att dessa kan 

skilja sig från börsnoterade bolag i olika avseenden. Då vi har ett representativt urval där vi 

studerar alla bolag noterade på OMXS bör studien dock anses allmängiltig och generaliserbar 

åtminstone för denna population. 

 

 

! !
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4!Resultat!och!analys!
I detta avsnitt presenteras deskriptiv statistik för modellens variabler, resultatet av regress-

ionsanalyserna samt prövningen av studiens hypoteser. Löpande med presentationen av re-

sultaten förs en analys. 

 

4.1!Deskriptiv!statistik!

4.1.1!Deskriptiv!statistik!för!studiens!variabler!
Tabell 2 presenterar deskriptiv statistik för studiens kvantitativa variabler. Den genomsnittliga 

ersättningen för styrelseledamöter i svenska börsbolag år 2009-2013 är 304 000 kronor. Er-

sättningen är spridd mellan noll och 4 250 000 kronor. Medianen är 200 000 kr, vilket tyder 

på att urvalet är positivt snedfördelat; det finns ett fåtal höga extremvärden som gör att me-

delvärdet blir högre än medianen. Den genomsnittliga styrelsen består av sex till sju personer 

och den genomsnittliga styrelseledamoten har suttit på sin post i bolagsstyrelsen under sju år. 

Det genomsnittliga börsvärdet för de undersökta bolagen är drygt 8 miljarder kronor. Därtill 

är den genomsnittliga avkastningen på eget kapital (ROE) 5 procent. För samtliga variabler 

utom styrelsens storlek påvisas höga standardavvikelser, vilket innebär att det finns en stor 

spridning kring variablernas medelvärde. 

 

Tabell 2 

Deskriptiv statistik för urvalet - kvantitativa variabler 

Variabler Medelvärde Median Min Max Standard-

avvikelse 

Ersättning (tkr) 304 200 0* 4250 309 

Tid i styrelsen (år) 7 5 1** 52 6,5 

Styrelsens storlek*** 6,35 6 1 12 1,61 

Börsvärde (tkr) 7 915 853 24 747 12 371 563 664 32 047 151 

Log Börsvärde  4,62 4,39 1,06 8,57 1,72 

ROE  0,05 0,11 -1 2,63 0,30 
 

Tabellen tillhandahåller deskriptiv statistik för studiens variabler. 

* Kommentar till noll-värde: alla styrelseledamöter väljer inte att ta ut ersättning för sitt uppdrag. 

** 1 år innebär att individen sitter sitt första år i styrelsen. 

*** Styrelsens storlek är baserad på vårt urval. Styrelseledamöter för vilka vi inte hittat fullständig information 

har eliminerats från materialet. Det innebär att denna variabel är en spegling av vårt urval snarare än verklighet-

en. Enligt ABL måste en svensk börsbolagsstyrelse bestå av minst 3 personer.   
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Tabell 3 beskriver spridningen för studiens kvalitativa variabler: utbildning, härkomst, kön 

och kommittéuppdrag. Det vanligast förekommande är att styrelseledamöter i svenska börsbo-

lag har en examen från universitet eller högskola. Det har 73 procent av urvalet. Utländsk 

representation i styrelserummen är inte vitt förekommande och utgör endast 12 procent av det 

totala antalet observationer. Antalet kvinnliga styrelseledamöter uppgår till 1574, att jämföra 

med de manliga styrelseledamöterna vilka uppgår till 4895. Antalet kvinnor motsvarar 24 

procent av urvalet. Tabell 3 visar också att 75 procent av styrelseledamöterna har ett eller 

flera kommittéuppdrag. 

 

Tabell 3 

Deskriptiv statistik för urvalet, dummyvariabler  

Variabler Antal Andel 

Utbildning   

Ej utbildad 519 0,08 

En examen* 4735 0,73 

Högre utbildad** 1215 0,19 

Härkomst   

Svensk 5699 0,88 

Utländsk 770 0,12 

Kön   

Kvinnor 1574 0,24 

Män 4895 0,76 

Kommitté   

Saknar kommittéuppdrag 1619 0,25 

Har ett eller fler kommittéuppdrag 4850 0,75 
 

Tabellen sammanfattar den procentuella fördelningen hos urvalet för variablerna utbildning, härkomst, kön och 

kommittéuppdrag. 

