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SAMMANFATTNING 

I denna studie lyfter vi fram VD relativa ersättning i förhållande till resterande koncernledning. 

Studiens syfte är att analysera effekterna av en stark VD genom att undersöka sambandet mellan 

VD:s andel ersättning och företagets resultat vad gäller värde och lönsamhet. Studien bygger 

på teorier som agentteorin, stewardshipteorin, tournamentteorin och cateringteorin. För att 

besvara frågan om samband existerar har en kvantitativ metod använts. Data har sedan 

analyserats med hjälp av regressionsanalyser för att identifiera samband. Studien inkluderar 

företag listade på Stockholmbörsens Large Cap lista.  

Resultatet visar på ett positivt samband mellan VD:s andel ersättning i förhållande till 

resterande koncernledning och företagets lönsamhet mätt i avkastningen på totalt kapital. Inget 

signifikant samband mellan VD:s relativa ersättning och företagets värde påträffas. Dessa 

resultat indikerar att det inte förekommer agentproblem mellan VD och ägarna i dessa företag. 

En stor andel ersättning till VD kan ge högre lönsamhet vilket kan stödja tournament- och 

stewardshipteorin.  

 

Nyckelord: Finansiering, Large Cap, VD, ersättning, marknadsvärde 
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ABSTRACT 

This study aims to highlight the CEO:s relative importance in relation to the other top 

executives. The study aims to analyse the impact of a strong CEO by examine the relationship 

between the CEO:s relative compensation and the company's performance. The study is based 

on the principal agent theory, stewardship theory, tournament theory and catering theory. A 

quantitative method is used to analyse the relationship between a strong CEO and company´s 

performance. The data is analysed by a multiple regression to identify associations. The 

population consist of companies listed on the Stockholms OMX Large Cap list.   

We find a positive relation between the CEO:s relative compensation and the company´s 

profitability by return on assets. No significant correlation between CEO:s relative 

compensation and the company´s performance by market to book is detected. The result 

indicate that no agency problem exist between the CEO and these companies, but a large 

proportion of compensation to CEO can provide greater profitability and can support the 

tournament and stewardship theory.  

 

Keywords: Finance, Large Cap, CEO, compensation, market capitalization  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1. INLEDNING .................................................................................................................................................... 6 

1.1 Bakgrund ................................................................................................................................................ 6 

1.2 Problemdiskussion ............................................................................................................................. 7 

1.3 Syfte .......................................................................................................................................................... 8 

1.4 Avgränsning och bortfall .................................................................................................................. 8 

1.5 Disposition ............................................................................................................................................. 8 

2. TEORETISK REFERENSRAM................................................................................................................... 9 

2.1 Agentteorin ............................................................................................................................................ 9 

2.2 Stewardshipteorin .............................................................................................................................. 9 

2.3 Cateringteorin .................................................................................................................................... 10 

2.4 Tournamentteorin ........................................................................................................................... 10 

2.5 Sammanfattning ................................................................................................................................ 10 

3. TIDIGARE STUDIER ................................................................................................................................ 11 

3.1 Vd-ersättningens nivå ..................................................................................................................... 11 

3.2 Cateringteorin .................................................................................................................................... 11 

3.3 Vd-Ersättningens samband med företagets resultat .......................................................... 12 

3.4 Ersättningens Funktion.................................................................................................................. 13 

3.5 Sammanfattning ................................................................................................................................ 13 

4. METOD ......................................................................................................................................................... 14 

4.1 Forskningsansats .............................................................................................................................. 14 

4.2 Datainsamling .................................................................................................................................... 14 

4.3 Urval ...................................................................................................................................................... 14 

4.4 Analysmodell ...................................................................................................................................... 15 

4.7 Hypoteser ............................................................................................................................................ 16 

5. RESULTAT .................................................................................................................................................. 17 



5 

 

5.1 Beskrivande statistik....................................................................................................................... 17 

5.2 Samband M/B och ersättningskvot ........................................................................................... 20 

5.3 Samband företagets storlek och ersättningskvot ................................................................ 21 

5.4 Samband ROA och ersättningskvot ........................................................................................... 22 

5.5 Resultat av hypoteser ..................................................................................................................... 23 

6. SLUTSATSER .............................................................................................................................................. 24 

7. FÖRSLAG TILL VIDARE STUDIER ...................................................................................................... 25 

KÄLLFÖRTECKNING .................................................................................................................................... 26 

APPENDIX B .................................................................................................................................................... 29 

APPENDIX C .................................................................................................................................................... 31 

 

TABELLFÖRTECKNING 

Tabell 1 Deskriptiv statistik 2003-2013 .............................................................................................. 17 

Tabell 2 Korrelationsmatris ..................................................................................................................... 17 

Tabell 3 Ersättningspremie ...................................................................................................................... 19 

Tabell 4 Regression av M/B som beroende variabel ...................................................................... 21 

Tabell 5 Regression av Ln(Mcap) som beroende variabel ........................................................... 22 

Tabell 6 Regression med ROA som beroende variabel .................................................................. 23 

 

FORMELFÖRTECKNING 

(1) Multipel regression ROA .................................................................................................................... 16 

(2) Multipel regression M/B .................................................................................................................... 16 

(3) Multipel regression Firmsize ............................................................................................................ 16 

 

FIGURFÖRTECKNING 

Figur 1 Medelvärden för ROA, M/B och ersättningskvot över tid ............................................. 18 

Figur 2 Ersättningspremien över tid   .................................................................................................. 20 



6 

 

1. INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 

Diskussionen kring verkställande direktörers (VD) ersättningar har länge varit ett aktuellt 

samtalsämne. Under finanskrisen 2008 åtstramades riktlinjerna för statliga bolag, detta 

påverkade även rådande bolagskultur (DN, 2009). 2009 beslutades det inom eu nya regler kring 

ersättningar till ledande befattningshavare med detaljerade rekommendationer. Dessa var ej 

applicerbara på svensk bolagsstyrning, eftersom rörliga ersättningar ska vara kopplade till 

bestämda och mätbara prestationskriterier, då syftet är att främja bolagets långsiktiga 

värdeskapande. Ett problem kollegiet för svensk bolagsstyrning har stått inför är att Sverige ska 

vara goda EU-medlemmar samtidigt som riktlinjerna och rekommendationerna ska följa svensk 

bolagsstyrning (Dahlborg & Lekvall, 2009). Samtidigt som debatten fortgår anser 

Ersättningsakademin (2014) att ersättningar till VD och ledande befattningshavare i Sverige är 

relativt låga jämfört med andra EU-länder som har ett snitt på 47,2 miljoner svenska kronor per 

år. Bolagens kostnader för VD i Sverige är 69 procent jämfört med i övriga Europa. I USA 

sjönk ersättningarna under finanskrisen, dock är de nu högre än någonsin. 2013 var 

genomsnittslönen för en VD i USA 10,5 miljoner dollar per år, vilket motsvarar 88,8 svenska 

miljoner kronor (Surowiecki, 2015). I Sverige var genomsnittslönen för en VD 19,6 miljoner 

svenska kronor per år (Ersättningsakademin, 2014). Jensen och Murphy (1999) hävdar dock att 

problemet inte är hur mycket ersättning de får utan hur de kompenseras.  

Eftersom ersättningen är prestationsbaserad innebär det att det idag endast finns vissa mätbara 

mål som är viktiga för en VD att uppnå. Ersättningen ska även vara marknadsmässig och 

konkurrenskraftig samt vara baserad på VD:s ansvarsnivå och resultat. Waldenström (2009) 

anser att det finns flera skäl till varför det borde erbjudas aktie- och optionsbaserade 

ersättningar. Ett skäl är att det skulle förhindra att VD gör sig rikare på ägarnas bekostnad och 

istället motiveras genom att ägarnas och VD:s intressen förs samman. Det finns även en risk att 

de långsiktiga strategiska målen uteblir då ersättningen ska kopplas till direkt mätbara variabler. 

På DN Debatt skriver Fahlberg (2010) att ersättning till VD bör främja bolagens möjligheter att 

långsiktigt skapa stabilitet och bidra till tillväxt.  

Majoriteten av företag på Stockholm OMX (hädanefter kallad Stockholmsbörsen), Large Cap, 

är i dag övervärderade (Ersättningsakademin, 2014). Detta fenomen kan möjligtvis förklaras av 

Baker och Wurglers (2002) cateringteori som menar att ledningen påverkar vad investerarna 

efterfrågar. De nyckeltal och värderingsmått som är viktiga för investerare blir även de som 

företagen tvingas lägga fokus på.   
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1.2 PROBLEMDISKUSSION 
Debatten kring VD:s ersättning kan även skapa problem. Genom att de höga ersättningarna 

uppmärksammas och kritiseras från allmänheten kan det enligt Jensen och Murphy (1999) leda 

till rädsla för att ekonomiskt belöna VD för goda resultat. Ersättningen ska även representera 

dennes relativa betydelse i ledningen och kan därför motivera en högre andel ersättning till VD 

jämfört med resterande koncernledning. Ersättningens nivå behöver inte enbart baseras på 

dennes arbetsbelastning och prestation i företaget. Den rörliga delen av ersättningen är 

incitamentet för VD att öka marknadsvärdet, vilket även är argumentet för nyttan med bonusar. 

