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Sammanfattning 
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System för redovisning, revision och ägarstyrning, FE3044, VT 2009  

Författare: Erik Danielsson, Henrik Sköld & David Svensson  

Handledare: Andreas Jansson 

Examinator: Andreas Jansson  

Titel: Varför förekommer rörliga ersättningar i det svenska corporate governance-

systemet? - En undersökning av olika teoretiska perspektiv 

 

Bakgrund: Enligt det agentteoretiska synsättet kan osäkerhet kring företagsledarens 

beteende avhjälpas genom att förutsätta ett opportunistiskt beteende från denne och 

sedan utforma styrmekanismer som begränsar denna opportunism.  Agentteorin har 

dock sitt ursprung i en amerikansk kontext med helt andra värderingar än de som format 

de svenska institutionerna. Därmed öppnas det för andra orsaker och teorier som kan 

förklara förekomsten av rörliga ersättningar i Sverige. 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att bidra till diskussionen om vilket eller vilka 

teoretiska perspektiv som kan ligga bakom förekomsten av belöningssystem i Sverige. 

Studiens genomförande: Uppsatsen bygger på kvantitativ forskningsstrategi detta 

eftersom författarna försöker finna ett samband mellan olika variabler.  Genom att utgå 

från en total populations undersökning av ca 300 börsnoterade företag kom den slutliga 

populationen som uppfyllde de uppställda kriterierna att uppgå till 211 företag. 

Respektive bolags årsredovisningar studerades därefter med hjälp av ett 

kodningsschema som angav informationen som skulle inhämtas och kvantifieras.  

Information har sedan statistiskt bearbetats för att kunna bidra till att testa de uppställda 

hypoteserna.  

Slutsats: Eftersom att ingen av agentteorins antagande som prövades kunde styrkas 

indikerar detta att andra teorier kan vara bättre lämpade. Resultaten indikerar på att det 

är institutionell teori i form av härmande isomorfism och symbolisk kompensation som 

är mer tillämplig för att förklara rörliga ersättningar i det svenska corporate governance-

systemet.  

Förslag till vidare forskning: Ett förslag skulle kunna utgörs av en kvalitativ studie om 

ägarna och styrelsen uppfattar VD:n som opportunistisk, och hur det påverkar 

utformandet av VD:ns ersättning. Ett annat förslag är att jämföra belöningssystem i 

Sverige mor andra internationella kontexter. 
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Förord  

På grund av den pågående debatten om behovet av rörliga ersättningar i det svenska 

näringslivet beslutades efter moget övervägande att denna magisteruppsats skulle 

behandla förekomsten av rörliga ersättningar i svenska corporate governance-systemet.   

Under uppsatsskrivandet har kunskaper kring den teoretiska grunden för 

belöningssystemens förekomst utökats bland författarna.  

Vi vill tacka vår handledare Andreas Jansson, samt alla opponenter för deras värdefulla 

synpunkter under arbetets gång. 
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Erik Danielsson  Henrik Sköld  David Svensson 
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Ordlista 

ANOVA Ett test som utvärderar tre eller flera olika 

populationers medelvärden1. Används när 

oberoende variabeln är kategorisk2. 

Beroende variabel är variabeln som påverkas av den oberoende, 

en förändring i den oberoende variabeln 

leder till en förändring i den beroende 

variabeln.
3
  

Betavärde Värdet anger respektive variabels bidrag till 

att förklara den beroende variabeln, då 

värdet för respektive oberoende variabel har 

kontrollerats.4 

Dikotom variabel  Utgörs av variabler med endast två 

kategorier till exempel man/kvinna.5  

Dummyvariabel Anger två kategorier med 0 respektive 1.  

Kontrollvariabel  Variabel som används för att kontrollera att 

materialet har en hög reliabilitet.   

Kvot- och intervallvariabel  Variabler med lika stora avstånd mellan de 

olika kategorierna.
6
 

Logistic regression Liknande multipel regression som används då 

den beroende variabeln är en kategorisk 

variabel.7 

Multikollinearitet Multikollinearitet syftar på situationen då två 

eller flera oberoende variabler är starkt 

                                                   
1
 Kinnear, P., R., & Gray, C., D., 1999, s. 178 

2
 Pallant, J., S., 2006, s. 214 

3
 Svenning, C, 2003, s. 76 

4
 Pallant, J. 2006, s.153 

5
 Bryman, A., & Bell E., 2005, s. 256 

6
 Bryman, A., & Bell E., 2005, s. 256 

7
 Pallant, J. 2006, s.114 
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inbördes korrelerade med varandra och leder 

till att skattningarna av 

regressionskoefficienterna blir mindre 

pålitliga8. 

Nominalvariabel (kategorivariabel) Denna typ av variabler utgörs av kategorier 

som inte kan rangordnas. Exempelvis då 

kategorier används som inte kan sägas vara 

bättre eller sämre.9  

Oberoende variabel Den variabel som påverkar den beroende 

variabeln, en förändring i denna skall leda 

till en förändring i den beroende variabeln.10    

Ordinalvariabel  Variabler vars kategorier kan rangordnas. 

Avstånden mellan de olika kategorierna är 

dock inte lika stora.11  

R Square (Förklaringsgrad) Determinationskoefficient anger variationen i 

den beroende variabeln som kan förklaras av 

variation i den oberoende variabeln.12 

Rörlig aktiebaserad ersättning  Optioner och konvertibler  

Rörliga ersättningar Anger den rörliga ersättningen i form av 

kontant ersättning och aktiebaserade 

optionsprogram.  

Signifikans (Sig.)  Anger hur stor risken är för att slutsatsen om 

ett samband dras, trots att inte något 

samband existerar.13  

Std Error of the Estimate Residualspridning, standardavvikelse kring 

                                                   
8
 Edling, C., & Hedström P., 2003, s. 145 

9
 Bryman, A., & Bell E., 2005, s. 256 

10
 Svenning, C, 2003, s. 75 

11
 Bryman, A., & Bell E., 2005, s. 256 

12
 Wahlgren, L.,  s. 127  

13
 Bryman, A., & Bell E., 2005, s. 269 
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medelvärdet. 

Total ersättning Ersättningen består av kontant fast adderat 

med kontant rörlig ersättning.  
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1. Inledning 

är nedan presenteras en inledning till studien bestående av bakgrund, 

problemdiskussion,  syfte, och disposition. I inledningen anges varför ämnet är 

intressant och viktigt att studera.  

1.1 Bakgrund  

Belöningssystem för företagsledare är en viktig del av corporate governance och har två 

huvudsakliga syften, dels att underlätta rekrytering och knytandet av toppförmågor till 

företaget och dels att se till att företagsledningens intressen sammanfaller med 

aktieägarnas
14

. Enligt det agentteoretiska synsättet kan övervakningsproblem och 

osäkerhet kring företagsledarens beteende avhjälpas genom att förutsätta ett 

opportunistiskt beteende från denne och sedan utforma styrmekanismer som begränsar 

denna opportunism
15

. Den vanligaste styrmekanismen utgörs av rörliga ersättningar 

vilka används som ett redskap för att minska den risk för opportunism som uppstår då 

företagsledaren oftast bara innehar en liten ägarandel i det företag som står under 

dennes kontroll.
16

 Ägarna tar oftast inga egentliga beslut om företagets kortsiktiga 

styrning utan har överlämnat det till företagsledaren som fått förtroendet att styra 

företaget i ägarnas intresse
17

. Eftersom företagsledarens förehavanden är svåra att 

övervaka kommer aktieägarna att vara oförmögna att utforma kontrakt som till fullo 

reglerar dessa. De kommer istället att erbjuda företagsledaren ett kontrakt där 

ersättningens storlek knyts till företagets prestation
18

.  

Agentteorin har sitt ursprung i en amerikansk kontext, där institutioner som familjen 

och media bevarat en positiv inställning till självtillit, individuella bedrifter och det 

generella antagandet att agerande i egenintresse inte bara är accepterat, utan även 

nödvändigt. 
19

 De värderingarna som antas format de svenska institutionerna, det vill 

säga jämlikhet, kollektivt ansvarstagande och samverkan är avsevärt annorlunda än de 

USA förknippas med. Dessa värderingar står i bjärt kontrast till de om opportunism, 

egenintresse och nyttomaximering som den agentteoretiska modellen är uppbyggd 

                                                   
14

 Tson Söderström, H., et al., 2003, s. 107 
15

 Grundei, J., 2008, s. 141-142 
16

 Bertrand, M., & Mullainathan, S., 2001, s. 901 
17

 Tosi, H., L., & Gomez-Mejia, L., R., 1989, s. 169 
18

 Bertrand, M., & Mullainathan, S., 2001, s. 904 
19

 Lubatkin, M., H., et al., 2005, s. 873 

H 
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kring.
20

 Det har medfört att amerikanska corporate governance-system utgått från 

agentteorins grundläggande antaganden om egenintresse och framtvingad efterlevnad, 

baserad på normer som individualistisk opportunism, medan de svenska systemen mer 

baserats på kollektivt ansvarstagande och frivillig efterlevnad. 
21

 

Det amerikanska corporate governance systemet är uppbyggt kring föreställningen om 

”shareholder value”, som betonar aktieägarnas primära intresse inom företagen framför 

övriga intressenters.
22

 Inom det här systemet är företagsledare för börsnoterade företag 

tvingade att maximera avkastningen på kapitalet som står under deras kontroll.
23

 

Sverige har sedan lång tid tillbaka dominerats av ett stakeholder perspektiv, där även 

övriga intressenter och framförallt arbetstagarna prioriterats
24

. Det svenska systemet för 

ägande och bolagsstyrning har visat påtaglig förmåga till överlevnad och de svenska 

storföretagen har varit internationellt framgångsrika
25

. Men det finns indikationer på att 

ett skifte mot shareholder value är i antågande. En del i den utvecklingen är den 

växande populariteten för aktie- och lönsamhetsrelaterade ersättningar, vilket har varit 

en nyckelfaktor av utvidgandet och uppdelningen av löneersättningarna i en fast och en 

rörlig del i svenska företag. Många svenska företag är även i stor utsträckning 

internationaliserade, vilket kan förklaras av den begränsade hemmamarknaden som 

tvingar företagen att bli multinationella redan i ett tidigt stadium av deras utveckling.
26

 

1.2 Problemdiskussion 

Det svenska näringslivet präglas av ett starkt kontrollägande, genom till exempel 

ägarsfärer
27

. De starka kontrollägarna har stora resurser att lägga på övervakning av 

företagsledningen
28

. De har därmed incitament att utföra övervakning genom 

informationssystem som informerar ägarna om företagsledarens handlande, istället för 

att försöka styra handlandet genom resultatbaserade kontrakt
29

. Därav borde, om det 

agentteoretiska perspektivet är gällande, användningen av rörliga ersättningar till 

företagsledare vara en begränsad företeelse i Sverige. Trots detta har rörliga ersättningar 

                                                   
20

 Lubatkin, M., H., et al., 2005, s. 874 
21

 Lubatkin, M., H., et al., 2005, s. 876 
22

 Lazonick, W., & O´Sullivan, M., 2000 s. 13 
23

 Almond, P., et al., 2003, s. 432 
24

 Randoy, T., & Nielsen, J., 2002, s. 59. 
25

 Tson Söderström, H., et al., 2003, s. 141 
26

 Almond, P., et al., 2003, s. 442-443 
27

 Tson Söderström, H., et al., 2003, s. 55 
28

 Dyl, E., A., 1988, s. 21-25 
29

 Eisenhardt, K., M., 1989, s. 61 
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till ledande befattningshavare ökat bland svenska börsnoterade företag
30

. Det öppnar för 

andra orsaker än att ägarstrukturen avgör förekomsten av rörliga ersättningar. 