* En examen innebär en fullständig examen från högskola eller universitet. 

** Högre utbildad innefattar två eller fler examen, doktorsexamen, hedersdoktorexamen, professor och licentiat 

samt kombinationer av dessa kategorier. 

 

Våra deskriptiva resultat skiljer sig något från resultaten i de observationer vi har använt oss 

av i studiens referensram. Exempelvis anger Allbright (2013) att 95 procent av styrelsemed-

lemmarna i svenska börsbolagsstyrelser år 2013 har en eller fler universitets- eller högskole-
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utbildningar, medan denna studie visar att 81 procent av styrelsemedlemmarna har en sådan 

utbildningsnivå. Allbright (2013) har dock undersökt utbildningsnivån för år 2013 medan 

siffrorna i denna studie baseras på en längre tidsperiod. Den uppmätta skillnaden kan även 

bero på andra faktorer: att vi har bearbetat materialet och således gjort ett urval som kan på-

verka den genomsnittliga utbildningsnivån, att vi inte har hittat fullständig information för 

alla bolagsårsindivider eller att utbildningsnivån i svenska börsbolagsstyrelser skiljer sig nå-

got från år till år under den period som studerats. 

 

I tabell 4 visas fördelningen i utbildningsnivå mellan styrelseledamöter med svensk och ut-

ländsk härkomst samt mellan kvinnor och män. Andelen styrelseledamöter med svensk här-

komst som saknar examen från universitet eller högskola är 9 procent jämfört med de 1 pro-

cent med utländsk härkomst vilka saknar examen från universitet eller högskola. Vidare är 

andelen styrelseledamöter med svensk härkomst och högre utbildningsnivå 18 procent. 

Samma värde för ledamöter med utländsk härkomst är 26 procent.  

 

Vidare i tabell 4 påvisas inga större skillnader mellan kvinnors och mäns utbildningsnivå. 

Något fler män än kvinnor, 9 respektive 5 procent, saknar högre utbildning. Vidare är andelen 

män med en examen 72 procent och motsvarande andel för kvinnor är 77 procent. Något fler 

kvinnor har alltså en examen jämfört med männen. Vad gäller högre utbildningsnivå är diffe-

rensen mellan män och kvinnor mycket liten. 

 

Tabell 4  

Fördelning i utbildningsnivå utifrån härkomst och kön 

 Härkomst Kön 

Variabler Svensk Utländsk Män Kvinnor 

Ej utbildad 0,09 0,01 0,09 0,05 

En examen 0,73 0,73 0,72 0,77 

Högre utbildad 0,18 0,26 0,19 0,18 

!

4.1.2!Korrelationsmatris!
Tabell 5 visar korrelationen mellan beroende och förklarande variabler. Mellan de flesta obe-

roende variabler finns inget samband. De flesta korrelationskoefficienter är nära noll, vilket 
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tyder på att samband mellan variablerna saknas. Risken för multikollinearitet mellan studiens 

variabler är således liten. Tabellen visar vidare koefficienternas statistiska signifikans. 

 

För vår studie är det variabeln Styrelsens storlek som har starkast korrelation till den beroende 

variabeln Ersättning. Resultatet är signifikant och tyder på att en större styrelse leder till en 

högre ersättningsnivå för den enskilde styrelseledamoten. Det är ett resultat som enligt Lipton 

och Lorch (1992) skulle motiveras med att granskningen av ledningen effektiviserats som ett 

resultat av den ökade kapaciteten hos styrelsen i och med att den växer. 

 

Även Börsvärde är en av de variabler där resultatet i tabell 5 indikerar på en positiv korrelat-

ion till studiens beroende variabel Ersättning. Resultatet är statistiskt signifikant och går i 

linje med tidigare studier (Menozzi et al., 2014; Crespí-Cladera och Gispert, 2003). Ett högre 

börsvärde indikerar ett större, mer framgångsrikt bolag. För en styrelsemedlem innebär arbe-

tet i ett sådant bolag förmodligen ett större ansvar, mer komplexa arbetsuppgifter och troligen 

också en större medial exponering jämfört med om arbetet hade utförts i ett mindre bolag. 