Problemet med ersättningen har flera sidor. Ett sätt det kan yttra sig på är graden av 

ansträngning. Genom att låta VD:s ersättning bero på marknadsvärdet blir det naturliga 

incitamentet att arbeta för att öka företagets värde (Bång & Waldenström, 2009). Med siktet 

inställt på att endast öka marknadsvärdet och vinster följer andra problem. Företagen och främst 

VD tenderar att fokusera på de värderings- och lönsamhetsmått som investerarna anser viktiga 

(Glushkov & Bardos, 2009). Detta gör att andra viktiga värden som strategiska långsiktiga 

beslut inte ges lika stor uppmärksamhet, dessa värden är komplicerade att utvärdera och skapar 

svårigheter med att ge en ersättning med syfte att rikta fokus på detta. Långsiktiga 

incitamentprogram som aktier och obligationer används därför för att öka fokus på långsiktig 

lönsamhet.  

Core, Holthausen och Larcker (1999) visar ett samband mellan ineffektiv bolagsstyrning, hög 

ersättning till VD och sämre framtida finansiell resultat. Bång och Waldenström (2009); Baker 

och Wurgler (2011) menar att flera av de mätbara prestationerna VD:s ersättning baseras på går 

att påverka vilket aktiemarknadens irrationella investerare utnyttjar genom att fokusera på 

kortsiktiga kursvinster. Ersättningen kan också användas som ett verktyg för att attrahera och 

behålla eftertraktade VD till företaget (Finkelstein & Hambrick, 1988; Gabaix & Landier, 

2006). Detta gör att företagen inte är benägna att erbjuda sämre ersättning än vad som ges på 

marknaden. En fråga som ställs är om hög ersättning skapar ett bättre finansiellt resultat, som 

då gör det rimligt att ge en VD flera gånger högre ersättning än resterande koncernledning. 

Eftersom orsakerna varför en VD erhåller viss ersättning kan variera är det intressant att veta 

vilka effekter ersättningen får för bolagets värde och lönsamhet.  

Att identifiera samband mellan VD:s ersättning och företagets resultat har genomförts av ett 

flertal studier på den amerikanska marknaden. Denna uppsats kommer istället undersöka den 

svenska marknaden eftersom ersättnings- och lönepolitik kan skiljas åt från den amerikanska. 

En stor skillnad är även att denna studie kommer undersöka VD:s styrka i förhållande till 

resterande koncernledning vilket riktar fokus till VD:s betydelse i ledningen. Ersättningskvoten 

ska då reflektera dennes relativa betydelse i ledningen men det kan även enligt Bebchuk, 

Cremers och Peyer (2011) reflektera VD:s förmåga att påverka sin egen ersättning. Om denna 

ersättningskvot korrelerar positivt med företagets resultat kan ersättningskvoten visa VD:s 

betydelse i koncernledningen.  
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1.3 SYFTE 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om det förekommer samband mellan VD:s styrka 

och företagets finansiella resultat. VD:s styrka är mätt i andelen ersättning som tillfaller VD i 

jämförelse med resterande koncernledning. Företagets värde beräknas med marknadsvärdet och 

market to book (M/B), lönsamheten beräknas med avkastning på totala tillgångar (return on 

asset, ROA). Med undersökningen vill vi påvisa skillnader i ersättning och vilka effekter en 

stark VD har för företagets resultat för de högst värderade företagen på Stockholmsbörsen.  

1.4 AVGRÄNSNING OCH BORTFALL 
Studien kommer behandla bolagen listade på Stockholmbörsens Large Cap i mars 2015 med 

svenskt domicil. Undersökningsperioden är mellan åren 2003 till 2013. Ett systematiskt bortfall 

har skett när fullständig information ej funnits tillgänglig eller när koncernen ej är svensk. 

Sammanlagt har 48 företag undersökts. Den totala ersättningen till VD och resterande 

koncernledning innefattar fast ersättning, rörlig ersättning, pensionskostnader, bonus och 

övriga förmåner. Långsiktiga incitament-program som aktier och obligationer exkluderas 

eftersom användandet av dessa inte är konsekvent genom företagen och värdet på dessa blir 

svåra att jämföra mellan olika företag.  

1.5 DISPOSITION 
Nedan presenteras upplägget för uppsatsen. 

Inledning: I den första delen presenteras bakgrunden till de problem som uppsatsen behandlar 

tillsammans med undersökningens syfte.  

Teoretisk referensram: I detta avsnitt presenteras fyra teorier som ligger till grund för 

undersökningen. Teorierna handlar om problem som kan uppstå mellan ägarna och VD, hur 

skillnader i ersättning kan få de anställda att prestera bättre samt hur företagen kan öka 

marknadsvärdet genom att tillmötesgå vad investerarna efterfrågar. Dessa teorier är viktiga för 

studien dels på grund av de problem och fördelar som stora ersättningsskillnader kan generera 

men även hur investerare värderar företag med starkare VD.  

Tidigare studier: Denna del presenterar forskning som tidigare gjorts inom ämnet. Dels 

forskning inom ersättningens nivå, samband mellan VD-ersättning och resultat, hur 

cateringteorin kan förklara ett ökat marknadsvärdet och avslutningsvis presenteras studier kring 

ersättningens funktion.  

Metod: Här presenteras undersökningens tillvägagångssätt, de variabler och analysmodeller 

som används. Slutligen presenterar de hypoteser som undersökningen prövar.  

Resultat: Här presenteras analysens resultat där vi prövar och förklarar hypoteserna genom 

multipla regressionsanalyser.  

Slutsatser: Här presenteras författarnas slutsatser angående analysen.  

Förslag till vidare studier: Slutningen diskuterar författarna kring studien och ger förslag till 

vidare forskning.  
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2. TEORETISK REFERENSRAM 

2.1 AGENTTEORIN 

Agentteorin grundades av Jensen och Meckling (1976) och beskriver problemet mellan ägarna 

och ledningen i företag. Enligt teorin knyts organisationen samman genom kontrakt mellan 

organisationens parter. I kontraktet ingår principalen och agenten, där agenten ska agera utifrån 

principalens intressen. Principalerna är i detta fall aktieägarna och agenterna är VD tillsammans 

med resterande koncernledning. VD har det yttersta ansvaret över verksamheten, ett ansvar som 

delegerats av ägarna. Teorin bygger på att båda parter vill nyttomaximera vilket leder till att 

VD inte nödvändigtvis handlar enligt ägarnas intressen. Det naturliga intresset för aktieägarna 

är att öka aktievärdet, därför kan ägarnas intresse jämföras med ett ökat marknadsvärde. För att 

motivera VD att fatta beslut som främjar ägarnas föreslås incitament som ska sammanföra 

ägarnas och VD:s intressen. Dessa incitament kan vara rörlig ersättning kopplat till företagets 

resultat eller en större ägandedel i företaget genom aktier och optioner. Det senaste är en form 

av incitament som förespråkas av bland annat Jensen och Murphy (1999) eftersom när VD 

erhåller en större ägandeandel blir även dennes intresse att öka marknadsvärdet. Jensen och 

Meckling (1976) föreslår även kontroll av agenten i högre utsträckning för att minska risken att 

fel beslut fattas. Ett annat problem som uppstår är att VD inte är lika riskbenägen som ägarna 

eftersom VD ej är villig att fatta beslut som kan ha negativ påverkan på dennes karriär. 

För att denna teori ska fungera är förutsättningen att VD faktiskt har möjlighet att påverka 

marknadsvärdet. Kritik har även riktats mot denna teori och menar att organisationen är för 

komplex då även den övriga personalens inverkan och VD:s egna brister bör beaktas 

(Eisenhardt, 1989).  