Sociala nätverk kan minska behovet av övervakning av företagsledaren. Dessa utgörs av 

relationer mellan ägare, företagsledare eller styrelseledamöter som är sammankopplade 

exempelvis via gemensamma styrelseuppdrag eller gemensamt ägande.
31

 Dessa nätverk 

kan skapa både incitament och möjligheter till att övervaka varandras ageranden inom 

nätverken. De kan även skapa starka kulturella band som skapar bättre förståelse mellan 

individerna, vilket resulterar i ett mer ärligt uppträdande inom nätverken.
32

 

Nätverksteorin skulle därmed kunna bidra till att förklara ägarnas behov av att tilldela 

VD:n rörliga ersättningar. 

Införandet av rörliga belöningssystem kan även påverkas av omgivningen och skulle då 

kunna förklaras av institutionell teori. Institutionell teori betonar regler och värden vilka 

belyser förhållandet mellan individer, organisation och samhälle. Organisationer ses 

som om de vore öppna system starkt påverkade av omgivningen. De ses som socialt 

konstruerade fenomen och är produkter av idéer, värdesystem och värdeuppfattningar. 

Organisationer reproducerar på olika sätt sin omgivning och blir likformiga med den 

genom olika slag av tvång och tryck, så kallad isomorfism. Det sker genom att 

efterlikna andra organisationer eller genom att rätta sig efter olika professionella 

normsystem. Härigenom blir organisationen en social struktur istället för ett instrument 

för måluppfyllnad.
33

  

Enligt den institutionella teorin agerar organisationer på ett visst sätt för att uppnå 

legitimitet. De handlar på ett sätt som har utvecklats över tid och har blivit legitimt 

inom organisationen eller i den omgivning de existerar.
34

 Utifrån ett symboliskt 

ledarskapsperspektiv är det väsentliga inte om företagsledaren gör skäl för sin ersättning 

utan hur de faktiska faktorerna som inverkar på dennes ersättning framställs som 

logiska. I det här perspektivet kan agentteorins allt mer framträdande roll tyda på att den 

uppnått symboliskt värde som förklaring till rörliga belöningssystem
35

.  

                                                   
30

 Almond, P., et al., 2003, s. 442-443 
31

 Sinani, E., et al., 2008, s 27-28 
32

 Stafsudd, A., 2009, s. 67 
33

 Abrahamsson, . B, & Andersen, J., A., 2005, s. 217-219 
34

 Eisenhardt, K., M., 1988, s. 492-493 
35

 Westphal, J., D., & Zajac, E., J., 1995, s. 301 
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Införandet av rörlig ersättning kan alltså bero på företagens omgivning, att det 

utvecklats ett visst handlingssätt som blivit det mest legitima inom den svenska 

kontexten. Den här studien ämnar bidra till diskussionen om rörliga ersättningar inom 

det svenska näringslivet används i syfte att kontrollera företagsledaren, som agentteorin 

förutsäger, eller om rörliga ersättningar används av andra skäl och förklaras bättre av 

andra teorier. Studien kommer enbart att studera andelen rörlig kontant ersättning och 

optioner till verkställande direktörer. Detta eftersom VD:n är den högsta personen i 

ledningen och därmed utgör grunden i agentrelationen.  

Det finns alltså alternativa förklaringar till förekomsten och omfattningen av rörliga 

ersättningar, vilket även forskning inom olika kontexter visat. Utgås det från ett 

felaktigt teoretiskt perspektiv och rörliga ersättningar införs utan att det finns ett behov, 

finns det risk att de får andra effekter än de som förväntas. Detta gör denna studie 

intressant eftersom studien inte behandlar hur belöningssystem är uppbyggda eller dess 

inverkan på företagets prestation, utan istället behandlar den teorietiska grunden för 

dess existens med utgångspunkt i agentteorin.  

1.3 Problemformulering 

Förklarar agentteorin förekomsten och omfattningen av rörliga ersättningar i den 

svenska kontexten, eller kan det förklaras bättre av andra teorier? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att bidra till diskussionen om vilket eller vilka teoretiska 

perspektiv som kan ligga bakom förekomsten av rörliga ersättningar i Sverige. 
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1.5 Disposition 

Författarna har valt att utgå från följande disposition. 

 

 

Kapitel 1

• Inledning: I inledningen beskrivs bakgrund, problemdiskussion, 
problemformulering och syfte.

Kapitel 2

• Anledningar till införandet av rörliga ersättnignar: I kapitlet 
presenteras de olika teorier som ingår i studien, med huvudfokus på 
agentteorin, sedan följer framtagande av hypoteser. Eftersom 
hypoteser utvecklas i teorikapitlet kommer det före metoden, då 
teorivalet påverkar vilken metod som är mest tillämplig.

Kapitel 3

• Undersökningens genomförande: I metoden beskrivs hur studien 
genomförts, utformning av kodningsmanual, operationalisering, 
undersökningspopulation samt analysmetod.

Kapitel 4

• Undersökningens resultat: I kapitlet presenteras resultaten från de 
statistiska testerna, även inslag av analysmetod förekommer i 
samband med testerna. Detta för att läsaren ska få förklaring till 
testerna i närmare anslutning till resultaten.

Kapitel 5

• Hypotesanalys och diskussion: Analysen innefattar analys av de 
olika hypoteserna, samt en sammanfattande analys för att se om 
någon eller några teorier kan förklara belöningssystem på bättre sätt. 
I analysen prestenteras även orsaker som kan ha påverkat de tidigare 
presenterade resultaten.

Kapitel 6+7

• Slutsats och avslutande kommentarer: Här presenteras studiens 
slutsats och förslag till vidare forskning samt kritik mot studien.
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2. Anledningar till införande av rörliga ersättningar 

eorierna som kommer att användas för att studera  insamlad data presenteras 

under denna rubrik. Eftersom undersökningen är teoritestande sker en utförlig 

genomgång av agentteorin, institutionell teori och nätverksteori. Eftersom att 

agentteorin utgör utgångspunkten för det som denna studie ämnar undersöka, redogörs 

under agentteorin även för mer specifika vinklingar av teorin.    

2.1 Val av teori 

Agentteorin valdes eftersom den har sin utgångspunkt i att användandet av rörliga 

ersättningarna avgörs av ägarnas behov av att kontrollera företagsledaren, därmed är till 

exempel ägarstruktur och graden av opportunism som avgör agentproblemets storlek. 

Nätverksteori valdes för att även sociala relationer avgör hur stort behovet av att 

övervaka VD:n är. Företag kan även påverkas av sin omgivning, och därmed valdes 

även den institutionella teorin. 

2.2  Den interna styrningens påverkan på rörlig ersättning  

Agentteorin är sprungen ur synsättet shareholder value som betonar aktieägarnas 

primära intresse inom företagen framför övriga intressenters
36

. Då ägarna inte tar några 

beslut om det kortsiktiga förvaltandet av företaget måste de förlita sig på att 

företagsledningen fullgör sitt uppdrag. Överlåts kontrollen över allokeringen av 

företagets resurser till företagsledningen förutsätts de, om de står utanför 

marknadsmässig övervakning, använda resurserna i självförverkligande syfte istället för 

att maximera värdet på aktieägarnas kapital. Allokeringen av företagets resurser bör  

enligt förespråkarna för shareholder value istället skötas av kapitalmarknaden, genom 

att avkastningen på aktiekapitalet återförs till aktieägarna och därmed kan allokeras till 

bästa alternativa användningen.
37

  

Enligt agentteorin liknas ett företag vid en svart låda (a black box), där det förekommer 

konflikter mellan olika individer som alla vill maximera sin egen nytta. Företagets 

uppbyggnad består av en mängd kontrakt mellan dessa individer, där deras olika 

rättigheter inom företaget regleras. Det viktigaste kontraktet är mellan ägaren och 

företagsledaren, det vill säga principalen och agenten, som benämns agentrelationen. 

Detta innefattar delegering av beslutsfattande till agenten, som ska utföra tjänster och ta 
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beslut åt en annan part, nämligen principalen. Båda parter anses vara nyttomaximerare, 

vilket innebär att agenten inte alltid agerar i principalens intresse. Då principalen har 

intresse av att agenten agerar i dennes intresse kan principalen använda sig av 

incitament och övervakning för att styra agentens handlande. Relationen innefattar 

därför agentkostnader, som består av övervakningskostnader (monitoring costs), 

bindningskostnader (bonding costs) samt residualförluster (residual loss). 

Övervakningskostnader är de kostnader principalen betalar för att försäkra sig om att 

agenten ska handla i principalens intresse, exempelvis kontrollkostnader i form av 

revision, informationssystem och belöningssystem. Bindningskostnader är de kostnader 

agenten måste acceptera för att garantera principalen att agenten kommer handla i 

principalens intresse, exempelvis prestationsbaserad ersättning. Residualförluster består 

av de välfärdsförluster i form av övervakningskostnader, bindningskostnader och 

vinstminskning som uppkommer vid försöken att avhjälpa agentproblemet.
38

 

2.2.1 Koppling mellan företagens interna styrning och rörlig ersättning 

Inom den delen av agentteorin som fokuserar på företagets interna styrning ses 

aktieägarna, genom styrelsen, som principal och de högsta företagsledarna, oftast VD:n, 

som agent. Inom agentteorin förutsätts både ägare och företagsledare att vara 

opportunister, det vill säga de handlar rationellt och strävar efter att maximera sin egen 

nytta, men har skilda intressen. Utan rationell nyttomaximering skulle företagsledare 

och ägare lätt kunna etablera sammanlöpande målsättningar. Det förutsätts även att 

företagsledaren har privat information som ägarna inte kan ta del av utan kostnader, 

vilket skapar informationsasymmetri. Om fullständig information var fritt tillgängligt 

skulle det inte uppstå något agentproblem eftersom ägarna lätt skulle kunna övervaka 

företagsledaren. Det förutsätts också att företagsledaren är jobb- och riskobenägen.
39

 

Företagsledaren antas vara mer riskobenägen än ägarna då denne inte kan diversifiera 

sin anställning, till skillnad mot ägarna som kan diversifiera sin investering och därmed 

borde vara riskneutrala.
40

 Om företagsledaren inte var jobb- och riskobenägen skulle 

ägarna i kontrakten kunna fastställa de uppgifter företagsledaren ska utföra och sedan 

utgå från att denne fullgör dessa uppgifter. Ägarna skulle också kunna flytta över hela 
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risken till företagsledaren genom att knyta utfallet av hela dennes ersättning till 

resultatet.
 41

 