Man kan tänka sig att en individ som arbetar i ett större bolag därför kan ställa krav på en 

högre ersättningsnivå för det ökade personliga ansvar som arbetet innebär. Stora företag har 

troligen råd att betala mer och kan kanske också tvingas att betala mer av just denna anled-

ning. 
 

Variabeln Räntabilitet på eget kapital är positivt korrelerad med variabeln Ersättning. Ur ett 

agentteoretiskt perspektiv skulle detta resultat kunna anses problematiskt. Eftersom styrelsen 

har till uppgift att granska ledningen och agera i aktieägarnas intressen (Zahra och Pearce, 

1989) borde styrelsens incitament särskiljas från ledningens. Med agentteorin som utgångs-

punkt borde Räntabilitet på eget kapital således inte vara en av de variabler som har starkast 

korrelation till ersättningen. Ett samband mellan variablerna skulle kunna bidra till att intres-

sekonflikter uppstår mellan aktieägare och styrelse samt vara en risk för att styrelsen bortser 

från sin roll som strategisk beslutsfattare och agerar kortsiktigt och för egen vinning. Å andra 

sidan krävs incitament hos styrelsen för att denna ska agera i ägarens intresse. Att erhålla en 

ersättning i relation till bolagets prestation skulle kunna vara ett sådant incitament. 
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Tabell 5 

Korrelationsmatris 

Variabler (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Ersättning (1) 1      

Tid i styrelsen (2) 0,095* 1     

Kommitté (3) 0,094* 0,069* 1    

Styrelsens storlek (4) 0,419* -0,014 -0,093* 1   

Log Börsvärde (5) 0,317* 0,059* 0,110* 0,344* 1  

ROE (6) 0,109* 0,113* 0,015 0,109* 0,151* 1 
 

Tabellen visar korrelationen mellan studiens oberoende variabler samt variabeln ersättning. 

* Variabeln är signifikant på 1-procentsnivån.  

 

4.2!Sambandet!mellan!utbildningsnivå!och!ersättningsnivå!

I modell 1a undersöks hur hög förklaringsgrad som erhålls när utbildningsnivå inte är inklude-

rad som en av de förklarande variablerna för den ersättningsnivå som svenska börsbolagssty-

relsers ledamöter erhåller. Resultaten presenteras i tabell 6 nedan och visar att testets justerade 

r-kvadrat är 0,335. Det innebär att 33,5 procent av variationen i ersättningsnivå kan förklaras 

av variationen i kontrollvariablerna bolagets börsvärde, räntabilitet på eget kapital, kommitté-

uppdrag, tid i styrelsen och styrelsen storlek.  

 

I modell 1b adderas variabeln utbildningsnivå till de förklarande variablerna. Avsikten är att 

undersöka modellens förklaringsgrad och regressionskoefficienter samt dess signifikans för att 

kunna förkasta eller bekräfta studiens huvudhypotes; högre utbildningsnivå leder till högre 

ersättningsnivå för styrelseledamöter. Resultaten presenteras nedan i tabell 6 och visar att 

testets justerade r-kvadrat är 0,337. Det innebär att 33,7 procent av variationen i ersättnings-

nivå kan förklaras av variationen i de tidigare nämnda kontrollvariablerna samt variabeln ut-

bildningsnivå. Att addera variabeln utbildningsnivå till regressionsmodellen innebär således 

en ökning i förklaringsgrad med 0,2 procentenheter, mot tidigare 33,5 procent. Detta betyder 

att utbildningsnivå adderar 0,2 procent förklaringsgrad till styrelseledamöters ersättningsnivå.  