2.2 STEWARDSHIPTEORIN 
En annan teori som förklarar förhållandet mellan agenten och principalen kallas stewardship-

teorin och presenteras av Davis, Schoorman och Donaldson (1997). Teorin bygger på sociala och 

psykologiska faktorer snarare än ekonomiska. De menar att företagsledningen kommer välja att 

handla i aktieägarnas intressen eftersom drivkraften är att få erkännande av ägarna. Teorin 

menar att VD kommer prestera bättre när denne känner sig behövd och uppmärksammad. Med 

detta synsätt krävs inte den kontroll och incitamentprogram som agentteorin förespråkar 

eftersom ledningen och aktieägarna redan strävar efter samma mål. Davis et al. (1997) menar 

även att aktieägarna inte är tillräckligt riskbenägna för att bortse ifrån agentteorin och därför 

används ekonomiska incitament och kontroll.  
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2.3 CATERINGTEORIN 
Baker och Wurgler (2002) presenterar en teori om vad som kan influera utdelningspolicyn. De 

antar avsaknad informationsasymmetri på marknaden. Essensen i teorin är att ledningen ger 

investerarna vad de efterfrågar. Baker och Wurgler (2002) fann bevis för att ändringar i 

utdelningsnivån kunde förklaras av efterfrågan på aktier som ger utdelning. Det vill säga, när 

ägarna efterfrågar hög utdelning korrigerar beslutsfattare sina utdelningar efter detta. Det 

samma gäller när efterfrågan är låg. Cateringteorin innebär att det förs in åtgärder för att 

stimulera marknaden eller för att styra den i den riktning som är önskvärd och för att skapa ett 

värde som är högre än det fundamentala värdet. Baker och Wurgler (2002) menar att det inte 

finns något alternativ än cateringteorin som förklarar marknadens felaktiga prissättning. Detta 

innebär att efterfrågan från investerarna är för hög att ledningen eller VD inte kan göra annat 

än att möta den efterfrågan. 

2.4 TOURNAMENTTEORIN 
Tournamentteorin presenteras av Lazear och Rosen (1981) där de anställda i företagen tävlar 

mot varandra och priset är befordran eller högre lön. Detta synsätt motiverar skillnader i 

lönenivåer där de anställda kan klättra i hierarkin för att nå högre lön. Lönenivåskillnaderna ska 

motivera de anställda att prestera bättre och ger högre lönsamhet för företaget. De menar att 

desto större skillnaden är i lönenivån desto bättre presterar de anställda. Enligt Eriksson (1999) 

motiveras även en hög ersättning till VD med anledning av att den högsta chefen inte kan ta sig 

högre upp i hierarkin inom samma företag och bör därför motiveras med en extra hög ersättning.  

2.5 SAMMANFATTNING  

Kapitlet presenterar fyra olika teorier som kan kopplas till denna studie. Agentteorin är vald för 

att studien är gjord på VD och andra ledande befattningshavare. Det kommer alltid att finnas 

en konflikt mellan att arbeta för det egna intresset och för de andra, i detta fall aktieägarna. För 

att studera en motpol till agentteorin presenteras stewardshipteorin som visar på de 

psykologiska faktorerna och som förklarar intressekonflikten ur ett socialt perspektiv istället 

för ekonomiskt. Cateringteorin presenteras därför den förklarar förhållandet mellan ledningen 

och aktiemarknadens investerare. Ledningen tenderar att fokusera på vad investerarna 

efterfrågar och det kan bidra till att företagen övervärderas. Slutligen är tournamentteorin vald 

som menar att anställda behöver motivation i form av höga skillnader i ersättningar för att stäva 

mot toppen. 
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3. TIDIGARE STUDIER 

3.1 VD-ERSÄTTNINGENS NIVÅ 

Jensen och Murphy (1999) studerar chefslöner och bidrar till debatten om den höga ersättningen 

till VD. Analysen omfattar ersättning till 2 505 VD i 1 400 företag under åren 1974 till 1988. 

700 företag från perioden 1934 till 1938 har även undersökts för att kunna jämföra ersättningen 

till VD. En jämförelse visar att den genomsnittliga VD-ersättningen på New York Stock 

Exchange inte har stigit på 50 år (Jensen och Murphy, 1999). De menar att det inte är den höga 

ersättningen till VD som är problemet utan hur de kompenseras. Resultatet indikerar att VD-

ersättningen inte varierar mycket mer än de vanliga anställdas löner. Problemet menar Jensen 

och Murphy (1999) är att ersättningen inte är kopplad till företagets finansiella resultat. På 

grund av kritik från allmänheten, som menar att ersättningsnivån är för hög, finns det en rädsla 

för att premiera VD för goda finansiella resultat. Samtidigt finns även en tveksamhet till att 

införa ekonomiska påföljder vid dåliga finansiella resultat. När ersättningen inte är kopplad till 

de finansiella resultaten minskar incitamenten för VD att vinstmaximera för aktieägarna. De 

menar även att en lösning på problemet är att låta VD erhålla större ägande genom aktieandelar 

och därför öka incitamenten för att maximera värdet för aktieägarna.  

Bebchuk och Grinstein (2005) visar på en förändring efter 1990-talet när de undersöker 

ökningen av ersättning till VD och de fem ledande befattningshavare i bolagen i USA under 

åren 1993 till 2003. De finner att ökningen av ersättningen är större än vad som kan förklaras 

av bransch, förändringar i företagets storlek och finansiellt resultat. Om sambandet mellan 

företagets storlek och finansiella resultat skulle vara densamma år 2003 som 1993 skulle 

ersättningen behöva vara hälften så stor. Den aktiebaserade ersättningen har ökat, vilket var 

önskvärt i studien av Jensen och Murphy (1999). Dock har den inte följts av en minskad fast 

ersättning, vilket kan tyda på att VD:s ersättning fortfarande inte är optimal i förhållande till 

företagets resultat.  

3.2 CATERINGTEORIN 
Glushkov och Bardos (2009) finner att cateringincitamentet spelar en stor roll i ledningens 

beslutsfattande. VD tilldelas en premie vid rätt tid och tillfälle då investerare ser vinsttillväxt. 

De visar på att cateringbeteendet har en verklig inverkan på ekonomiska utfall. Glushkov och 

Bardos (2009) har sett att det sker oväntade investeringar och försäljningstillväxt vid 

annonserandet av denna premie. Precis som Baker och Wurgler (2002) diskuterar finns det 

investerare som inte väger de olika informationskomponenterna mot varandra vilket skapar en 

förutsägbarhet. Glushkov och Bardos (2009) sammantagna resultat visar att hur 

aktiemarknaden reagerar på tillväxt påverkar företagens tillväxt. 
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3.3 VD-ERSÄTTNINGENS SAMBAND MED FÖRETAGETS RESULTAT 
Bebchuk, et al. (2011) har genomfört en undersökning om VD:s "pay slice", vilket innefattar 

den andel total ersättning till de fem största cheferna i bolaget som tillfaller VD. Sambandet 

undersöks sedan mellan ersättningskvoten (pay slice) och företagets finansiella resultat genom 

Tobin´s q och lönsamheten genom ROA (return on asset). Bebchuk et al. (2011) menar att om 

en optimal nivå existerar på VD:s ersättning skulle inget samband eller möjligtvis ett positivt 

samband upptäckas mellan andelen ersättning och bolagsvärdet. Tvärt om visar undersökningen 

ett negativt samband, författarna förklarar detta genom agentproblem samt att det inte är möjligt 

att höja värdet på bolaget genom en högre ersättningskvot. Författarna menar även att en hög 

andel ersättning till VD kan vara optimalt för företag med litet värde (mätt med Tobin´s q) i 

andra fall kan det leda till problem kopplade till agentteorin. I samma undersökning påträffas 

även ett negativt samband mellan ersättningskvoten och företagets lönsamhet mätt som ROA. 

En studie gjord av Boyd (1994) som undersöker 193 företag i USA finner dock inga signifikanta 

samband mellan ROA och ersättningen till VD, dock är studierna uppbyggda olika när Bebchuk 

et al. (2011) jämför ersättningskvoten.  

Core et al. (1999) finner att ersättningen till VD är större när denne är med i styrelsen, när 

styrelsen är större och när det finns en större andel externa styrelseledamöter som utses av VD. 

Ett positivt samband påträffas även när de externa styrelsemedlemmarna är äldre och tjänstgör 

i andra styrelser. En anledning till detta kan vara kopplad till agentteorin. För avgöra detta görs 

även en undersökning om korrelation föreligger mellan VD:s ersättning och företagens framtida 

resultat. Ett negativt samband påträffas vilket styrker teorin om att bolag med sämre 

bolagsstyrning har större agentproblem och i sin tur högre agentkostnader och även ett sämre 

framtida resultat.  