Från teoretiskt håll har mest fokus lagts på att beskriva kontrollmekanismer som mildrar 

agentproblemet, och det finns på området två huvudsakliga förslag.  Det ena är 

införandet av resultatbaserade kontrakt, vilka anses vara effektiva verktyg för att tygla 

företagsledarens opportunism. Förslaget syftar på kontrakt som sammanför 

företagsledarens preferenser med ägarnas vilket resulterar i att utfallet för bådas 

belöningar, det vill säga aktieutdelning för ägarna och bonus för företagsledaren, 

relaterar till samma handling. Därmed lindras konflikten mellan ägarnas och 

företagsledarens egenintresse. Det andra förslaget bygger på införande av 

informationssystem för att tygla företagsledarens opportunism. Då 

informationssystemen upplyser ägarna om företagsledarens handlande är det troligt att 

dessa tyglar företagsledarens opportunism, då insikten finns att ägarna inte obemärkt 

kan bedras.
42

  

Inom litteraturen åberopas två aspekter av agentproblematiken. Den första är det 

moraliska risktagandet (moral hazard), det vill säga att företagsledaren på grund av 

opportunism inte uppträder som överenskommet eller inte anstränger sig fullt ut utan 

”maskar”. Det andra är ogynnsamt urval (adverse selection) som uppstår eftersom 

ägarna inte fullt ut kan verifiera företagsledarens kompetens, varken under själva 

anställningsförfarandet eller under utförandet av arbetsuppgifterna.
43

 Kärnan i 

agentteorin är det utbyte som finns mellan kostnaderna för att mäta företagsledarens 

beteende och kostnaderna för att mäta resultatet och överföra risk till denne.
44

 

2.2.2 Koppling mellan ägarstruktur och rörlig ersättning 

Då ägarna inte har möjlighet att övervaka företagsledarens beteende har de två alternativ 

att välja mellan. Det ena är att övervaka företagsledarens beteende genom att investera i 

informationssystem som exempelvis budgeterings- och rapporteringssystem, stärka 

styrelsen eller införa ytterligare nivåer i ledarskapshierarkin. Sådana investeringar 
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avslöjar företagsledarens förehavanden för ägarna och leder till en situation där ägarna 

får tillgång till fullständig information.
45

 

Det andra sättet är att kontraktera resultatet av företagsledarens handlande. Ett sådant 

resultatbaserat kontrakt motiverar ett beteende som sammanför företagsledarens och 

ägarnas intressen, men till priset av att risk överförs till företagsledaren. Frågan om risk 

uppkommer eftersom företagsledaren bara till en viss del kan påverka resultatet. 

Konjunktursvängningar, teknologiska förändringar och politisk intervention kan orsaka 

okontrollerade variationer i resultatet. När osäkerheten kring resultatutfallet är lågt är 

kostnaden att föra över risk till företagsledaren liten, vilket gör resultatbaserade kontrakt 

attraktiva. När osäkerheten ökar blir kostnaden att föra över risk till företagsledaren allt 

högre för ägarna, eftersom företagsledaren är riskobenägen och vill ha kompensation för 

det ökade riskmomentet genom en högre total ersättning. 
46

 

I företag som domineras av starka kontrollägare har ägarna betydande incitament vad 

gäller övervakning av företagsledaren via informationssystem, då de har mycket kapital 

investerat i bolaget och avkastningen på investeringarna till stor del tillfaller dem. I 

företag med mer diversifierat ägande saknas ägare med tillräckligt stort aktieinnehav för 

att kunna absorbera kostnaderna som investeringar i informationssystem medför. 

Dessutom skulle avkastningen på de gjorda investeringarna tillfalla alla aktieägarna i 

bolaget, även de som inte stått för kostnaderna.
47

 Det är detta ”free rider problem” som 

gör att företag med ett diversifierat ägande i stor utsträckning borde kontraktera 

företagsledarens handlande och lämna en hög andel rörlig ersättning till 

företagsledaren.
48

  

 

H1: Ju mer diversifierat aktieägande är desto högre andel rörlig kontant ersättning.  

 

En ensam storägare eller en grupp aktieägare som agerar gemensamt kan skaffa sig ett 

avgörande inflytande över företagets beslut och får därmed både möjlighet och 
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incitament att övervaka företagsledningen.
49

 Många forskare har också visat att 

kontrollägare tenderar att betala en lägre lön till VD:n. Exempelvis Sapp som 

undersökte kanadensiska företag visar att kontrollägare och familjeägare betalar mindre 

i lön till VD:n än andra ägare eftersom de har möjlighet till en bättre övervakning
50

. 

Likaså visar Ozkan att institutionella ägare och kontrollägare har en negativ inverkan på 

VD:ns lön, eftersom dessa stora ägare kan ta en mer aktiv övervakningsroll
51

. Det borde 

även innebära att företag med starkt kontrollägande, på grund av bättre 

övervakningsmöjligheter, betalar en mindre andel rörlig ersättning då de inte behöver 

flytta över risk till VD:n genom att knyta ersättningen till prestationen.  

 

H2: Ju lägre röstkoncentration desto högre andel rörlig kontant ersättning. 

 

2.2.3 Ägarstrukturens inverkan på förekomsten av optionsprogram 

Enligt agentteorin har företag med ett diversifierat ägande incitament att föra över risk 

till företagsledaren och lämna en högre andel rörliga ersättningar kopplade till dennes 

prestation
52

. Ett sätt att göra detta är att koppla utfallet av VD:ns belöningssystem till 

värdeförändringarna i aktieägarnas kapital. Det kan göras med rörlig ersättning i form 

av optionsprogram, vars roll blir att utgöra en länk mellan VD:ns och aktieägarnas 

välstånd.
53

 Optioner uppmuntrar även företagsledningens risktagande vilket kan 

avhjälpa problemet med företagsledarens riskobenägenhet
54

. Därmed borde företag med 

ett diversifierat ägande i större utsträckning använda optionsprogram för att kompensera 

för svårigheterna att övervaka VD:n via informationssystem.  

 

H3: Ju lägre röstkoncentration desto vanligare med optionsprogram.
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2.2.4 VD:ns aktieägandes inverkan på rörlig ersättning 

Företagsledarens aktieinnehav utgör en länk mellan dennes och aktieägarnas välstånd, 

vilket medför att deras intressen sammanförs och därmed minskar risken att 

företagsledaren handlar i egenintresse.
55

 Ägarna kan därmed lägga ner mindre resurser 

på övervakning och behöver inte heller överföra lika mycket risk till företagsledaren 

genom resultatbaserade kontrakt. Enligt Randoy och Nielsen kan VD:ns aktieinnehav 

tjäna som substitut till övervakningsmekanismer.
56

  Därmed behöver ägarna inte 

överföra lika mycket risk till företagsledaren genom prestationsbaserade kontrakt.
57

 

Detta borde leda till att ett stort aktieinnehav hos VD:n minskar behovet av rörlig lön till 

denne. 

 

H4: Ju större aktieinnehav en VD har desto mindre andel rörlig kontant ersättning.

 

2.2.5 Motvikt till VD:ns opportunsim 

Stewardship teorin har föreslagits som motvikt till agentteorin och den hanterar 

problemet med osäkerhet angående företagsledningens beteende på ett annorlunda 

sätt
58

. Stewardship teorin beskriver situationer där stewarden, det vill säga 

företagsledaren, inte är motiverade av individuella målsättningar, utan snarare ses som 

förvaltare vars målsättningar sammanfaller med ägarnas
59

. I valet mellan att agera i 

egenintresse eller i organisationens intresse kommer företagsledaren att välja det 

handlandet som bäst gynnar organisationen
60

. Det gör att ägarna kan förlita sig på att 

företagsledaren beter sig på det sättet som förväntas av denne, vilket gör att det inte 

finns något behov av övervakning eller rörlig ersättning.  Istället kommer utmanande 

arbetsuppgifter och utövande av ansvarstagande att vara tillräckligt tillfredställande.
61

 

2.3 Omgivningens påverkan på införande på rörliga ersättningar 

Legitimitet återspeglar en uppfattning eller något som tas för givet, då det representerar 

en reaktion hos de aktörer som observerar en organisation. Legitimitet är socialt 
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konstruerat och reflekterar kongruensen mellan ett visst beteende och en viss 

socialgrupps normer, värderingar, övertygelser och definitioner.
62

  Institutionell teori 

hävdar att företag som står under inflytande av legitimitetseffekter adopterar liknande 

system och strukturer, vilket gör att företag inom samma sociala kontext kommer att 

adoptera samma system. Det är särskilt viktigt att uppnå legitimitet då företagen 

existerar i en bransch med stor osäkerhet.
63

  

När olika organisationer inom samma kontext blir indelade i vissa sektorer, genom 

konkurrens, statlig påverkan eller tryck från professionen, uppstår det starka krafter som 

gör att organisationerna blir allt mer lika varandra. Organisationerna kan ändra sina 

målsättningar, utveckla nya vanor och nya företag kan etablera sig. På lång sikt kommer 

dock organisationer som tar rationella beslut skapa en omgivning runt omkring sig som 

begränsar deras möjligheter att förändras. Företag adopterar nya system för att öka sin 

prestation, men när en ny innovation sprider sig i omgivningen skapas ett tillstånd där 

företagen vinner legitimitet istället för att öka sin prestation. Strategier som ter sig 

rationella för det enskilda företaget, behöver inte bli rationellt ifall strategin adopteras 

av flera andra företag.
64

 

Det som gör att företagen blir alltmer lika varandra kallas för isomorfism, och det går 

att skilja ut tre olika typer av detta. Det första är tvingande isomorfism (coercive 

isomorphism) som kommer av formellt och informellt tryck från andra organisationer 

som företaget är beroende av och från kulturella förväntningar i samhället där företaget 

befinner sig, exempelvis från juridiska regelverk. Det andra är härmande isomorfism 

(mimetic isomorphism) som härstammar från hur organisationerna svarar på osäkerhet, 

då företagen ”lånar” lösningar på ett problem av andra företag. Organisationer tar helt 

enkelt efter varandra för att lösa sina problem. Den sista typen är normativ isomorfism 

(normative isomorphism) och kommer främst från professionen en individ tillhör. Olika 

typer av yrkesmän inom samma organisation skiljer sig åt, men liknar istället sina 

motparter i andra organisationer. De kan likna varandra genom samma formella 

utbildning eller genom att de tillhör samma professionella nätverk som existerar över 

organisationernas gränser. Universitet och yrkesutbildningar är viktiga knytpunkter för 

utvecklandet av organisatoriska normer mellan exempelvis företagsledare. Inom 
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branscher blir det en typ av filtrering av personal, genom att företagsledare från samma 

branscher anställs, företag anställer personal från samma lärosäte och använder samma 

belöningssystem. Genom att anställa företagsledare från samma lärosäte, vilka delar 

gemensamma attribut, kommer de att lösa problem på liknande sätt, använda samma 

policies och därmed ha samma uppfattning om vad som är legitimt.
 65

 

2.3.1  Företagens sökande efter legitimitet 

Legitimitetsteorin utgår från att företag hela tiden önskar försäkra sig att de uppfattas 

arbeta inom samhällets rådande normer och värderingar. Mellan samhället och företaget 

anses det finnas ett ”socialt kontrakt” bestående av såväl uttryckta som underförstådda 

förväntningar. Det antas att så länge företaget uppfyller samhällets förväntningar tillåts 

de att fortsätta sin verksamhet. Företaget måste överväga inte bara investerarnas 

rättigheter utan allmänheten i stort för att ges tillgång till nödvändiga resurser. 