 

I tabell 6 redogörs vidare för koefficienterna samt signifikansnivån för variablerna i modell 1a 

och 1b. Samtliga kontrollvariabler, undantaget avkastning på eget kapital (ROE), visar ett 

positivt samband till variabeln ersättning. Koefficienterna är relativt lika mellan de två mo-

dellerna. Kontrollvariablernas koefficienter i modell 1b visar att varje extra år som en styrel-
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semedlem är aktiv i styrelsen ger en genomsnittlig ökning om cirka 3000 kr per år i ersättning. 

Innehavande av ett eller flera kommittéuppdrag innebär att ersättningen ökar med runt 95 000 

kronor per år, och för varje extra medlem som styrelsen har ökar ersättningen i genomsnitt 

med 24 000 kr per år. Högre avkastning på eget kapital (ROE) innebär däremot att den årliga 

ersättningsnivån sjunker med 53 000 kr. Eftersom börsvärde är logaritmerat kan koefficienten 

inte tolkas intuitivt. Regressionen visar dock ett positivt samband, vilket innebär att ett högre 

börsvärde innebär att en högre ersättning erhålls. Samtliga kontrollvariabler är signifikanta på 

1-procentsnivån. 

 

Vid beaktande av vår testvariabel utbildning kan det konstateras att styrelseledamöter som 

saknar utbildning erhåller en ersättning som är cirka 44 000 kronor lägre per år än styrelsele-

damöter som har en universitets- eller högskoleexamen. Resultatet är signifikant på 1-

procentsnivån. Vad gäller styrelseledamöter med högre utbildning än en examen från universi-

tet eller högskola kan inga slutsatser dras vad gäller ersättningsnivå. Högre utbildad har ett p-

värde motsvarande 0,8175, vilket innebär att variabeln inte är statistiskt signifikant.  

 

Således förkastas vår hypotes 1, högre utbildningsnivå leder till högre ersättningsnivå för 

styrelseledamöter. Resultatet av regressionen i modell 1b stödjer inte hypotesen att en högre 

utbildningsnivå leder till en högre ersättningsnivå för en enskild styrelseledamot.  
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Tabell 6 

Sammanfattning av modell 1a och 1b 

Variabler Modell 1a Modell 1b 

Testvariabler   

Ej utbildad - -44,023 

(0,000) 

Högre utbildad - -1,901 

(-0,817) 

Kontrollvariabler   

Börsvärde 169,406 

(0,000) 

168,735 

(0,000) 

ROE        -53,766 

       (0,000) 

      -53,468 

       (0,000) 

Styrelsens storlek 24,290 

(0,000) 

24,312 

(0,000) 

Tid i styrelsen 2,958 

(0,000) 

3,124 

(0,000) 

Kommittéuppdrag 95,763 

(0,000) 

95,515 

(0,000) 

N 6469 6469 

Justerad R-

kvadrat 

0,335 0,337 

Dummy för år Ja Ja 
 

Regressionskoefficienter, p-värde inom parentes samt antal observationer för modell 1a och 1b. 

 

4.3!Sambandet!mellan!utbildningsnivå!och!härkomst!!

Den utländska representationen i svenska noterade börsbolagsstyrelser är inte utbredd. Av den 

deskriptiva statistiken i tabell 3 framgår att 12 procent av styrelseledamöterna i studiens urval 

är av utländsk härkomst. I tabell 4 framgår vidare att en större andel styrelsemedlemmar med 

utländsk härkomst har en högre utbildningsnivå än genomsnittet, jämfört med styrelsemed-

lemmar av svensk härkomst. Styrelsemedlemmar med utländsk härkomst saknar universitets- 

eller högskoleutbildning i lägre utsträckning än styrelsemedlemmar med svensk härkomst. 

Redan i den deskriptiva statistiken kan således ett mönster för utbildningsnivån hos styrelse-

ledamöter med svensk kontra utländsk härkomst skönjas. 
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I modell 2 undersöks skillnaden i utbildningsnivå mellan ledamöter med svensk respektive 

utländsk härkomst. För att testa om skillnaderna är signifikanta, och att resultatet därmed inte 

beror på en slump i urvalet, utförs en logistisk regressionsanalys. Utfallet av denna presenteras 

i tabell 7 nedan.  