En undersökning gjord av Randøy och Nielsen (2002), på 120 Norska och 104 Svenska 

börsnoterade företag, undersöker sambandet mellan styrelsesammansättning och VD-ersättning 

samt företagets värde mätt i M/B. De finner ett positivt samband mellan styrelsens storlek och 

VD-ersättningen samtidigt som ett negativt samband påträffas mellan VD:s ägande och dennes 

ersättning. Ersättningen till VD omfattar i denna studie fast och rörligt lön tillsammans med 

pension, övriga förmåner, aktier och optioner. Till skillnad från de liknande amerikanska studier 

som gjorts påträffas inget samband mellan företagets resultat och VD:s ersättning. De menar 

att skillnader existerar i det ekonomiska klimatet i USA och i Skandinavien, där Sverige och 

Norge präglas av ekonomisk öppenhet, höga skatter och en omfattande offentlig sektor.  
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3.4 ERSÄTTNINGENS FUNKTION 
Det finns även andra funktioner med ersättningen som inte är kopplade till värdet och 

lönsamhet. Enligt Finkelstein och Hambrick (1988) kan ersättningen användas som ett verktyg 

för att attrahera och behålla de mest kompetenta VD i företaget, vilket även förklaras av Gabaix 

och Landier (2006) samt Li (2014). Murphy och Zábojník (2004) beskriver hur VD:s ersättning 

bestäms på marknadsmässig nivå. Anledningen är att mindre vikt läggs vid dennes kunskap om 

själva företaget vilket gör att de konkurrerar på en större global marknad. För att kunna 

konkurrera om de bästa VD måste företagen hålla samma ersättningsnivå som marknaden.  

Gabaix och Landier (2006) har utvecklat en modell vid beräkning av VD:s ersättning. De menar 

att ersättningen ska bestämmas utifrån ett antal faktorer och inte efter hur eftertraktad denne är. 

I USA har ersättningen till VD ökat sexfaldigt mellan åren 1980-2003. De tar även upp hur 

optioner istället delas ut som löneökning för att undvika skandaler. Dessa beslut fattas av 

bolagsstyrelsen med anledning att ett högre marknadsvärde på företaget ska ge en högre 

ersättning till VD, dock betyder det inte att denne gör ett bättre arbete. De påstår även att när 

en VD får en högre ersättning visar det på en hårdare bolagsstyrning. För att kompensera den 

ökade belastningen i arbetet måste ersättningen öka. Gabaix och Landier (2006) visar även att 

ersättningen ökar mer än belastningen, vilket skapar en tveksamhet om VD:s färdigheter ligger 

till grund för ersättningen. Deras studie tar även upp den faktorn att det finns en efterfrågan på 

toppskiktet vilket skapar en tävling för att erhålla dessa talanger som VD för bolaget. Modellen 

genererar en perfekt korrelation av humankapitalet av chefer och aktiemarknaden. Detta bidrar 

till att företagen som visar upp de bäst betalda VD är de mest framgångsrika. 

3.5 SAMMANFATTNING  
Det som tycks gälla är att VD:s ersättning är högre än vad som kan förklaras av prestation. 

Ersättningarna kan inte förklaras genom att titta på företagens finansiella resultat och de 

påverkas inte i någon större grad av hur resultaten ter sig. De samband som presenteras mellan 

VD ersättning, M/B och ROA är negativa. Vissa menar att det negativa sambandet tyder på 

agentproblem. Det finns även de som menar att för att få de eftertraktade VD krävs det en 

kontinuerlig ökning av VD ersättning.  
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4. METOD 

4.1 FORSKNINGSANSATS 

I studien används en kvantitativ metod. Studiens ansats kan förklaras av Bryman och Bell 

(2013) som deduktiv vilket innebär att undersökningen utgår ifrån teorier för att sedan testa i 

vilken utsträckning empirin stämmer överens med teorin. Teorin påverkar även urvalet till 

undersökningen och gör att författarna innan insamling av data har en uppfattning om vilka 

resultat som förväntas hitta. 

4.2 DATAINSAMLING 
Data som behandlar ersättningen till koncernledning tillsammans med VD har samlats in 

manuellt och kan härledas till 468 årsredovisningar från åren 2003-2013, samtliga hämtade från 

företagens hemsidor. Den totala ersättningen innefattar lön, bonus program, pension och övriga 

förmåner. Att denna data samlas in manuellt gör det möjligt för författarna att redan vid 

insamlingen reflektera över ersättningsnivåerna och skaffa en första inblick i hur empirin ser 

ut. Variablerna M/B, ROA och marknadsvärdet har samlats in från databasen Datastream, 

tillgänglig vid Uppsala Universitet. ROA fanns endast tillgänglig 2003-2011, vilket gör att 

denna variabel användes i analyser gällande de åren. Urvalet Large Cap och branschindelning 

har bestämts utifrån Stockholmbörsens indelning på bransch och storlek. Det empiriska 

materialet har samlats i Excel där materialet strukturerats i kategorier för vidare bearbetning. 

Statistiska analyser är sedan gjorda i form av kontroller för korrelation och regressionsanalyser, 

även dessa i Excel.  

4.3 URVAL 
De företag som undersöks är svenska koncerner noterade på Stockholmsbörsen Large Cap lista. 

Urvalet valdes med anledning av storleken på VD:s ersättning. Vi anser att det är de stora 

företagen, mätt i marknadsvärdet, som har möjlighet att laborera med ersättningen om det är 

fallet. Åren 2003-2013 behandlas eftersom tillgänglig aktuell data önskas samtidigt som vi 

önskar undersöka skillnader åren före, under och efter finanskrisen 2008. Det totala antalet 

företag och år som undersökt presenteras i appendix B.  

Undersökningen behandlar fyra variabler. De beroende variablerna är kopplade till företagets 

resultat och den oberoende variabel är kvoten mellan VD:s ersättning och koncernledningens 

ersättning per person. Ersättningskvoten har beräknats genom divisionen nedan.  

 

𝐸𝑟𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑣𝑜𝑡 =
𝑉𝐷 𝑒𝑟𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 + 𝑝𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 + 𝑏𝑜𝑛𝑢𝑠

𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑒𝑟𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑟 ö𝑣𝑟𝑖𝑔 𝑙𝑒𝑑𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑏𝑒𝑓𝑎𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ℎ𝑎𝑣𝑎𝑟𝑒 
 

 

För att mäta företagets lönsamhet används kvoten return on asset (ROA) vilket är avkastningen 

på företagets totala tillgångar. Denna ekvation visar företagets förmåga att skapa lönsamhet på 

det totala kapitalet (Brealey et al., 2011). Kvoten beräknas enligt divisionen nedan.  
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𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑛 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡 =
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟
 

För att undersöka företagets marknadsvärde används variabeln market to book (M/B). M/B-

kvoten är förekommande i tidigare studier där värderingen av företag undersöks, även i flera 

liknade studier från USA används Tobins q som ett mått på finansiellt resultat vilket liknar M/B 

i stor utsträckning. Är M/B-kvoten över 1 överstiger marknadsvärdet börsvärdet vilket betyder 

att marknaden övervärderar företaget som då anses vara ett värdeföretag (Brealey et al., 2011). 

Är kvoten under 1 har det motsatt betydelse och anses vara ett tillväxtföretag. Kvoten beräknas 

genom formeln nedan.  

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑡𝑜 𝑏𝑜𝑜𝑘 =
𝑀𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 𝑝å 𝑒𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

𝐵𝑜𝑘𝑓ö𝑟𝑑𝑎 𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 𝑝å 𝑒𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 

För att även kunna undersöka sambandet mellan ersättningen och företagets storlek mätt i dess 

marknadsvärde används den naturliga logaritmen av denna. I en undersökning som denna är 

det fördelaktigt om variablerna är normalfördelade. Eftersom extremvärden förekommer och 

det inte är möjligt att ha ett marknadsvärde under noll blir variabeln snedfördelad. Genom att 

ta den naturliga logaritmen av denna variabel gör vi det möjligt att använda denna utan att 

påverkas av snedfördelning eller extremvärden. När Ln(Mcap) används som beroende variabeln 

tolkas regressionen som en absolut förändring i ersättningskvoten ger en procentuell förändring 

i marknadsvärdet med β*100. I de fall Ln(Mcap) används som oberoende variabel tolkas 

regressionen som en procents förändring i marknadsvärdet ger en absolut förändring i den 

beroende variabeln med β/100.  

4.4 ANALYSMODELL 
För att besvara frågeställningarna har ovanstående beskrivna variabler varit föremål för 

univariat analys och multipel regressionsanalys. Regression används för att hitta samband 

mellan variablerna, vilket är syftet med undersökningen. Tre olika regressioner presenteras, alla 

gemensamt med ersättningskvoten som den oberoende variabeln, den beroende variabeln testas 

med M/B, Ln(Mcap), samt ROA. Eftersom ROA kan påverka både M/B och marknadsvärdet 

används dessa som kontrollvariabler i regressionsanalyserna. Undersökningen syftar till att 

avgöra om samband existerar mellan en stark VD och företagets finansiella resultat mätt i både 

marknadsvärdet, storlek och lönsamheten. Genom att använda fler variabler ger det en bredare 

syn på vilken typ av resultat en stark VD påverkar. För att inte låta extremvärden påverka 

regressionen har en procent av de lägsta och en procent av de högsta värdena tagits bort från 

ROA, M/B och ersättningskvoten.  