Organisationer anses därmed inte ha någon självklar rätt till sådana resurser.
66

  

Dessa värderingar och normer är dock inte statiska utan snarare dynamiska och 

förändras över tiden. Organisationerna måste därav anpassa sig till dessa förändringar 

genom att till exempel justera sina processer och mål. Organisationer kan genom 

kommunikation även försöka påverka de rådande uppfattningarna så att dessa stämmer 

med företagets nuvarande verksamhet.
67

  

2.3.2 Symbolisk kompensation 

Utifrån ett symboliskt ledarskapsperspektiv är det väsentliga inte om företagsledaren 

gör skäl för sin ersättning utan hur faktorerna inverkar på dennes ersättning framställs 

som logiska. De existerande debatterna har handlat mer om vilka summor som kan 

anses rimliga, utan att hänsyn tagits till den bakomliggande logiken.
68

   Element i den 

institutionella kontexten kan ha bidragit till agentteorins dominans vad det gäller att 

förklara förekomsten av kompensation till företagsledaren.
69

 För att motivera 

förekomsten av belöningssystem refereras ofta till dess betydelse för att belöna och 

hålla kvar begränsad ledarskapstalang och för att kontrollera ledningen så att de agerar i 
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aktieägarnas intresse. Agentteorins allt mer framträdande roll tyder dock på att den 

uppnått symboliskt värde som förklaring till belöningssystem.
70

  

2.3.3 Branschens påverkan på rörlig ersättning 

Utifrån den institutionella teorin kommer företagens beteende och överlevnad att 

påverkas av deras sociala kontext. Företagen kommer att tillämpa processer och 

strukturer som återspeglar de värderingar och vanor i den institutionella miljö där de 

agerar. Istället för att applicera det mest ekonomiskt rationella alternativet, praktiseras 

processer och strukturer för att uppnå social acceptans och legitimitet.
71

  

Socialt tryck hindrar företag att utbetala alltför generösa ersättningar till ledningen då de 

riskerar att förlora socialt stöd.
72

  Att ge ut bonus baserad på prestation är inte enbart till 

för att minska agentproblemen utan syftar även till att skapa en viss bild av företaget 

som attraherar och håller kvar vissa grupper. Företagen använder sig av en 

prestationsbaserad lön eftersom det anses vara vanligt förekommande inom branschen.
73

 

Den använda typen av kompensation behöver därmed inte vara den ekonomiskt 

effektivaste.
74

 Genom att till exempel tillämpa en viss typ av kompensation som 

används av majoriteten av aktörerna inom branschen sänder de ut signaler att de tillhör 

branschen.
75

 Genom att använda tekniker som anses moderna kan ett företag genom 

dess användande skapa en bild av att de är moderna och på det sättet vinna legitimitet. 

Sökandet efter legitimitet behöver dock inte innebära att företagen presterar sämre 

ekonomiskt. Ett sökande efter legitimitet kan bidra till att företaget lättare får tillgång 

till begränsade resurser.
76

  

Detta binder företaget till ett visst handlingssätt som på kort sikt förhindrar företagen att 

agera fritt. Inom en bransch råder det samma konkurrenstryck, tillväxtmöjligheter och 

risknivå, då företag befinner sig inom samma kontext är det troligt att liknande 

ersättningsstrukturer kan utvecklas.
 77

 

I en kanadensisk studie av Sapp påvisas ett samband mellan branschtillhörighet och 

VD:ns erhållna kompensation. Företag som arbetar med finansiell service betalar ut 
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högre ersättning till VD:n än företag i andra branscher.
78

 Även i en äldre studie av Dyl 

uppvisas ett samband, att vissa branscher ger VD:n en högre kompensation än andra.
79

 

Även i den svenska kontexten kan det därav förväntas finnas ett samband mellan 

belöningssystemets utformning och branschtillhörighet. 

 

H5: Det finns ett samband mellan branschtillhörighet och andelen rörlig kontant 

ersättning.

 

Enligt den institutionella teorin agerar organisationer på ett visst sätt för att uppnå 

legitimitet. Legitimitet kan bidra till att företaget lättare får tillgång till begränsade 

resurser.
80

 Institutionell teori hävdar att företag utsätts för ett tryck att adoptera 

strukturer som anses legitima inom dess sociala kontext och kommer därmed att 

adoptera liknande system
81

. Organisationer tar helt enkelt efter varandra och lånar 

lösningar på ett problem av andra organisationer, vilket benämns härmande 

isomorfism
82

.  

Det är troligt att företag inom samma bransch tar efter varandra och inför 

optionsprogram då de befinner sig i en liknande social kontext. De är därmed utsatta för 

samma tryck att adoptera nya tillvägagångssätt för att uppfylla omgivningens 

förväntningar. Det borde alltså finnas ett samband mellan branschtillhörighet och 

förekomsten av optionsprogram.  

 

H6: Det finns ett samband mellan branschtillhörighet och förekomsten av 

optionsprogram. 

 

2.4 De sociala nätverkens påverkan på rörliga ersättningar 

Företagens ekonomiska aktiviteter är inbäddade i sociala nätverk, med det menas att 

företagets aktiviteter informeras, influeras och möjliggörs genom ett stabilt nätverk av 
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relationer.
83

 Ett socialt nätverk kan definieras som ett antal agenter som är 

sammankopplade av relationer mellan ägare, företagsledare eller styrelseledamöter. 

Kopplingarna kan utgöras av relationer mellan två aktörer inom nätverket eller 

kopplingar mellan olika nätverk.
84

 Ju närmare det är mellan aktörerna i nätverken, desto 

fortare och desto mer information kan spridas
85

. 

Socialt kapital definieras som summan av alla aktuella och potentiella resurser som 

finns inbäddade i, och är tillgängliga genom de relationsnätverk som innehas av en 

individ eller en social enhet. Socialt kapital består både av själva nätverket samt de 

resurser det kan generera.
86

 

2.4.1 Styrelsenätverk 

De band som skapas mellan VD:n och övriga styrelseledamöter, mellan 

styrelseledamöter i samma styrelse och mellan styrelseledamöter från olika styrelser, 

skapar ett socialt kapital som ger ett gemensamt inflytande över beslutsfattandet.
87

 Att 

ha förbindelser med andra oavsett om det rör sig om tidigare relationer, 

nätverksanknytningar, eller medlemskap i ett exklusivt sällskap är nyckelelementet i 

perspektivet om socialt kapital. Sett i det perspektivet kommer förekomsten av tidigare 

relationer att leda till en ökad förmåga att göra sin röst hörd och påverka 

beslutsfattandet. Styrelsemedlemmar som etablerar relationer med andra 

styrelsemedlemmar kommer att öka sitt inflytande och även de som ingår i exklusiva 

sällskap kommer att kunna utöva mer inflytande.
88

  

Perspektivet med socialt kapital som fokuserar på bindningar via nätverk är särskilt 

lämpligt för att förstå den sociala dynamiken som råder i ett styrelserum. Styrelser 

måste ofta fatta beslut under osäkerhet och närheten till ett nätverk har visat sig leda 

fram till konsensus i oklara situationer. Det förutsätts inom styrelsen finnas en 

framförhandlad social rangordning, liksom det finns i andra sociala institutioner, som 

möjliggör för ledamöterna att interagera och fatta gemensamma överenskommelser.
89
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Mycket forskning har fokuserat på hur utformandet av belöningssystem för ledande 

befattningshavare kan mildra agentproblemet. Men faktum är att även styrelsens 

beteende är föremål för agentproblematiken, vilket i sin tur underminerar deras 

möjligheter att avhjälpa agentproblemet mellan företagsledarna och aktieägarna.
90

  

Ingår en styrelseledamot i många andra styrelser är det troligt att dennes besitter ett stort 

socialt kapital, då kontakter med andra styrelseledamöter och VD:ar lätt kan knytas. 

Består en styrelse av många ledamöter så ökar risken att någon av dem ingår i samma 

sociala nätverk som VD:n
91

. 

Ledamöterna i samma sociala nätverk som VD:n, kan av rädsla för att minska sitt 

sociala kapital reducera sina ansträngningar att kontrollera denne. Det är troligt att dessa 

ledamöter förespråkar att VD:ns anställningskontrakt ska innefatta så få riskmoment i 

form av rörliga ersättningar som möjligt. Därför kommer styrelser som domineras av 

ledamöter med många andra uppdrag att erbjuda VD:n ett kontrakt med en så liten andel 

prestationsbaserad ersättning som möjligt.  

Tidigare studier har påvisat ett samband att antal styrelser som en styrelseledamot är 

invald i har en inverkan på VD:ns kompensation i form av högre kompensation.
92

 I 

studier har det också visat sig att då en styrelse består av styrelseledamöter som sitter i 

fler än tre andra styrelser så påverkas VD:ns ersättning i form av en högre 

kompensation.
93

 Men en studie av Belliveau et al finner inget samband mellan dessa 

attribut och VD:ns ersättning
94

.  

En tillsynes berättigad fråga är då, eftersom det tycks förekomma skilda resultat 

angående hur styrelseledamöternas deltagande i andra styrelser påverkar VD:ns 

ersättning.   
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H7: Ju fler övriga styrelseuppdrag en ledamot har desto mindre andel rörlig kontant 

ersättning.

 

2.4.2 Ägarsfärer 

Inom ägarsfärer skapas ett starkt nätverk mellan styrelseledamöter, men dock saknas 

ofta knytpunkter med styrelseledamöter i andra sfärer. Personer som befinner sig på 

styrelsenivå inom en ägarsfär har i de flesta fall funnits där under hela sin karriär. 