 

I likhet med tidigare regressioner i studien är En examen regressionens benchmark. Av tabel-

len framgår att Ej utbildad har en negativ effekt på den beroende variabeln. Det innebär att 

om styrelseledamoten är av utländsk härkomst är sannolikheten mindre att individen saknar 

utbildning än om individen skulle vara av svensk härkomst. Vidare utläses att Högre utbildad 

har en positiv effekt. Det innebär att om utbildningsgraden är högre än benchmark är sanno-

likheten större att individen också är av utländsk härkomst. I tabellen kan det utläsas att effek-

terna av de oberoende variablerna är statistiskt signifikanta. Hypotes 2, utländska ledamöter 

har högre utbildningsnivå än svenska ledamöter, förkastas således inte. Resultatet av den log-

istiska regressionen i modell 2 stödjer hypotesen att utländska ledamöter har en högre utbild-

ningsnivå än svenska ledamöter. 

 

Att studiens andra hypotes bekräftas kan ha sin grund i att medlemmar med utländsk här-

komst är en minoritet i styrelsesammanhang och att utbildning således blir ett sätt för dessa 

individer att legitimera och konkretisera sin kunskapsnivå. Att ha en hög utbildningsnivå kan 

vara ett sätt för dessa individer att stävja de förutfattade meningar och även fördomar som 

potentiellt finns kring dem, vilket i annat fall skulle begränsa dem från att inta till exempel 

styrelseposter. 
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Tabell 7 

Sammanfattning av modell 2 

Variabler Modell 2 

Testvariabler  

Ej utbildad -1,826 

(0,000) 

Högre utbildad 0,371 

(0,000) 

Härkomst Beroende variabel 

N 6469 

Justerad R-kvadrat - 

Dummy för år Nej 
 

Regressionskoefficienter, p-värde inom parentes samt antal observationer för modell 2. 

För den logistiska regressionen tillämpas inga kontrollvariabler. 

 

4.4!Sambandet!mellan!utbildningsnivå,!ersättningsnivå!och!kön!

I tabell 4 presenterades utbildningsnivån fördelat på kvinnor och män. Där framgick att fler 

män än kvinnor saknar högskoleutbildning, samt att något fler kvinnor än män har en examen. 

För att testa om skillnaderna i utbildningsnivå mellan män och kvinnor är signifikanta utförs 

en logistisk regressionsanalys i modell 3a. Utfallet av denna presenteras i tabell 8 under Mo-

dell 3a. 

 

Av tabellen framgår att variablerna Ej utbildad och Högre utbildad har en negativ effekt på 

den beroende variabeln. Det innebär att om styrelseledamoten är en kvinna är sannolikheten 

mindre att hon saknar utbildning än om individen skulle vara en man. För variabeln Högre 

utbildad gäller samma resonemang: om styrelseledamoten är en kvinna är sannolikheten 

mindre att hon har en högre utbildningsnivå än om styrelseledamoten skulle vara en man. Den 

oberoende variabeln Ej utbildad är statistiskt signifikant på 1-procentsnivån. Vad gäller den 

oberoende variabeln Högre utbildad är effekten dock inte statiskt signifikant, varken på 1-

procentsnivån eller 5-procentsnivån. Resultatet av regressionen tyder således på att en högre 

utbildningsnivå skulle kunna ha ett samband med ledamotens kön, men det kan inte säkerstäl-

las statistiskt. 
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Resultatet leder till att hypotes 3a, kvinnliga ledamöter har högre utbildningsnivå än manliga 

ledamöter, förkastas. Vi har inte tillräckligt statistiskt stöd för hypotesen att kvinnliga leda-

möter skulle ha en högre utbildningsnivå än manliga ledamöter. Dock kan det med statistisk 

signifikans konstateras att män i större utsträckning än kvinnor inte har någon universitets- 

eller högskoleexamen. En anledning till detta skulle kunna vara att fler män än kvinnor är 

med i börsbolagsstyrelser och att det i sådana fall finns ett större utrymme för män att väljas 

in trots att de saknar utbildning. En annan tänkbar förklaring skulle kunna vara att fler män 

finns bland grundare och familjemedlemmar och därför har valts in på grund av familjeband 

snarare än formella meriter. 