Regressionsmodellen bestäms genom minsta-kvadrat-metoden som är en matematisk metod för 

att mäta ett linjärt samband mellan variabler där observationer som avviker från 

regressionslinjen är som lägst. För att mäta ett linjärt samband används en enkel regression 

enligt nedan (Andersson, Jorner & Ågren 2007).  

𝑦 = 𝑎 + 𝛽𝑥 + 𝜀 
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Dock finns det fler variabler som kan förklara en förändring i den beroende variabeln, därför 

kommer vi även använda oss av en multipel regression som tar hänsyn till flera oberoende 

variabler och formuleras nedan. α är interceptet och ε är en felterm som står för den variation i 

den beroende variabeln som inte förklaras av ekvationen (Andersson et al., 2007). 

Regressionerna presenteras nedan.  

𝑅𝑂𝐴 = 𝛼 + 𝛽 (
𝑀

𝐵
) + 𝛽(𝐹𝑖𝑟𝑚𝑠𝑖𝑧𝑒) + 𝛽(𝐸𝑟𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑣𝑜𝑡) + 𝜀 

(1) 

𝑀

𝐵
= 𝛼 + 𝛽(𝑅𝑂𝐴) + 𝛽(𝐸𝑟𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑣𝑜𝑡) + 𝜀 

(2) 

𝐹𝑖𝑟𝑚𝑠𝑖𝑧𝑒 = 𝛼 + 𝛽(𝑅𝑂𝐴) + 𝛽(𝐸𝑟𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑣𝑜𝑡) + 𝜀 

(3) 

4.7 HYPOTESER 
För att avgöra om samband förekommer mellan den oberoende och beroende variabeln har tre 

hypoteser formulerats. I denna studie förväntas ett positivt samband påträffas mellan 

ersättningskvoten och företagets resultat. Liknande tidigare studier som har gjorts i USA har ett 

negativt samband påträffats mellan dessa variabler. Eftersom det ekonomiska klimatet skiljer 

sig åt mellan USA och Sverige samtidigt som ersättning till VD i Sverige inte är på samma 

höga nivå förväntas ett annat resultat påträffas i denna studie. Detta grundar sig även på den 

tidigare studien som gjorts av Randøy och Nielsen (2002) där inget signifikant samband 

påträffas mellan VD-ersättningen och M/B på Svenska och Norska företag. På grund av att 

Sverige har relativt låga ersättningar till VD jämfört med USA och resterande länder i Europa 

förväntas det inte förekomma agentproblem mellan VD och ägarna i företagen. Det kan däremot 

vara fördelaktigt att ha en hög ersättningskvot med avseende att konkurrera om de mest 

attraktiva VD. Detta resonemang leder fram till hypotes ett där en stark VD kan öka 

marknadsvärdet när investerare på marknaden värderar dessa företag högre. Detta kräver att 

ersättningen också representerar VD:s betydelse i företaget. När en VD får relativ hög ersättning 

i förhållande till resterande koncernledning kan det enligt tournamnet teorin motivera de andra 

ledande befattningshavare att prestera bättre för att nå VD-posten eller öka sin egen ersättning 

vilket enligt hypotes två och tre ska ge en positiv inverkan på företagens lönsamhet och storlek 

mätt i marknadsvärdet. Hypoteserna presenteras nedan. 

Hypotes 1 Positivt samband existerar mellan ersättningskvoten och företagets värde mätt i 

M/B 

Hypotes 2  Positivt samband existerar mellan ersättningskvoten och företagets storlek mätt i 

 marknadsvärdet 

Hypotes 3  Positivt samband existerar mellan ersättningskvoten och företagets lönsamhet 

 mätt i ROA 
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5. RESULTAT 

5.1 BESKRIVANDE STATISTIK 

I tabell ett visas beskrivande statistik för de i undersökningen ingående variablerna. 

Ersättningskvotens genomsnitt är 2,79 vilket betyder att den genomsnittliga VD erhåller en 

ersättning som är mer än dubbelt så stor än den som tilldelas den genomsnittliga 

befattningshavaren i koncernledningen. Det går även att utläsa att genomsnittet av företagen 

listade på Stockholmsbörsen Large Cap har ett marknadsvärde som nästan är dubbelt så högt 

som det bokförda värdet. Störst spridning går att hitta för ROA variabeln, där är även skillnaden 

mellan medelvärdet och medianen som störst.  

Tabell 1 Deskriptiv statistik 2003-2013    

Variabler Medelvärde Median Standardavvikelse Min Max Antal 

Ersättningskvot 2,79 2,66 0,05 0,79 7,67 468 

M/B 2,42 1,83 0,09 0,12 15,36 468 

Ln(Mcap) 16,76 16,66 0,05 13,03 19,51 468 

2003-2011       

ROA 10,04 8,90 0,40 -8,54 38,41 373 

Tabellen visar beskrivande statistik för urvalet och antal observationer.     

 

Korrelationsmatrisen nedan ger en överblick hur variablerna korrelerar med varandra. Är värdet 

ett korrelerar variablerna perfekt med varandra. När en multipel regressionsanalys ska användas 

finns risk för multikolineariet, vilket är när de oberoende variablerna har för hög korrelation 

med varandra. Ett problem med multikolineariet är att tillförlitligheten i skattade koefficienter 

kan minska (Andersson et al., 2007). I denna tabell är korrelationen mellan variablerna låg och 

den högsta korrelationen föreligger mellan ROA och Market Cap, författarna anser dock att 

korrelationen inte är tillräckligt hög för att skapa multikolineariet.  

Tabell 2 Korrelationsmatris       

2003-2011 Kvot ersättning M/B Ln(Mcap) ROA 

Kvot ersättning 1,00    

M/B 0,00 1,00   

Ln(Mcap) 0,08 -0,02 1,00  

ROA 0,08 0,54 -0,07 1,00 

2003-2013 Kvot ersättning M/B Ln(Mcap)   

Kvot ersättning 1,00    

M/B 0,02 1,00   

Ln(Mcap) -0,03 0,07 1,00   
Tabellen anger Pearsons rangkorrelationskoefficient (ρ) mellan samtliga variabler som använts i undersökningen.  

Tabellen delas upp då ROA saknas för åren 2012-2013  
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Diagrammet nedan visar hur medelvärdet för variablerna ersättningskvoten, ROA och M/B 

förändras över tid. Den streckade linjen visar att ersättningskvoten inte har förändrats avsevärt, 

dock går att utläsa en svag ökning under tioårsperioden vilket betyder att genomsnittet av 

företagen fortsatt att stärka sin VD över tiden. VD på Stockholmsbörsen Large Cap har fått en 

relativ större betydelse i ledningen genom ersättningsnivån jämfört med tio år tillbaka. Den 

punktade linjen visar att genomsnittet av ROA var som störst åren innan finanskrisen och 

sjunker år 2007-2009 för att sedan öka igen 2010. Den heldragna linjen håller sig alltid över ett 

vilket betyder att majoriteten av företagen på Large Cap är högt värderade och anses vara 

värdeföretag under hela tioårsperioden, dock är kvoten lägst och närmast ett under finanskrisen. 

M/B är också som högst åren innan finanskrisen då även lönsamheten var som störst. 

Figur 1 Medelvärden för ROA, M/B och ersättningskvot över tid 
        

 
 
 

        
Diagrammet visar hur medelvärdet för ersättningskvoten, M/B och roa förändras över tid.  

Streckad linje är ersättningskvot, heldragen linje är M/B och punktad linje visar ROA.         