Personerna i företagsledningen tenderar att bytas ut något oftare, men även här är det 

ganska vanligt att de stannar inom företaget, eller åtminstone inom sfären. Därför 

tenderar det att bildas en intern arbetsmarknad inom sfären.
95

 

Den interna arbetsmarknaden i sfären kan bestå av flera företag inom olika branscher,  

vilket minskar företagsledarens risk, då företagsledaren lätt kan söka sig till ett annat 

företag inom sfären. En intern arbetsmarknad skapar möjligheter för ägarna att få bättre 

information om företagsledarens beteende, vilket minskar risken att en duktig 

företagsledare blir bestraffad och att en dålig ledare blir befordrad. Rekryteras en ledare 

från sfären minskar den risk för ogynnsamt urval som finns på den externa 

arbetsmarknaden, vilket ger ägarsfärer möjlighet att välja ut och forma duktiga 

företagsledare. Den starka ägarsfären skyddar företagsledaren från risken att företaget 

blir uppköpt, men samtidigt utsätter sfären företagsledarna för en stark kontroll. En 

välinformerad ägare har möjlighet att agera snabbt och till en låg kostnad, vilket gör att 

företagsledningen blir känslig för ägarnas önskemål.
96

 Företagsledaren kan därför vara 

säker på att den interna arbetsmarknaden är välinformerad, och därmed kan denne vara 

säker på att utvärderingen av dennes prestation blir korrekt.
97

 

Genom att ägarsfärerna har en stark kontroll över företagsledarens prestation, och att 

företagsledaren är medveten om detta, borde ägarna inte behöva använda sig av 

resultatbaserade ersättningar i så hög grad. 
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H8: Ju större andel av ett företag som kontrolleras av en ägarsfär desto mindre andel 

rörlig kontant ersättning.
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3. Undersökningens genomförande 

nder metodkapitlet kommer författarna att presentera och motivera de metoder 

som kommit till användning för studiens genomförande. Författarna beskriver 

exempelvis hur de gått tillväga för att bestämma populationen och hur de utifrån ett 

visst antal variabler samlat in information för att nå fram till en slutsats.    

3.1 Tillvägagångssätt  

För att uppnå studiens syfte började författarna med att sammanställa alla företagen 

noterade på OMX Stockholm i april 2009. Vid sammanställningen placerades alla 

företagen i en databas där de sorterades i alfabetisk ordning. Undersökningen baseras på 

en totalpopulationsundersökning av 260 företag, vars årsredovisningar från 2007 

kodades utefter ett visst antal bestämda indikatorer (se bilaga 1). Då företagen hade ett 

brutet räkenskapsår användes årsredovisningar från 2007/2008. Orsaken till att 

årsredovisningar från denna period användes var att alla företag inte hunnit publicera 

årsredovisningar från 2008, och därav var dessa årsredovisningar de mest aktuella. I 

syfte att öka jämförbarheten eliminerades ett antal företag, och det slutgiltiga antalet 

uppgick till 211 företag. Efter genomgång av tidigare forskning utvecklades ett antal 

hypoteser som testades med hjälp av statistiska analysmetoder i datorprogrammet SPSS. 

Resultaten som framkom under testerna sattes i relation till de olika teoretiska 

perspektiven.     

3.2 Kvantitativ metod  

Då studien inriktades på att hitta samband mellan olika variabler som exempelvis 

ägarstruktur och rörlig ersättning kom en statistisk undersökning att genomföras. En 

statistisk undersökning är en kvantitativ metod och har som syfte att söka samband 

mellan olika variabler.  

En kvantitativ undersökning kan utifrån vissa variabler ge en beskrivning av 

verkligheten. Studier där verkligheten beskrivs kallas för deskriptiva, det vill säga 

beskrivande.  En undersökning kan även ämna förklara hur olika variabler hänger ihop, 

hur de påverkar varandra, och kallas då förklarande. Kvantitativ undersökning innebär 

att verkligheten bryts ned i ett visst antal variabler.
98

  De begrepp som används i en 

kvantitativ undersökning måste kunna mätas på något sätt och kan då anta formen av 
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beroende respektive oberoende variabel.
99

 Oberoende variabler är de variabler där 

förändringarna först uppkommer och den beroende variabeln utgörs av den variabel som 

kan tänkas påverkas av förändringar i de oberoende variablerna.
100

 

Denna studie är i huvudsak förklarande, då samband mellan olika variabler undersökts, 

den innehåller även inslag av deskriptiv statistik då exempelvis medelvärde och median 

av de olika variablerna beskrivs för att ge en bild över datamaterialet. 

Kvantitativ metod är mycket användbar när förekomsten av olika företeelser efterfrågas. 

Till exempel kan det handla om hur frekvent en företeelse förekommer eller hur stort 

utrymme en viss företeelse ges i tid och rum.
101

 Genom att mäta kan man beskriva 

skillnader när det gäller de aktuella variablerna. Det går att upptäcka tydliga variationer, 

det är dock svårare att fånga in och upptäcka mindre tydliga skillnader. Mätningen av 

olika företeelser kan även utgöra grunden för en mer exakt skattning. Kvantitativ 

forskning har dock utsatts för en del kritik i form av att den exempelvis inte skiljer 

mellan människor och naturens värld, att mätprocessen rymmer en falsk känsla av 

precision och att relationen mellan variablerna bortser från tolknings- och 

definitionsprocesser.
102

  

3.3 Sekundär data 

I undersökningen studerades sekundär data i form av information i årsredovisningar från 

respektive företag, informationen kan sägas hålla en hög kvalitet eftersom den 

förhandsgranskas av revisorer, och det är dessutom en rapport vars innehåll till viss del 

är lagligt reglerad. 

Sekundär data är datamaterial som samlats i olika register eller databaser, det kan vara 

antingen administrativa eller i form av statstikregister.
103

 Det är information som redan 

samlats in av forskare, institutioner eller organisationer som en del av deras ordinarie 

verksamhet. Eftersom materialet redan samlats in sparas både tid och pengar. Samtidigt 

erhålls data av hög kvalitet, och mer tid ges till att analysera materialet. Nackdelar är att 
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bekantskap med materialet saknas, det kan vara en komplex datamängd att hantera och 

kontroll över datakvaliteten saknas.
 104

  

3.4 Undersökningens giltighet 

Vid bedömning av forskning inom företagsekonomi används begreppen reliabilitet och 

validitet
105

. Dessa begrepp kommer redogöras för nedan, och kommer bland annat 

användas i diskussioner om undersökningens mått. 

3.4.1 Validitet 

En undersökning kan mer eller mindre väl fånga verkligheten. Det finns åtskilliga 

faktorer som påverkar en samhällsvetenskaplig undersöknings förmåga att mäta det som 

ämnas mätas. En åtskillnad görs mellan en undersöknings yttre och inre validitet. Den 

yttre validiteten, eller begreppsvaliditet som den också benämns, handlar om hela den 

teoretiska grund undersökningen vilar på och möjligheterna att generalisera utifrån en 

specifik studie.
 106

 Ett sätt att minska problemet med begreppsvaliditet är att använda sig 

av en liknande mått som andra etablerade forskare har använt.
107

 Den inre validiteten, 

som även benämns logisk validitet, handlar om undersökningens koppling mellan teori 

och empiri.
108

  

Validiteten vad det gäller undersökningens olika variabler och indikatorer kommer 

redogöras under rubriken operationalisering. 

3.4.2 Reliabilitet 

Med reliabilitet menas att resultaten ska vara tillförlitliga, två olika undersökningar med 

samma syfte och samma metod ska ge samma resultat
109

. Reliabilitet är alltså förenat 

med en utvärdering av de metoder och tekniker som använts vid datainsamlingen
110

. 

Graden av reliabilitet kan mätas genom att jämföra resultaten från två undersökningar 

som använder samma mätinstrument. Det kan antingen ske genom att analysenheterna 

slumpmässigt delas in i två grupper vid en tidpunkt, eller att exakt samma undersökning 

med samma analysenheter görs vid ett senare tillfälle.
111

 Metoder kan även betraktas 
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som tillförlitliga om de under liknande förhållanden producerar likartade fynd i olika 

miljöer, av olika forskare eller med samma människor fast vid olika tidpunkter
112

. 

För att i denna studie uppnå god reliabilitet så genomfördes övningskodning av tio 

årsredovisningar. Författarna kodade var och en på olika håll dessa årsredovisningar för 

att sedan jämföra resultaten. De visade sig stämma väl överrens, då uppgifterna var 

relativt lättidentifierade. Efter varje kodning fördes diskussioner om det uppstått 

tveksamheter. 

Ett antal forskare har funnit att ju större ett företag är desto högre lön betalas till VD:n. 

Därför användes företagets storlek och dess påverkan på VD:ns ersättning som 

kontrollvariabel. Anledningarna till att ett större företag betalar ut en högre lön kan vara 

att arbetet är mer komplext i större bolag och det kräver mer kompetens hos VD:n 

eftersom denne får ta fler viktiga beslut. Sedan krävs det en konkurrenskraftig lön för att 

få behålla den kompetenta VD:n.
113

 Forskare som Finkelstein och Hambrick
114

, Tosi
115

, 

Cordeiro & Veliyath
116

, har funnit att större företag betalar en högre lön till VD:n.  

I studien användes även ett prestationsmått som kontrollvariabel, nämligen räntabilitet 

på eget kapital. Detta har använts av andra forskare som Finkelstein & Hambrick som 

visat ett positivt samband mellan avkastning på eget kapital och VD:ns ersättning
117

. 

Likaså har Tosi använt detta som ett sätt att mäta företagets prestation och hittat ett 

positivt samband med VD:ns ersättning
118

. I och med att VD:ns rörliga lön ofta är 

kopplad till företagets prestation, så ökar ersättningen till VD:n i och med att företaget 

presterar goda resultat. 

Båda kontrollvariablerna uppnådde signifikans även i denna undersökning och det tyder 

på att undersökningsmetoden höll en hög reliabilitet.  

3.5 Utformning av kodningsmanual och checklista 

Utformandet av kodningsmanualen började med att studera tidigare forskning för att se 

vilka mått som förekom. Sedan studerades ett antal årsredovisningar för att se vilka 

uppgifter som var vanligt förekommande och identifierbara. För att öka jämförbarheten 
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och för att slutligen nå ett pålitligt resultat var det av stor betydelse att uppgifterna som 

inhämtas var vanligt förekommande i årsredovisningarna. För att minska risken för 

kodningsfel och öka reliabiliteten var det också mycket viktigt att uppgifterna enkelt 

kunde identifieras, förstås och därefter kodas så objektivt som möjligt. Samtidigt verkar 

studiens tidsram begränsande på måttens komplexitet. Detta bidrog till vissa 

förenklingar av till exempel optionsmåttet. Förenklingar som i vissa fall skulle kunna ha 

en negativ inverkan på begreppsvaliditeten. En preliminär kodningsmanual arbetades 

fram utefter ovannämnda premisser, varpå ytterligare justeringar genomfördes då nya 

frågor uppkom under övningskodningen. Bland annat bidrog övningskodningen till att 

mått ämnade beskriva belöningssystemets uppbyggnad togs bort då dessa beskrevs 

mycket ytligt i ett flertal årsredovisningar.  Den slutliga kodningsmanualen kom att 

bestå av 19 variabler (se bilaga 1) som visades uppfylla de uppställda kraven om, 

identifierbarhet, tydlighet och jämförbarhet.  

3.6 Operationalisering 

I uppsatsen studerades årsredovisningar eftersom dessa är de mest omfattande och 

regelbundet utgivna och kontrollerade ekonomiska rapporterna. I årsredovisningar ges 

information kring ersättningen till ledande befattningshavare. Variabler bestämdes 

utifrån tidigare forskning och andra faktorer som teoretiskt skulle kunna ha inverkan på 

förekomsten av ersättningar till VD:n och dess storlek. 