 

I modell 3b undersöks skillnaden i ersättningsnivå mellan män och kvinnor, givet samma ut-

bildningsnivå samt de tidigare nämnda kontrollvariablerna. Resultaten visas i tabell 8. Testets 

justerade r-kvadrat är 0,345, vilket innebär att 34,5 procent av variationen i ersättning kan 

förklaras av variationen i de undersökta variablerna. Detta resultat skiljer sig inte nämnvärt 

från förklaringsgraden för modell 1a och 1b där den justerade r-kvadraten var 33,5 respektive 

33,7 procent. När variabeln kön adderas till modellen ökar således förklaringsgraden med 

ytterligare 0,8 procentenheter. 

 

Alla variabler, med undantag för Högre utbildad, är signifikanta på 1-procentsnivån. Regress-

ionen visar att kvinnor erhåller en ersättningsnivå som är cirka 62 000 kronor lägre än ersätt-

ningen till män givet samma utbildningsnivå. Hypotes 3b, kvinnliga ledamöter erhåller en 

lägre ersättning än manliga ledamöter med samma utbildningsnivå, förkastas således inte. 

Det kan statistiskt säkerställas att kvinnliga ledamöter erhåller en lägre ersättning än män med 

samma utbildningsnivå. 

 

Att kvinnor erhåller en lägre ersättning kan bero på att kvinnor har en position i styrelsen som 

inte är lika omfattande och därmed lägre betald. En annan tänkbar orsak kan vara att kvinnor i 

mindre utsträckning än män sitter på ordförandeposten. Det skulle resultera i att kvinnors er-

sättningsnivå påverkas negativt i förhållande till männens i den här typen av studie eftersom 

ordförande är inkluderad i materialet. Ett annat alternativ är att skillnaden beror på andra de-

mografiska variabler som denna studie inte uppmärksammar, exempelvis ålder och tidigare 

erfarenhet av styrelsearbete. 
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Tabell 8 

Sammanfattning av modell 3a och 3b 

Variabler Modell 3a Modell 3b 

Testvariabler   

Ej utbildad -0,562 

(0,000) 

-45,980 

(0,000) 

Högre utbildad -0,147 

(0,053) 

-3,223 

(0,693) 

Kön Beroende 

variabel 

-62,113 

(0,000) 

Kontrollvariabler   

Börsvärde - 170,944 

(0,000) 

ROE - -48,931 

(0,000) 

Styrelsens storlek - 23,977 

(0,000) 

Tid i styrelsen - 2,444 

(0,000) 

Kommittéuppdrag - 94,084 

(0,000) 

N 6469 6469 

Justerad R-kvadrat - 0,345 

Dummy för år Nej  Ja 
 

Regressionskoefficienter, p-värde inom parentes samt antal observationer för modell 3b. 

För den logistiska regressionen i modell 3a används inga kontrollvariabler. 
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5!Slutsats!och!diskussion!
I detta avsnitt ges en sammanfattning av studien samt förslag på fortsatta studier som kan 

bedrivas inom samma ämnesområde. 

Ersättningsnivån till styrelseledamöter i svenska börsbolag är ett uppmärksammat ämne i me-

dia. Syftet med denna studie har varit att undersöka om det finns ett samband mellan utbild-

ningsnivå och ersättningsnivå bland styrelseledamöter i svenska bolag noterade på NASDAQ 

OMX Stockholm. Majoriteten av styrelsemedlemmarna har en eller flera högskoleexamina. 

Genom en regressionsanalys har studien dock påvisat att det inte föreligger ett samband mel-

lan utbildningsnivå och ersättningsnivå hos styrelseledamöter i svenska börsbolag. 