         

 

I tabell tre går att utläsa medelvärde, median och standardfel för ersättningskvoten när den är 

uppdelad i kvartiler för respektive beroende variabler. Vad gäller M/B är ersättningskvoten 

något högre för de företag som är högst värderade. Det betyder att ersättningskvoten är något 

högre för värdföretagen än för tillväxtföretagen, denna skillnad är signifikant på 10 

procentsnivån. Av vad som går att utläsa av denna tabell ökar ersättningskvoten i takt med att 

M/B ökar för att sedan sjunka igen när M/B är som högst. Ett positivt samband går att utläsa 

ersättningskvotens och marknadsvärdet emellan, vilket kan tyda på att en högre ersättningskvot 

generar ett högre värde för bolaget, dock är skillnaden mellan hög och låg inte signifikant. Vad 

gäller sambandet mellan ROA och ersättningskvoten går att utläsa en liten skillnad mellan hög 

och låg, inte heller är denna skillnad signifikant. När vi studerar varje kvartil för sig ser det 

istället ut som att ersättningskvoten sjunker i takt med att lönsamheten ökar för att sedan öka 

igen för de företag med högst lönsamhet.  
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Tabell 3 Ersättningspremie           

  Kvot ersättning M/B        Premie 

  Q1 Q2 Q3 Q4 Q4-Q1 

2003-2013 Medelvärde 2,59 3,09 3,19 2,93 0,34* 

 Standardfel 0,12 0,20 0,35 0,15  

 Medianvärde 2,42 2,69 2,67 2,78  

  Market Value     

2003-2013  Q1 Q2 Q3 Q4 Q4-Q1 

 Medelvärde 2,56 2,76 3,38 3,10 0,54 

 Standardfel 0,10 0,11 0,23 0,35  

 Medianvärde 2,42 2,71 2,95 2,58  

  ROA     

2003-2011  Q1 Q2 Q3 Q4 Q4-Q1 

 Medelvärde 2,76 2,65 2,62 2,90 0,14 

 Standardfel 0,12 0,11 0,10 0,11  

  Medianvärde 2,50 2,39 2,54 2,83   

 

Tabellen visar medelvärde, standardfel och median för ersättningskvoten uppdelade i kvartiler genom M/B, storlek och ROA.  

Q1-Q4 visar skillnader i ersättningskvoten mellan den högsta kvartilen och den lägsta.  
***, **, och * motsvarar signifikans på 1%, 5% respektive 10%-nivån.  

 

 

Premien i ovanstående tabell har sedan undersökts varje år separat för att avgöra om 

ersättningskvoten skiljer sig mellan högt och lågt marknadsvärde över tid. Data för detta 

diagram finns i appendix C. I denna tabell är premien logaritmerad för att få en 

normalfördelning. I diagrammet för M/B går att utläsa att det är endast under åren 2012 och 

2013 som ersättningskvoten är högre för företagen som är högst värderade. Noterbart är även 

att de största skillnaderna i ersättningskvoten påträffas i början och slutet av perioden. Under 

2003 är det företagen som är lägst värderade som har en högre ersättningskvot, år 2012, 2013 

är det tvärt om.  

Ersättningskvotens skillnad mellan största och minsta företag mätt i marknadsvärdet är som 

störst under åren 2006, 2007 och 2011 då de största företagen också har högt ersättningskvot. 

Under samma år gäller det motsatta för M/B vilket betyder att en hög ersättningskvot inte är 

kopplat till en högre värdering av företagen, snarare tvärt om. På senare tid har trenden vänt där 

den heldragna linjen indikerar att värdeföretagen, de som värderas högst, har högst 

ersättningskvot.  
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Figur 2 Ersättningspremien över tid 

 
 
 

     
Diagrammet visar hur premien för M/B och marknadsvärdet förändras över tid. Heldragen linje är M/B och streckad linje 

är marknadsvärdet.     

 

5.2 SAMBAND M/B OCH ERSÄTTNINGSKVOT 
I tabell fyra som omfattar samtliga undersökta år påträffas inga signifikanta samband mellan 

ersättningskvoten och värderingen av företagen. När vi kontrollerar för ROA är det under 

finanskrisen början 2007-2008 som det första sambandet mellan M/B och ersättningskvoten 

påträffas på en tio procents signifikansnivå. Det negativa sambandet under finanskrisen tyder 

på att företagen med en lägre ersättningskvot tenderar att värderas högre och tvärt om. Vi finner 

även ett högre förklaringsvärde under finanskrisen och att ROA korrelerar positivt med M/B 

med en signifikansnivå på 5 procent. I de enkla regressionerna är förklaringsvärdet noll, 

däremot ökar förklaringsvärdet när kontrollvariabeln ROA tas med i regressionen. Detta 

betyder att modellen kan förklara mer av förändringen i M/B då ROA inkluderas.   

I likhet med studien som gjordes i USA av Bebchuk et al. (2011) finner vi att ett negativt 

samband mellan ersättningskvoten och M/B, som är en variant av Tobins q vilket används i 

studien 2011, dock förkommer sambandet endast under finanskrisen. Enligt Bebchuk et al. 

(2011) ska variablerna vara positivt korrelerade eller inte korrelerade alls om ersättningskvoten 

väljs optimalt för att återspegla den relativa betydelsen av den VD i koncernledningen. De 

föreslår att den negativa korrelationen kan förklaras av att agentproblem existerar och därmed 

en sämre bolagsstyrning, vilket även kan vara en förklaring till det negativa sambandet i denna 

studie under finanskrisen. Genom att inget samband påträffas ska inte något agentproblem 

förekomma före och efter finanskrisen, däremot kan analysen inte säga något om agentproblem 

mellan hela koncernledningen och ägarna. Eftersom inga signifikanta positiva samband 

påträffas är det inte möjligt att påstå att en stark VD är kopplat till högre värdering av företagen. 

Den trend som visade sig i figur två, att de företag som värderas högst även har en hög 

ersättningskvot, visar sig inte stämma i denna regression där det varken råder positivt samband 

eller signifikans under åren 2012-2013.  
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Tabell 4 Regression av M/B som beroende variabel 

 
 

 
 

 

M/B 
      

  

2003-

2013 

2003-

2011 

2003-

2011 

2003-

2006 

2003-

2006 

2007-

2008 

2007-

2008 

2009-

2011 

2009-

2011 

2012-

2013 

Konstant 2,33*** 2,42*** 1,27*** 2,89*** 1,58*** 2,10*** 1,34*** 2,04*** 0,86* 2,44*** 

 (9,34) (8,85) (5,09) (6,61) (3,75) (3,95) (3,18) (4,57) (2,10) (4,07) 

Ersättningskvot 0,03 0,01 -0,07 -0,04 -0,12 -0,01 -0,26* 0,08 0,08 -0,02 

 (0,39) (0,07) (-0,91) (-0,25) (-0,89) (-0,08) (-1,79) (0,51) (0,60) (-0,11) 

ROA   0,14***  0,14***  0,14***  0,13***  

   (12,24)  (7,17)  (7,59)  (7,31)  

R² 0,00 0,00 0,29 0,00 0,25 0,00 0,42 0,00 0,29 0 
Antal 

observationer 468 373 373 156 156 84 84 133 133 86 

t-värden inom parentes. ***, **, och * motsvarar signifikans på 1%, 5% respektive 10%-nivån.    
 

 

    

5.3 SAMBAND FÖRETAGETS STORLEK OCH ERSÄTTNINGSKVOT 
Regressionen i tabell fem, med storleken mätt i marknadsvärdet som beroende variabel, 

påträffas det enda signifikanta positiva sambandet mellan ersättningskvoten och 

marknadsvärdet under åren 2003-2006 när kontrollvariabeln ROA tas med i beräkningen. Med 

marknadsvärdet som beroende variabel är förklaringsvärdet obefintligt när ROA exkluderas, 

ingen av kontrollvariablerna har något signifikant samband mellan den beroende i denna 

modell.  

Denna regression indikerar att ersättningskvoten har en positiv påverkan på företagets 

marknadsvärde åren innan finanskrisen. Samma samband gick att utläsa i tabell 3 när den 

genomsnittliga ersättningskvoten ökade i takt med marknadsvärdet. Det betyder att innan 

finanskrisen tenderar ett företag med en stark VD i koncernledningen att ha ett högre värde på 

bolaget. Dock betyder det låga förklaringsvärdet att förändringen i ersättningskvoten endast kan 

förklara en väldigt liten del av förändringen i marknadsvärdet, detta eftersom väldigt många 

faktorer kan påverka marknadsvärdet. Bolagets storlek mätt i marknadsvärdet har alltså inget 

samband med en stark VD under och efter finanskrisen därför ska inte några agentproblem 

förekomma mellan ägarna och VD under denna tioårsperiod.  
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Tabell 5 Regression av Ln(Mcap) som beroende variabel                                   

  

 

Ln Mcap 

      

 

2003-

2013 

2003-

2011 

2003-

2011 

2003-

2006 

2003-

2006 

2007-

2008 

2007-

2008 

2009-

2011 

2009-

2011 

2012-

2013 

Konstant 16,84*** 16,47*** 16,56*** 16,37*** 15,65*** 16,04*** 16,12*** 16,88*** 16,94*** 16,88*** 

 (114,22) (98,40) (91,78) (61,28) (39,21) (42,87) (41,76) (65,98) (60,73) (65,98) 

Ersättningskvot -0,03 0,09 0,10 0,12 0,22** 0,18 0,21 -0,01 -0,01 -0,01 

 (-0,59) (1,56) (1,67) (1,29) (2,19) (1,37) (0,13) (-0,13) (-0,13) (-0,13) 

ROA   -0,01  0,03*  -0,01  -0,00  

   (-1,39)  (1,83)  (0,40)  (-0,57)  

R² 0,00 0,00 0,01 0,00 0,07 0,02 0,03 0,00 0,00 0,00 

Antal 

observationer 468 373 373 99 99 84 84 133 133 133 

t-värden inom parentes. ***, **, och * motsvarar signifikans på 1%, 5% respektive 10%-nivån.    