Bransch: I denna studie användes OMX Stockholms indelning av olika branscher, 

vilken är en allmänt accepterad indelning som bygger på en internationell 

klassificeringsstandard. Standarden är benämnd Global Industri Classification Standard 

och som utöver OMX Stockholm även används på ett flertal nordiska börser. Enligt 

standarden indelas företagen in i olika branschkategorier utefter dess intäkter. Företag 

vars intäkter till 60 procent kommer från en viss affärsverksamhet kommer att räknas in 

i denna kategori.
119

  Standarden kommer i denna undersökning användas för att se 

skillnader eller likheter mellan olika branscher för att se om dessa kan ha inverkan på 

det som undersöks. Genom att använda en erkänd branschklassificering erhölls en hög 

begreppsvaliditet. Eftersom att de olika branscherna och företagen som hör till dessa 

noga står angivet samt är ett lätt identifierat mått, kan reliabiliteten i måttet även antas 

vara högt.  
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Storlek: Nettoomsättning användes som mått på företagets storlek. Det är ett mått som 

är enkelt att identifiera då det specifikt anges i årsredovisningar och därmed har hög 

reliabilitet. Flera andra forskare har använt samma storleksvariabel, däribland Billimoria 

som undersöker vad som påverkar VD:ns kompensation
120

. Även Cordeiro & Veliyath 

använder nettoomsättning då de studerar storleken på företaget och dess inverkan på 

VD:ns kompensation
121

. Eftersom nettoomsättning använts som storleksmått vid 

tidigare studier kan det även anses stärka måttets begreppsvaliditet.  

Prestationsmått: Räntabilitet på eget kapital användes som prestationsmått, och 

räknades fram genom att resultatet efter finansiella poster dividerades med eget kapital. 

Resultat efter finansiella poster användes för att undvika bokslutsdispositioner och skatt 

som skulle påverka resultatet. Räntabilitet har tidigare använts vid studier av VD:ns 

belöningssystem. I en artikel av Randoy & Nielsen är räntabilitet ett av måtten som 

brukas för att återspegla företagens prestationer
122

.  Detta borde därav ge stöd till 

antagandet om en relativt god validitet samtidigt som reliabiliteten kan anses vara god. 

Eftersom att siffrorna som utgör grundmaterialet för beräkning av räntabilitet återges i 

företagens årsredovisningar kan detta enkelt kontrolleras och inhämtas. 

Röstkoncentration: I studien användes måttet Herfindahls index för att mäta ägarnas 

maktförhållanden. Ägarnas agentkostnader kan minskas om de ökar sin makt genom att 

bilda röstkoalitioner med andra ägare. Detta är oftast endast tillfälliga konstellationer 

som vanligtvis ingås vid specifika omröstningar. Det är denna förmåga att bilda 

röstkoalitioner som kan fångas med hjälp av Herfindahls index.  Indexet räknas fram 

genom att summera kvadraten av de fem största ägarnas procentuella röstandel.
123

 

Exempelvis om de fem största ägarna innehar tio procent av rösterna var, så blir formeln 

0,10
2
+0,10

2
+0,10

2
+0,10

2
+0,10

2
=0,050. Skulle ägarbilden däremot se ut som följande 

0,22
2
+0,22

2
+0,02

2
+0,02

2
+0,02

2
=0,098 får den andra ägarkonstellationen ett högre värde 

trots samma procentuella ägarandel. Det är fördelen med måttet då ägare med stor 

röststyrka har lättare att få inflytande över företagets beslut. Herfindahls index har även 

använts av forskare som Dyl som i sin artikel använder måttet för att mäta 

ägarspridningen
124

. Att det förekommit inom tidigare forskning kan därav antas öka 
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begreppsvaliditeten. Eftersom att de dessutom är lagstadgat att ange ägarstrukturen så 

kan reliabiliteten även anses vara hög då de största ägarna framgår av årsredovisningen.  

Ägardiversifiering: Är ett mått på de fem största ägarnas kapitalandel i företaget. De 

fem största kapitalandelarna slogs ihop till en summa. Som påtalats i ovanstående 

stycke har tidigare forskare kommit att använda sig av liknande mått. I detta fall valdes 

att inte använda Herfindahls index, eftersom författarna inte var intresserade av att 

specifikt studera ägarstrukturens uppbyggnad utan mer fånga den generella spridningen 

av ägandet. Reliabiliteten kan anses vara hög då även kapitalandelen bland de fem 

största ägarna anges i årsredovisningarna. 

Ägarsfärer: För att undersöka om tillhörighet till en sfär kan ha inverkan på det 

enskilda bolagets belöningssystem, kom sfärer som äger mer än tio procent av rösterna 

(enligt boken Ägarna och makten 2008
125

) i ett företag att registreras. Sedan användes 

Herfindahls index för att definiera ägarsfärernas röststyrka. Detta innebar att sfärer med 

en röstandel överstigande tio procent kvadrerades och adderades för att få ut ett index 

på ägarsfärernas röstandel. I studien valdes gränsen tio procent då enbart kontrollägande 

avsågs undersökas och sfärer med en lägre röstandel ofta utgjordes av institutionella 

investerare. Gränsen på tio procent för att identifiera kontrollägande utgör en 

betydelsefull brytpunkt för möjligheten att utöva inflytande och har även använts av La 

Porta et al
126

.  

Antal styrelseuppdrag: Detta mått ämnade i denna undersökning att återspegla 

styrelsens sociala nätverk. Genom att mäta styrelseledamöternas övriga uppdrag som 

anges i årsredovisningen är det möjligt att skapa sig en bild av storleken på de 

personliga nätverken. Eftersom denna studie i detta fall ämnar undersöka förekomsten 

av eventuella nätverk, valdes i denna undersökning att utgå från att antalet ordinarie 

styrelseledamöter. Dessa utgörs av antalet ledarmöter som framgår i årsredovisningen 

bortsett från arbetstagarerepresentanter och suppleanter, suppleanter togs bort då dessa 

endast deltar i ordinaries frånvaro. Arbetstagarrepresentanterna å sin sida uteslöts 

eftersom dessa är representanter för fackföreningsrörelsen, därmed antas de inte ingå i 

samma nätverk som övriga styrelseledamöter i det svenska näringslivet. De ordinarie 

styrelseledamöternas övriga uppdrag sammanställdes sedan för respektive företag. 
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Antalet övriga uppdrag som innehas av styrelseledamöter har tidigare använts vid studie 

som behandlar VD:ns kompensation. I en artikel av Core användes antalet 

styrelseuppdrag för att beteckna antalet upptagna styrelseledaremöter i relation till det 

totala antalet.
127

 I denna studie kommer dock antalet styrelseuppdrag användas för att 

beteckna nätverk, vilket därav bidragit till att informationen inhämtas genom 

årsredovisningarna.  

VD:ns aktieinnehav: För att mäta VD:ns aktieinnehav användes VD:ns totala 

aktieinnehav av A och B-aktier dividerat med totalt antal aktier i företaget, för att få ett 

mått på styrkan av intressekonflikten mellan VD:n och ägarna. Detta mått förekom 

också i en artikel av Schiehll & Bellavance, där förekomsten av icke- finansiella mål i 

VD:ars belöningssystem studeras. I denna artikel anges VD:s procentuella aktieinnehav 

genom att sätta detta i relation till det totala antalet aktier.
128

 Eftersom att måttet tycks 

ha varit vanligt förekommande bland tidigare undersökningar som studerat VD:ns 

ersättning kan det förväntas ha relativt hög begreppsvaliditet och även hög reliabilitet.  

 

VD:ns totala kontanta ersättning: VD:ns ersättning innefattar fast lön och rörlig lön, 

det vill säga enbart kontant ersättning. Pension har valts bort eftersom den faller ut till 

betalning långt senare, och har ingen koppling till den rörliga ersättningen. Definitionen 

av kontant ersättning bestående av fast lön samt årlig bonus har tidigare kommit att 

användas i en undersökning av Ozkan som studerat hur olika faktorer inverkar på VD:ns 

kompensation
129

. I denna studie kom det dock främst till användning på grund av att det 

enkelt kan identifieras samt att det ökar jämförbarheten mellan företagen.      

 

VD:ns andel rörlig kontant ersättning: Uppgifterna om rörlig ersättning hämtas från 

årsredovisningarna, där det oftast gick under betäckningen rörlig ersättning eller bonus.  

Rörlig ersättning divideras sedan med VD:ns  totala kontanta ersättning för att få fram 

en kvot. Den totala kontanta ersättningen består av summan fast och rörlig ersättning. 

 

Optioner: Om VD:ns ersättning innehöll optioner eller konvertibler angavs en 1, om 

det inte fanns 0. Orsaken till användningen av dikotom variabel beror på svårigheten 

med att räkna ut optionernas värde då det varierar med aktiekursen. 
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Optionsprogrammen har därtill konstruerade på mycket skilda sätt både vad det gäller 

till exempel tidsram och koppling till olika typer av referensaktier.  I tidigare studier har 

dock metoder som Black- scholes formula används, där ett flertal faktorer bildar en 

formel som används till att räkna ut optionernas värde
130

. Eftersom optioner endast 

utgör en mindre del av denna studie kommer en dikotom variabel användas för att ange 

förekomsten av optioner.   

3.7 Undersökningspopulation 

Studien kommer att baseras på en total populationsundersökning bestående av totalt 260 

företag. Företagen som hämtats från OMX Stockholms small-, mid- och lagre- cap listor 

bestod ursprungligen av ca 300 poster som efter elimineringar kom att uppgå till 260 

företag. Justeringar kom att genomföras på grund av att vissa av de 300 posterna 

utgjordes av A- respektive B- aktier från samma bolag. Utan justering hade vissa 

företags årsredovisningar riskerat att studeras två gånger och därmed överrepresenterats 

i urvalet. Eftersom 19 uppgifter skall inhämtas från respektive årsredovisning anses en 

totalpopulations vara rimlig. Eftersom författarna beräknades kunna koda 20 

årsredovisningar per person och dag.  Detta resulterade i att de 260 årsredovisningarna 

kunde studeras under cirka fem dagar.      

Ytterligare elimineringar kom dock att genomföras av företag vars säte var registrerat 

utomlands. Dessa togs bort eftersom företag registrerade i andra länder använder sig av 

andra redovisningsprinciper vilket kan ha inverkan på informationen som presenteras i 

årsredovisningarna.  

Utöver de ovannämnda elimineringarna som genomfördes för att minska risken för 

felaktigheter, framkom det under datainsamlingsprocessen behov av att genomföra 

ytterligare elimineringar. Till exempel visades ett flertal av de undersökta företagen 

hade bytt VD under det pågående räkenskapsåret. För att undvika att ersättningar som 

avgångsvederlag räknades in i VD:ns ersättning och därmed riskerar att återge 

missvisande belopp eliminerades företag som bytt VD under året. Företag som enbart 

återgav det gångna årets räkenskaper i en utländsk valuta avlägsnades även de från 

urvalet, på grund av varierande växelkurser.  
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Därutöver visades att ett par årsredovisningar inte uppgav ett flertal av de uppgifter som 

efterfrågades. I dessa företag kunde till exempel saknas uppgifter kring vilka som sitter i 

styrelsen och vilka övriga uppdrag dessa har. I vissa fall saknades även uppgifter kring 

VD:ns aktieinnehav. Då uppgifterna var ofullständiga eliminerades dessa för att inte 

riskera att inverka på studiens resultat. I ett fåtal fall kunde uppgifter inte inhämtas på 

grund av tekniska komplikationer. Utöver de ovan angivna orsakerna till att företag 

eliminerades från urvalet tycks det inte förekomma några andra likheter mellan 

bortfallen. Företagen som togs bort härstammar till exempel från såväl olika börslistor, 

branscher, skilda nettoomsättningar och resultat. Efter alla justeringar kom antalet bolag 

som används i undersökningen hamna på 211 företag. Alla företag som ingår i 

undersökningen presenteras i bilaga 2, de företag som eliminerats presenteras i bilaga 3. 