 

Förklaringsgraden för regressionsmodellen är i denna studie låg. Detta kan tänkas ha flera 

orsaker. Som nämndes i avsnitt 3.5 är multikollinearitet, det vill säga korrelationer mellan de 

oberoende variablerna, en kritisk aspekt av regressionsanalysen. I denna studie har en avväg-

ning fått göras mellan att ta in så många förklarande variabler för en styrelseledamots ersätt-

ningsnivå som möjligt och att samtidigt minimera risken för att förklarande variabler inkräk-

tar på varandra. Variabler som bedömts som alltför likartade har uteslutits, men det kan tänkas 

att det finns alternativa mått på ett bolags lönsamhet och storlek som kanske bättre hade kun-

nat förklara variationen i ersättningsnivå, om dessa hade valts. Det är också möjligt att det 

finns andra demografiska eller individspecifika faktorer som påverkar ersättningsnivån som 

inte har fångats upp av denna studie. Faktorer som ålder, erfarenhet av tidigare styrelsearbete, 

parallella styrelseuppdrag, interna utbildningar et cetera hade möjligen kunnat ge en annan 

förklaringsgrad. Vidare har denna studie av praktiska skäl inte kontrollerat bort för om samma 

individ förekommer flera gånger i materialet. Om individen är styrelseordförande har heller 

inte kontrollerats för. Det är möjligt att resultaten hade kunnat bli annorlunda om vi hade kon-

trollerat bort för dessa omständigheter. Att ha med flera observationer ökar storleken på urva-

let, vilket ökar den statistiska signifikansen. Det föreligger dock en risk för många relationer 

mellan variablerna som är svåra att kontrollera för. 

 

Att studiens huvudhypotes förkastas kan förslagsvis bero på att demografiska variabler, som 

utbildningsnivå, inte är en tillräcklig källa för information om individer. Människor är kom-

plexa och det kan finnas många personliga egenskaper som inte kan fångas upp av en kvanti-

tativ studie. Detta ligger i linje med Hambrick och Masons (1984) tanke om att demografiska 
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variabler innehåller brus som gör dem svåra att studera individuellt. Utbildningsnivå kan 

också vara en indikator på andra underliggande faktorer som socioekonomisk bakgrund och 

riskbenägenhet hos en individ. 
 

En annan möjlig förklaring till att utbildningsnivån inte tycks påverka ersättningen kan vara 

att styrelser och dess medlemmar är mer homogena än vad deras demografiska profil antyder. 

Det kan exempelvis krävas en viss typ av människa för att ta sig till dessa positioner i börsno-

terade bolag, alternativt kan det vara så att det är en viss typ av människor som dras till den 

typen av uppdrag. Det kan också vara så att dessa individer på vägen till sin position har 

stöpts i samma form, vilket även kan resultera i en homogen sammansättning. Resultatet blir 

då att utbildningsnivån är så likartad att skillnader inte kan urskiljas. Denna studie kan ge stöd 

åt ett sådant resonemang. Studiens deskriptiva statistik visar att spridningen i utbildningsnivå 

är liten. Majoriteten av styrelseledamöterna har en examen från universitet eller högskola och 

varken lägre eller högre utbildning.  
 

En annan förklaring kan ligga i strukturella bolagsstyrningsmönster som kan finnas inom 

svenska börsbolag. Exempelvis kan det vara så att bolag rutinmässigt väljer att bestämma 

ersättningsnivån lika för alla ledamöter. I sådana fall finns det ett begränsat utrymme att ta 

tillvara på en styrelsemedlems personliga egenskaper och unika kompetenser, vilket kan vara 

en förklaring till att utbildningsnivå och ersättningsnivå inte har något samband. Det kan 

också vara så att utbildning är en merit som ligger långt tillbaka i tiden för de flesta ledamö-

ter, och att andra meriter med tiden har kommit att bli mer avgörande.  

 

Vidare har syftet med studien varit att öka förståelsen för de ersättningsnivåer som styrelsele-

damöter erhåller och de skillnader som finns mellan ersättningsnivåer hos olika styrelseleda-

möter i dessa bolag. Studiens modell inkluderar ett flertal kontrollvariabler, varav börsvärde 

och räntabilitet på eget kapital påvisas vara starkast korrelerade med ersättningsnivån för en 

styrelseledamot. Detta ligger i linje med resultatet av tidigare studier (Menozzi et al., 2014; 

Crespí-Cladera och Gispert, 2003; Fernandes, 2008).  