 

5.4 SAMBAND ROA OCH ERSÄTTNINGSKVOT 
I tabell sex är lönsamheten i form av ROA den beroende variabeln och ett svagt samband med 

ersättningskvoten påträffas över tidsperioden 2003-2011, dock endast signifikant på 10 

procentsnivån. Däremot kan vi utläsa ett starkare samband under finanskrisen 2007-2008 när 

ersättningskvoten påverkar ROA med en signifikans på en procentsnivån. Även M/B har ett 

starkt positivt signifikant samband och indikerar på att företagen med högre lönsamhet också 

värderas högre på marknaden. Storleken mätt i marknadsvärdet däremot har ett starkt negativt 

samband under finanskrisen som innebär att de störta företagen också har lägre avkastning på 

totala tillgångar under denna period. Det går även att utläsa att signifikansen och 

förklaringsvärdet ökar när kontrollvariabler tas med i regressionen. Därför kan vi lättare förlita 

oss på den multipla regressionen och konstatera att ett positivt samband existerar på 10 

procentsnivån mellan lönsamheten och ersättningskvoten när ett genomsnitt slås ut på de 

undersökta åren. 

Intressant med denna regression är att den skiljer sig från den liknande amerikanska studien av 

Bebchuk et al. (2011) som istället finner ett negativt samband mellan ersättningskvoten och 

ROA. Genom att positivt samband påträffas kan det enligt Bebchuk et al. (2011) betyda att 

ersättningskvoten kan återspegla VD:s relativa betydelse i koncernledningen för att skapa 

lönsamhet. Det positiva sambandet kan även förklaras av stewardshipteorin eftersom en VD 

som känner sig betydelsefull för företaget också presterar bättre för att öka lönsamheten. En 

alternativ förklaring är även att högre ersättning ökar motivationen, eftersom sambandet 

förekommer när VD-ersättningen ökar mer än resterande ledning kan relationen enligt 

stewardshipteorin förklaras av psykologiska aspekter snarare än ekonomiska. Sambandet kan 

även stödja tournamentteorin som menar att en stor skillnad i ersättning mellan VD och 

resterande ledning får de andra ledande befattningshavare att prestera bättre för att tävla om 

VD-posten eller öka den egna ersättningen (Eriksson, 1999).  
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Tabell 6 Regression med ROA som beroende variabel 

                                                                                        
 

 

ROA 
     

  2003-2011 2003-2011 2003-2006 2003-2006 2007-2008 2007-2008 2009-2011 2009-2011 

Konstant 8,86*** 9,87* 9,15*** 0,68 5,61** 18,31** 9,05*** 10,78 

 (7,84) (2,07) (5,98) (0,93) (2,23) (2,00) -4,89 -1,17 

Ersättningskvot 0,58 0,60* 0,55 0,63 1,82** 2,09*** 0,00 -0,17 

 (1,57) (1,93) (1,05) (1,37) (2,07) (3,11) 0,00 (-0,33) 

M/B  2,12***  1,75***  3,16***  2,24*** 

  (12,22)  (7,07)  (7,97)  (7,30) 

ln(Mcap)  -0,40  -0,14  -1,21**  -0,37 

    (-1,40)   (-0,34)   (-2,14)  (-0,70) 

R² 0 0,30 0,00 0,26 0,05 0,47 0,00 0,29 

Antal observationer 373 373 156 156 84 84 133 133 

t-värden inom parentes. ***, **, och * motsvarar signifikans på 1%, 5% respektive 10%-nivån.  

 

5.5 RESULTAT AV HYPOTESER 
H1 kan förkastas, i synnerhet eftersom det finns ett negativt samband 2007-2008 på 10 

procentsnivån. Enligt vår hypotes förkommer inte agentproblem mellan VD och ägarna i dessa 

företag. Eftersom inte något positivt samband påträffas säger resultatet emot vår hypotes om att 

ett företag med en stark VD värderas högre. Den enda perioden som VD:s relativa ersättning 

har ett negativt samband med värderingen är under finanskrisen. Det som går kan utläsa i figur 

1 är att genomsnittet av företagens M/B kvot sjönk på Stockholmsbörsens Large Cap och det 

är därför svårt att avgöra hur mycket en VD kan påverka marknadsvärdet under denna 

finanskris.  

H2 förkastas eftersom det enda positiva samband påträffas före finanskrisen 2008. Enligt vår 

hypotes kan en hög relativ ersättning till VD ge ett högre värde, dock gäller endast detta innan 

finanskrisen 2008. En stark VD har därför ingen inverkan på storleken mätt i marknadsvärdet 

efter och under finanskrisen. En faktor som kan påverka denna förändring kan dels vara 

finanskrisens ekonomiska effekter men även att riktlinjerna för bonus till VD stramades åt efter 

denna period. I diagram ett ser vi att ersättningskvoten trots allt ökade efter regleringen av 

bonussystemen vilket indikerar att den bonus som sedan delas ut är mer koncentrerad till VD.  

H3 kan accepteras på 10 procentsnivån när kontrollvariabler tillförs. Detta kan stärka vår 

hypotes att en hög ersättningskvot även påverkar lönsamheten positivt.  
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6. SLUTSATSER 

I denna studie undersöks sambandet mellan VD:s styrka, mätt i ersättningskvoten, och bolagets 

resultat vad gäller värde, storlek och lönsamhet. Tidigare studier i USA har funnit negativa 

samband mellan ersättning och resultat som förklaras genom en dålig bolagsstyrning med 

agentproblem. En tidigare studie som gjorts med svenska och norska företag finner inget 

signifikant samband mellan ersättningen och företagets värde. Vår studie skiljer sig åt genom 

att vi undersöker VD:s andel ersättning i förhållande till resterande koncernledning.  

Vår studie visar att ersättningskvoten inte korrelerar med M/B eller storleken mätt i 

marknadsvärdet. Detta indikerar att agentproblem inte föreligger mellan VD och ägarna. Dock 

utesluter detta inte att agentproblem kan föreligga mellan ägarna och hela koncernledningen, 

eller under finanskrisen när sambandet M/B och ersättningskvoten emellan är negativt. Gabaix 

och Landier (2006) diskuterar att de bolag med mest betalda VD också är de med högst 

lönsamhet. I likhet med deras studie kan denna förklara att de bolag som har starkast VD även 

har högre lönsamhet. Det positiva sambandet som påträffas mellan lönsamheten och 

ersättningskvoten indikerar att då en hög relativ ersättning till VD används för att attrahera och 

behålla eftertraktade VD även ger positivt resultat. Det styrker även tournamentteorin eftersom 

en stor skillnad i ersättningen till VD och resterande koncernledning får ledningen att prestera 

bättre för att tävla om VD-posten eller för att öka sin egen ersättning. Det bekräftar även 

stewardshipteorin som menar att en VD som känner sig betydelsefull även presterar bättre.  

Sammanfattningsvis kan studien indikera att en stark VD, mätt genom ersättningskvoten, kan 

ha en positiv inverkan på företagets lönsamhet. Är däremot syftet att öka marknadsvärdet mer 

än det verkliga värdet har en stark VD ingen effekt, det går inte att vilseleda marknaden att 

värdera bolaget högre genom en stark VD. Dessa resultat är representativt för Stockholms-

börsens Large Cap lista och vi kan inte göra generaliseringar för företag med mindre börsvärde. 

Frågan om VD ersätts på rätt sätt beror på syftet med ersättningen, om syftet är att öka kortsiktig 

lönsamhet kan en relativ hög andel ersättning till VD ge positiva resultat, däremot får det inte 

investerare att värdera företaget högre.  



25 

 

7. FÖRSLAG TILL VIDARE STUDIER 
Vår studie omfattar Large Cap på Stockholmsbörsen under en tio års period, därför är förslaget 

att utöka undersökningen och inkludera både Mid Cap och Smal Cap, detta för att se om 

sambanden är starkare på en annan nivå. Vi föreslår att aktier och optioner ska tas med i 

beräkningarna då syftet med dessa incitament kan vara olika, till exempel som enligt Fahlberg 

(2010) för att främja långsiktig tillväxt. Därför är det vidare intressant att undersöka den aktie- 

och optionsbaserade ersättningens fördelning och istället koppla VD:s styrka till dennes ägande 

i bolaget. Eftersom långsiktiga incitament-program som dessa är till för att främja långsiktighet 

kan det därför vara intressant att koppla den typen av ersättning till framtida resultat. För att 

genomföra en sådan undersökning behövs urvalet justeras till att undersöka de företag som 

använder sig av aktier och obligationer som incitament-program.  