3.8 Analysmetod 

Här ges en förklaring av de olika statistiska testerna som användes för att analysera 

datamaterialet. 

3.8.1 Univariat analys 

En förutsättning för kvantitativ samhällsforskning är att utbredningen av olika fenomen 

och egenskaper i den sociala verkligheten är kvantifierbar. Kvantifieringen sker genom 

definiering av variabler som kan anta olika talvärden.
131

 Variablerna återges i tabeller 

och diagram i absolut och relativ form med syftet att beskriva förhållanden i 

verkligheten så noggrant som möjligt. Viktiga verktyg i den deskriptiva verktygslådan 

är medelvärden, standardavvikelser och andra typer av central- och spridningsmått.
132

 I 

den här undersökningen kommer främst medelvärden och median att presenteras. 

I frekvenstabeller summeras antalet observationer för varje talvärde hos variabeln och 

de är mest lämpade för ett begränsat antal talvärden. Frekvenstabeller används främst 

för presentation av diskreta variabler på nominal- eller ordinalnivå med högst 7-8 

kategorier.
133

 

3.8.2 Bivariat analys 

I denna studie undersöktes relationen mellan olika variabler och dess potentiella 

inverkan på förekomsten och omfattningen av belöningssystemen. Genom att påvisa ett 

samband mellan en viss variabel och dess inverkan på belöningssystemet kan slutsatser 
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dras kring hur lämplig en viss teori anses vara. En sådan studie av relationen mellan två 

variabler kallas för bivariat analys
134

.  Genom att söka efter en relation mellan två 

variabler eftersöks bevis eller tecken på att variationen i den ena variabeln har inverkan 

på variationen i den andra variabeln. Relationen handlar dock inte om orsak och verkan, 

utan det enda som studeras är sambandet. Det går därmed inte dra slutsatsen att en viss 

variabel A orsakar en viss variation i en annan variabel B, utan det kan likväl vara 

variabel B som orsakar variationen i variabel A.
135

 I vissa fall kan dock 

orsaksriktningen fastställas genom att variationen i en viss variabel omöjligen kan ha 

någon påverkan på den andra variabeln
136

. Exempelvis kan bransch ha inverkan på 

företagsledarens rörliga ersättning. En ökning av företagsledarens ersättning leder dock 

troligen inte till att företaget byter bransch.  

För att studera relationen mellan två variabler används olika tekniker beroende på 

vilken typ av variabler som undersöks. I denna studie av företagsledares 

belöningssystem används till exempel Pearsons r, Chi- tvåtest och one way ANOVA.  

3.8.3 Multivariat analys 

En regressionsanalys används när man vill söka samband mellan en beroende variabel 

och en eller flera oberoende variabler.
137

 Det innebär alltså en analys av tre eller fler 

variabler samtidigt. En sådan analys blir aktuell vid tre tillfällen, då man har falska 

samband, mellanliggande variabler eller om man har en tredje variabel av betydelse. Ett 

falskt samband existerar då det verkar finnas ett samband mellan två variabler men att 

sambandet inte är äkta utan skapas av att de två variablerna är relaterad till en tredje 

variabel. Om det visar sig att sambandet inte är falskt kan det röra sig om en 

mellanliggande variabel, som då visar att sambandet mellan två variabler inte är direkt. 

Det kan också vara så att en tredje variabel påverkar sambandet.
138

  

 

En multipel regressionsanalys innebär att man testar sambandet mellan en beroende 

variabel och två eller flera oberoende variabler. Om den beroende variabeln exempelvis 

mäter rörlig ersättning så kan det förväntas att den relaterar till ett flertal andra 

variabler. Om undersökningen egentligen bara fokuserar på samband mellan två 
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variabler är det nödvändigt att använda en multipel regression, eftersom det kan finnas 

en tredje variabel som påverkar.
 139

 Det görs alltså en kontroll för andra variablers 

inflytande på den beroende variabeln.
140

 

Om exempelvis sambandet söks mellan en bransch och rörlig ersättning kan det 

egentligen vara nettoomsättning, som en tredje variabel, påverkar sambandet eftersom 

medelvärdet på nettoomsättning kan vara högre i vissa branscher. 

Multikollinearitet syftar på situationen då två eller flera oberoende variabler är starkt 

inbördes korrelerade med varandra och leder till att skattningarna av 

regressionskoefficienterna blir mindre pålitliga
141

. Till exempel kan resultat och 

nettoomsättning uppvisa hög grad av multikollinearitet, eftersom en hög 

nettoomsättning ofta ger ett högt resultat. 

3.8.4 Signifikansnivå 

Statistisk signifikansnivå rör den risknivå som kan accepteras då slutsatser kan dras 

kring ett samband mellan två variabler. Den högsta risknivå som accepteras inom 

samhällsvetenskaplig forskning är att en felaktig slutsats om ett existerande samband 

mellan två variabler dras i fem av hundra fall.
142

 I den här undersökningen accepteras 

därför en risknivå på fem procent (signifikansvärde 0,05), att en felaktig slutsats kan 

dras i fem fall av hundra. 

3.9 Källkritik  

Källkritik utgörs av att värdera och bedöma trovärdighet i den information på vilken 

författarna bygger sin kunskap.
143

 I studien refereras till ett stort antal tidigare studier 

och artiklar som på olika sätt bidrar med betydelsefull information vad det gäller VD:ns 

belöningssystem. Viss kunskap har även inhämtats från läroböcker och i mycket ringa 

omfattning har information inhämtats från internetkällor. Därtill har studiens 

grundmaterial inhämtats från årsredovisningar. 

I denna studie har författarna främst inriktat sig mot att studera vetenskapliga artiklar 

för att erhålla vidare kunskaper inom ämnet. Genom studier av dessa artiklar har 

författarna ofta funnit ytterligare referenser till andra vetenskapliga artiklar. Författarna 
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har i möjligaste mån sökt efter ursprungskällorna för att därigenom försöka undvika 

eventuella tolkningsfel hos senare artikelförfattare. Genom användning av artiklar 

publicerade i skilda tidskrifter kan trovärdigheten anses vara relativt god. I tidskriften 

The Journal of Economic Perspectives, anges exempelvis att publicering endast sker om 

använd data är klar och precis dokumenterad och tillgänglig till andra forskare i mån av 

replikation.
144

 Genom att författarna till de vetenskapliga artiklarna tvingas redogöra för 

de data som ligger till grund för artikeln antas, utifrån Thuréns källkritiska kriterier, leda 

till en hög äkthet. Innebärande att källan är det den utger sig för att vara
145

.    

Att de vetenskapliga artiklarna är noggrant kontrollerade innan publicering bidrar till att 

öka dess trovärdighet. I The Academy of Management Journal anges till exempel att allt 

som publiceras utsätts för dubbla anonyma granskningsprocesser av kvalificerade 

personer.
146

 Dessa kontroller bidrar till att artiklarna och dess teorier och resultat kan 

anses ha hög trovärdighet. Genom de nämnda kontrollerna kan även risken för att källan 

utgör en avskrift eller ett referat antas minska, vilket betecknas som källans 

oberoende
147

. Att artiklarnas data presenteras samtidigt som artiklarnas kontrolleras 

utifrån skilda kriterier kan även antas minska risken för att personliga intressen inverkar 

på slutprodukten. Detta torde därmed uppfylla det källkritiska kriteriet, tendensfrihet 

som anger att det inte skall finnas anledning att misstänka, personliga, ekonomiska eller 

politiska intressens inverkar
148

. 

I studien förekommer ett flertal artiklar som baseras på undersökningar genomförda i 

andra internationella kontexter. Detta kan bidra till att de resultat som presenteras, inte 

direkt kan översättas till svenska förhållanden. I studien används dock dessa artiklar 

främst till att finna teoretiska resonemang, eller för att stödja eller påvisa skillnader 

mellan det som presenteras i denna studie. Trots att artiklarna är kontrollerade så är det 

ingen garanti för att dess innehåll inte kan kritiseras.      

Även tidsperspektivet kan inverka på artikelns trovärdighet då artikeln och materialet 

den bygger på kan vara insamlat under tidsperioder vars förhållande inte motsvarar de 

rådande. Enligt de källkritiska principerna antas en äldre källa öka behovet av ett 
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kritiskt förhållningssätt
149

. I denna studie har dock författarna använt ett stort antal 

källor av varierande åldrar. De äldre källorna användes främst för att beskriva de 

teoretiska perspektiven. Ett stort antal modernare artiklar används då författarna referat 

till tidigare forskning och mått som kommit till användning i de tidigare studierna.      

I studien har även ett stort antal årsredovisningar studerats. Även dessa dokument är 

noggrant kontrollerade innan publicering och viss information är även lagreglerad. 

Detta torde därmed bidra till att dokumentens trovärdighet kan antas vara relativt hög.  

Endast en refererad internetkälla (www.nasdaqomxnordic.com) förekommer. En källa 

som bedöms mycket trovärdig då hemsidan drivs av Nasdaq OMX. Genom att söka på 

denna sida fann författarna en så kallad klassificeringsmall, det vill säga ett kort 

dokument som används vid kategorisering av företag.  I vad det gäller övrig litteratur 

såsom böcker kan även dessa antas vara relativt trovärdiga då böcker liksom artiklar 

kontrolleras innan de publiceras.   
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4. Undersökningens resultat 

är nedan kommer resultatet från datainsamlingen att presenteras genom  

deskriptiv statistik och resultat från de genomförda testerna. De statistiska 

testerna är körda i programmet SPSS. 

4.1 Beskrivande statistik 

Alla tester har genomförts i datorprogrammet SPSS. I syfte att ge läsaren en 

sammanfattning och överblick av materialet presenteras nedan i tabell 4.1 deskriptiv 

statistik rörande ersättning till VD:n. I samma syfte presenteras i tabell 4.2 statistik 

rörande studiens oberoende variabler.  

Deskriptiv över beroende variabler       

Ersättning i tkr        

  Variabler Antal företag Medelvärde Median Max Min 

Total ersättning 211 4317,190 2921 24692 318 

Rörlig ersättning 211 1204,380 406 17600 0 

Andel rörlig ersättning 211 0,183 01,48 0,780 0 

Optioner 211 0,550 1,000 - - 

Tabell 4.1 I tabellen visas deskriptiv statistik över de beroende variablerna. 