 

Vår studie visar att kön och härkomst tycks ha en koppling till den ersättningsnivå som styrel-

seledamöter erhåller. Resultatet stödjer Hambrick och Masons (1984) resonemang om att de-

mografiska variabler är av betydelse. Kön kan vara en demografisk variabel som påverkar de 

individuella karaktärsdragen och därmed också hur individer agerar. Studiens resultat skulle i 
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sådana fall peka på att styrelseledamöter som är av det kvinnliga könet inte har förmågan att 

agera lika strategiskt i sitt beslutsfattande som styrelseledamöter av det manliga könet. Om 

resultatet skulle ses ur ett agentteoretiskt perspektiv skulle resultatet vara en konsekvens av att 

kvinnliga styrelseledamöter inte fullföljer sin uppgift som granskare på ett lika tillfredsstäl-

lande sätt som sina manliga motsvarigheter. 

 

Resultatet av hypotes 3 kan tolkas utifrån Hillman et als (2002) resonemang om att kvinnor 

traditionellt sett har fått hävda sig i större utsträckning än män i höga positioner. Resone-

manget kan tolkas från två olika synvinklar. Ur det första perspektivet har en förändring skett 

och kvinnor behöver inte hävda sig i lika hög grad. I sådant fall innebär resultatet att kvinnor 

helt enkelt inte är lika välmeriterade som män, vilket ger upphov till skillnader i ersättnings-

nivå. I ett annat perspektiv kan man tänka sig att de mönster som Hillman et al beskriver 

kvarstår. Om kvinnor idag är mer välutbildade än männen, vilket statistiken från SCB indike-

rar, kan det vara så att makten inom styrelser förskjuts från utbildning till att istället ta fasta på 

mer informella meriteringssystem, som exempelvis personliga kontaktnät. Då lever struktu-

rella skillnader vidare trots att de grundläggande förutsättningarna förändras. 

 

Demografiska variabler verkar således vara av betydelse för ersättningsnivån, men just ut-

bildningsnivå i den form som undersöks här kan inte förklara de variationer som finns i er-

sättningsnivå. Trots att studiens huvudhypotes inte mynnar ut i en resultatrik slutsats kan stu-

dien bidra till forskningsområdet kring styrelser. Studien kan ge en ökad förståelse för de för-

klarande faktorerna bakom styrelseledamöters ersättningsnivå och kan dessutom ge upphov 

till nya frågeställningar inom området. 

 

5.1!Förslag!på!fortsatta!studier!

Under studieperioden har det uppdagats att styrelsens ersättning är ett tämligen outforskat 

område med avsaknad av teoretisk referensram. Den teoretiska förankringen i studiens reso-

nemang kan därför anses bristfällig, vilket dock inte gör den aktuella studien mindre betydel-

sefull. Tvärtom banar den väg för nya studier inom samma ämnesområde. 

 

Ett exempel på en intressant studie är att undersöka fler nivåer av utbildning, såsom en upp-

delning i flera examina, doktorsexamen, antal högskolepoäng et cetera.  
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Denna studie har visat att kön och härkomst är två demografiska faktorer som har en koppling 

till den ersättningsnivå som styrelseledamöter erhåller. Det skulle därför vara av intresse att 

närmare studera dessa variabler i samband med studier om styrelser och deras ersättning. Det 

skulle exempelvis vara intressant att undersöka vilka de bakomliggande faktorerna är till var-

för kvinnor erhåller ett lägre styrelsearvode än män. En studie där ordförande elimineras 

skulle eventuellt resultera i ett annat utfall. Ett annat förslag på studieområde är att undersöka 

om även utländska ledamöter erhåller en lägre ersättningsnivå än genomsnittet. 
 

Eftersom demografiska faktorer tycks kunna spela roll för den ersättningsnivå som bestäms 

skulle det också vara intressant att titta på om och hur andra individspecifika faktorer, som 

exempelvis ålder, tidigare erfarenhet av styrelsearbete, antal styrelseuppdrag parallellt, per-

sonliga nätverk et cetera påverkar ersättningsnivån. 

 

! !
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