Noterbart för denna studie är den skillnad som påträffas i tidsperioderna före, under och efter 

finanskrisen 2008. De största och signifikanta sambanden går att utläsa under finanskrisen. 

Intressant för vidare studier är att undersöka detta samband under finanskrisen 2007-2008 och 

varför sambanden är starkare under dessa år. Även varför ersättningskvoten var positivt 

korrelerad med storleken innan men inte efter finanskrisen. Under finanskrisen är det även svårt 

att påvisa VD:s betydelse för marknadsvärdet eftersom det sjönk för genomsnittet av företagen 

under denna period.  

Det vi noterar i tidsperioderna är att finanskrisen ännu inte är ett faktum 2006, dock kan vi 

konstatera att om företagen önskar öka ROA är ersättningsnivån en variabel som bidrar till det. 

Förklaringen till skillnaderna i tidsperioderna undersöker vi inte i denna studie men en 

möjlighet är att finanskrisen redan var ett faktum eller en oro för marknaden 2006. I USA höjdes 

styrräntor och ekonomer runt om i världen varnade för krisen (Gustavsson, 2009). Resultatet 

kan vara att företagen försökt manipulera marknaden att tro att företagen var på tillväxt snarare 

än i kris. 
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APPENDIX A 

Nedan förklaras de begrepp som används i uppsatsen.  

Fast lön. Den grundlön som tilldelas VD och resterande koncernledning, lönen är oberoende 

företagets finansiella resultat (Bång & Waldenström, 2009). 

Rörlig lön. En form kontant bonus som tilldelad VD på årsbasis och utformas som en andel av 

företagets vinst eller som ett mått från aktiekursen, bonusen kan även bestämmas av 

bolagsstyrelsens bedömning av prestation (Bång & Waldenström, 2009). 

Aktier och optioner. Ett långsiktigt incitament-program där VD tilldelas aktier eller optioner, 

dessa ses som långsiktiga eftersom de ej kan säljas under en bestämd tidsperiod. Dessa 

incitament program kan även ses som en bonus och tilldelas efter prestation (Bång & 

Waldenström, 2009). 

Pension och övriga förmåner. Pensionsersättningen ger VD rätt till en del av lönen livet ut efter 

en viss ålder. Andra förmåner kan vara tjänstebil, sjukvårdsförsäkring, boende samt 

avgångsvederlag som ger VD rätt till lön om denne sparkas (Bång & Waldenström, 2009). 

Large Cap OMX Stockholm. På Stockholmbörsens Large Cap listas de aktierna där företagen 

har ett börsvärde på minst en miljard euro, alltså de företag på Stockolmsbörsen med högst 

börsvärde.  

Tobins q. Mäter företagets värde genom att ta marknadsvärdet av tillgångarna dividerat med 

tillgångarnas återanskaffningsvärde (Tobin, 1969).  

ROA (Return On Asset). Visar hur effektivt ledningen använder företagets tillgångar för att 

generera vinst (Brealey et al., 2011). 

Market-to-book. Kvotvärdet på företaget som visar om företag är över- eller under värderade. 

Kvoten ges av marknadsvärdet dividerat med det bokförda värdet (Brealey et al., 2011).  
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APPENDIX B 
Nedan presenteras de företag och år som inkluderas i studien.  

Bilaga 1. Undersökningens urval      

Organisationsnr  Företagsnamn Bransch Årtal 

5560005331 Husqvarna  Consumer goods 2006-2013 

5560094178 Aktiebolaget Electrolux  Consumer goods 2003-2013 

5560150756 Swedish Match  Consumer goods 2003-2006 

5565282752 Nobia ab  Consumer goods 2003-2007, 2009-2013 

5560904251 Cherryföretagen Consumer service 2003-2005 

5560904251 Betsson Consumer service 2006-2013 

5563099158 Modern Times Group, MTG  Consumer service 2003-2013 

5565420824 Axfood  Consumer service 2003-2013 

5020077862 Svenska Handelsbanken  Financials 2003-2013 

5020177753 Föreningssparbanken  Financials 2003-2005 

5020177753 Swedbank Financials 2006-2013 

5020329081 Skandinaviska Enskilda Banken Financials 2003-2013 

5164060120 Nordea Bank  Financials 2004-2013 

5560083585 Ratos  Financials 2003-2013 

5560128240 Hufvudstaden  Financials 2003-2013 

5560138298 Investor  Financials 2003-2004, 2007-2013 

5560263237 Investmentaktiebolaget Latour  Financials 2003-2013 

5560452103 JM   Financials 2003-2013 

5560479742 Investment AB Kinnevik  Financials 2004-2013 

5560491523 Wihlborgs Fastigheter Financials 2003-2004 

5560491523 Fabege  Financials 2005-2013 

5560568817 L e Lundbergföretagen  Financials 2003-2012 

5560721523 Wallenstam  Financials 2003-2013 

5561757047 Ljungberggruppen  Financials 2003-2006 

5561757047 Atrium Ljungberg  Financials 2007-2013 

5565256905 Fastighets AB Balder Financials 2006-2013 

5565878054 Intrum Justitia Financials 2003-2013 

5560389321 Biovitrum  Health care 2006-2009 

5560389321 Swedish Orphan Biovitrum  Health care 2010-2013 

5564085032 Getinge  Health care 2003-2013 

5564272812 Meda  Health care 2005, 2007-2012 

5560142720 Atlas Copco  Industrials 2003-2013 

5560179367 Indutrade  Industrials 2005-2013 

5560360793 Saab  Industrials 2003-2013 

5560614330 Peab  Industrials 2003-2013 

5561904771 Hexagon  Industrials 2003-2012 

5563027241 Securitas  Industrials 2004-2013 

5563748309 Nibe Industrier   Industrials 2006-2013 
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5565878054 Alfa Laval  Industrials 2003-2013 

5566208095 Loomis  Industrials 2008-2013 

5560003468 Sandvik  Industrials 2003-2013 

5560004615 Skanska  Industrials 2003-2013 

5560063421 Trelleborg  Industrials 2003-2013 

5560013301 Holmen  Materials 2003-2013 

5560163429 SSAB  Materials 2003-2013 

5560255001 Billerud  Materials 2003-2013 

5560514142 Boliden  Materials 2003-2013 

5561089631 Hexpol  Materials 2008-2012 

5566108055 Lundin Aetroleum  Oil & Gas 2003-2013 

5562411065 Axis Aktiebolag  Technology 2004-2006, 2008-2013 

5561034249 Telia Sonera  Telecom 2003-2013 

5564108917 Tele2  Telecom 2003-2013 

Tabellen visar de företag och årtal som inkluderas i studien   
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APPENDIX C 
Nedan presenteras medelvärden för undersökningens samtliga år.  

Medelvärde på variabler    

Årtal Ersättningskvot M/B Marknadsvärde ROA 

2003 2,72 2,29 17,02 6,80 

2004 2,50 2,43 16,97 10,06 

2005 2,82 2,74 17,05 11,77 

2006 2,80 3,53 16,74 13,25 

'2007 2,64 2,59 16,77 12,09 

2008 2,73 1,45 16,74 8,77 

2009 2,61 2,13 16,59 7,05 

2010 2,80 2,65 16,74 11,20 

2011 3,00 2,21 16,57 8,77 

2012 2,97 2,31 16,65  

2013 3,12 2,36 16,61  

 

 

 

 

 

 

 

Premie på M/B   

Årtal M/B 0-25% M/B 75-100% Premie 

2003 3,84 2,67 -0,36 

2004 3,03 2,92 -0,03 

2005 2,87 2,44 -0,16 

2006 3,43 2,83 -0,19 

2007 2,75 2,56 -0,07 

2008 2,88 2,45 -0,16 

2009 2,48 2,53 0,02 

2010 2,77 2,46 -0,12 

2011 3,08 2,68 -0,14 

2012 2,43 3,23 0,29 

2013 2,85 3,21 0,12 

Premie marknadsvärde   

Årtal MV 0-25% MV 75-100% Premie 

2003 2,33 3,84 0,50 

2004 2,57 2,47 -0,04 

2005 2,64 2,31 -0,14 

2006 2,57 2,64 0,03 

2007 2,41 2,85 0,17 

2008 2,42 2,77 0,13 

2009 2,61 2,42 -0,07 

2010 2,80 2,81 0,00 

2011 2,98 2,59 -0,14 

2012 2,86 3,15 0,10 

2013 2,89 6,44 0,80 