I tabell 4.1 visas statistik över de beroende variablerna, det visas att medelvärdet för 

andelen rörlig lön är ca 18 procent av ersättningen, medelvärdet för rörlig lön är 1,2 

miljoner kronor och medelvärdet för den totala kontanta ersättningen är 4,3 miljoner 

kronor.  I tabell 4.1 kan utläsas att 55 procent av de 211 undersökta företagen använder 

sig av optionsprogram till verkställande direktörer. 

Deskriptiv över oberoende variabler       

 
        

  Variabler Antal företag Medelvärde Median Max Min 

Nettoomsättning (tkr) 211 12226112 1295450 285405000 0 

Räntabilitet (%) 211 0,187 0,194 3,676 -1 

Ägarandel (%) 211 47,759 46,470 97,910 9 

Röstandel (herfindahl) 211 0,161 0,099 0,808 0 

VD aktier (%) 211 0,425 0,003 0,750 0 

Ägarsfär (herfindahl) 211 0,075 0,000 0,863 0 

Styrelseuppdrag (st) 211 3,611 3,600 7,710 0 

Tabell 4.2 Deskriptiv statistik över oberoende variabler. 

I tabell 4.2 visas deskriptiv statistik över de oberoende variablerna. Här går att utläsa 

medelvärde, median, max. värde och min. värde. Det anges att varje ledamot i 

genomsnitt har 3,6 andra styrelseuppdrag.  

H 



 |4. Undersökningens resultat 43 

 

4.1.1 Övriga variabler 

I syfte att återspegla de fem röststarkaste ägarnas sammanlagda röstandel, hur många 

företag som använder rörliga belöningssystem, det vill säga antingen har rörlig kontant 

ersättning eller optionsprogram, samt i hur många av företagen VD:n samtidigt är 

aktieägare, presenteras i nedanstående tabell 4.3 statistik som medelvärde och median. 

Genom tabellen anges också den genomsnittliga förekomsten av belöningssystem.    

Deskriptiv över övriga variabler       

           

 Variabler Antal företag Medelvärde Median Max Min 

Röstandel  % 211 56,13 54,4 97,91 8,7 

Använder rörliga ersättningar  % 211 81 1 1 0 

VD:n äger aktier % 211 95 1 1 0 

Tabell 4.3 Deskriptiv statistik över övriga variabler. 

Från tabell 4.3 utläses att de fem största ägarna med hänseende till röster har ett 

medelvärde på 56,13 procent och en median på 54,4 procent. Detta innebär att i 

genomsnitt innehar de fem största ägarna i de 211 undersökta företagen ett röstinnehav 

motsvarande 56,13 procent av rösterna. Det framgår också att 81 procent av företagen 

har rörliga ersättningar samt att VD:n äger aktier i 95 procent av företagen.      

4.2 Bivariat analys 

Genom den bivariata analysen eftersöks samband mellan en viss variabel och dess 

inverkan på belöningssystemens förekomst och omfattning. I syfte att studera om de i 

studien förekommande variablerna korrelerar inbördes används Pearsons r.  

Pearsons r är en metod för att studera relationen mellan två variabler på intervall- och 

kvotskala. I detta test påvisas styrkan i sambandet mellan två variabler.
150

 Koefficienten 

kan anta värden mellan -1 och +1 där tecknen framför värdet anger om sambandet är 

positivt eller negativt. En perfekt korrelation, betecknad antingen +1 eller -1, innebär att 

värdet av en variabel kan bestämmas utifrån värdet på den andra variabeln. Ett värde på 

0 indikerar avsaknaden av ett samband.
151

 Ett perfekt positivt samband innebär att en 

ökning i den ena variabeln medför i samma mån en ökning i den andra variabeln.
152
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Korrelationsmatris            

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   
Variabler Strl. Pr. Äg. Rö. VD. Sf. St. An. Er. 
Storlek (strl.) 1         
Prestationsmått (Pr.) ,099 1        

Ägardiversifiering (Äg.) -,204** ,012 1       

Röstkoncentration (Rö.) -,096 ,026 ,706** 1      

VD-aktier (VD.) -,114 ,052 ,280** ,303** 1     
Ägarsfär (Sf.) ,052 ,037 ,200** ,395** ,098 1    

Styrelseuppdrag (St.) ,197** -,008 -,057 -,043 -,027 ,059 1   

Andel rörlig ers. (An.) -,016 ,037 ,049 ,080 ,020 ,031 ,032 1  

Total ersättning (Er.) ,584** ,210** -,277** -,080 -,240** ,179** ,274** ,013 1 

Tabell 4.4 Korrelationsmatris av alla variabler. 

 

I tabell 4.4 framgår det att ägardiversifiering och röstkoncentration ligger nära 

gränsvärdet för multikollinearitet som är 0,8. Vad det gäller övriga variabler så har de 

ingen större inbördes korrelation. Som framgår var andelen rörlig ersättning inte 

signifikant med någon av de andra variablerna.  

4.2.1 Branschens inverkan på optioner 

För att studera sambandet mellan bransch och förekomsten av optionsprogram 

genomfördes ett chi- två test.  Detta test är ett mått på samband mellan 

nominalskalevariabler och även ordinalskalevariabler. Genom detta mått mäts 

avvikelsen mellan de observerade och de förväntade frekvenserna.
153

 De förväntade 

frekvenserna utgörs av de värden som skulle anges i tabellens celler om enbart slumpen 

inverkat. Det är dock först då Chi- två värdet sätts i relation till den statistiska 

signifikansnivån som det kan tolkas på ett meningsfullt sätt.  Den statistiska 

signifikansen är dock inte enbart beroende av värdets storlek utan även på antalet 

kategorier som ingår i de analyserade variablerna. De såkallade frihetsgraderna det vill 

säga tabellens storlek inverkar därmed på om chi- två värdet är signifikant eller inte.
154

  

Chi- tvåtest, bransch-optioner   

      

 
  Värde Frihetsgrader sig. –värde 

Pearson Chi square 5,205 8 0,735 

Likelihood ratio 5,218 8 0,734 

Linear-by-linear association 0,17 1 0,897 

Tabell 4.5 Chi- tvåtest mellan bransch och optioner 
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Som återspeglas i tabell 4.5 blev signifikansvärdet 0,735, vilket överstiger 0,05.  Det går 

därmed inte att påvisa något signifikant samband mellan branschtillhörighet och 

optionsprogrammens förekomst.   

I tabellen nedan visas hur många företag i respektive bransch som hade optionsprogram 

eller inte. 

Korstabell mellan bransch och optioner   

Antal/st   

  Bransch Har optioner Har inte optioner Antal företag 

Energi 1 2 3 

Material 7 5 12 

Industri 24 35 59 

Sällanköp 13 14 27 

Dagligvaror 3 2 5 

Hälsovård 7 12 19 

Finans 22 20 42 

IT 15 26 41 

Teleoperatör 2 1 3 

Totalt 94 117 211 

Tabell 4.6 Korstabell mellan bransch och optioner 

I den största branschen som var industribranschen hade 24 företag optionsprogram och 

35 företag hade det inte. Annars är det förhållandevis jämt fördelat mellan företag som 

har optionsprogram och de som inte har i de olika branscherna. 

4.2.2 Branschens inverkan på rörlig ersättning  

I syfte att testa sambandet mellan olika branscher och storleken på VD:ns totala 

ersättning och andelen rörlig ersättning, användes ett anlaysis of variance test 

(ANOVA). Liksom ett t- test är ANOVA applicerbart då medelvärden testas. Till 

skillnad från t- test kan ett ANOVA test användas för att utvärdera tre eller flera olika 

populationers medelvärden.
155

 Ett one way ANOVA bygger på en oberoende variabel 

som har ett flertal olika kategorier.
156

 I denna studie används till exempel den oberoende 

variabeln bransch som består av ett antal olika kategorier så som exempelvis industri, 

finans och IT. Den beroende variabeln utgörs av en intervallvariabel
157

, som i detta fall 

är VD:ns ersättning. Stora skillnader mellan branscher återspeglas i ett högt F- värde 

som i sin tur har inverkan på signifikansvärdet
158

.  
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One way ANOVA, bransch     

        
 Variabler   Medelvärde F-värde sig. –värde 

Andel rörlig ersättning Mellan grupperna 0,037 1,065 0,389 

  Inom grupperna 0,035     

Tabell 4.7 ANOVA bransch och ersättning 

I tabell 4.7 uppgår F-värdet till 1,065 för andel rörlig ersättning, detta ger i sin tur ett 

signifikansvärde på 0,389. Det finns alltså inga signifikanta skillnader mellan 

branschtillhörighet och andel rörlig ersättning till VD.  

4.2.3 Jämförelse mellan börslistor 

För att återspegla eventuella skillnader mellan förekomsten av olika belöningssystem 

fördelat över de olika börslistorna presenteras följande värden i tabell 4.8.  

Genomsnittlig total ersättning         

Ersättning i tkr         

   Antal företag Medelvärde Median Max Min 

Rörlig ersättning 
     Total 138 5439 3721 24692 818 

Large Cap 39 10902 9237 3500 24692 

Mid Cap 42 4271 3824 1124 8200 

Small Cap 57 2561 2500 818 5476 

Fast ersättning 
     Total 73 2197 1821 318 10000 

Large Cap 10 3447 2592 318 8000 

Mid Cap 20 2929 2329 561 10000 

Small Cap 43 1566 1657 454 3600 

Tabell 4.8  Jämförelse mellan börslistor 

I Tabell 4.8 visas en jämförelse mellan gruppen där rörlig kontant ersättning utbetalades 

och gruppen där enbart fast ersättning förekom. Av undersökningens 211 företag var det 

138 som utbetalade rörlig kontant ersättning. Som framgår var medelvärdet för den 

totala kontanta ersättningen 5,4 miljoner kronor för gruppen där utbetalning av rörlig 

ersättning förekom, medan medelvärdet var 2,2 miljoner i gruppen med enbart fast 

ersättning. Även vid en indelning av bolagen i klasserna Large Cap, Mid Cap och Small 

Cap var den totala ersättningen i respektive klass högre i gruppen där rörlig ersättning 

förekom, än i gruppen med enbart fast ersättning. Vid ett One Way ANOVA-test 

fastslogs att det fanns en statistisk signifikant skillnad mellan gruppen av företag som 

hade rörlig kontant ersättning och den som enbart hade fast ersättning.  
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4.3 Multivariat analys 

Syftet med regressionsanalysen är att hitta en linje som på ett optimalt sätt sammanfattar 

sambandet mellan variablerna. Ett mått på linjens grad av anpassning ges av 

förklaringsgraden, som anger hur pass väl linjen sammanfattar datamaterialet.
 159

 För att 

testa eventuell förekomst av multikollinearitet mellan de oberoende variablerna 

genomfördes vid de multipla regressionsanalyserna ett ”variance inflation factor-test” 

(VIF). Det kritiska värdet i VIF-testet är 2,5, överskrids det finns risken att 

multikollinearitet mellan de oberoende variablerna förekommer. 
160  

4.3.1 Regressionsanalys av total ersättning
 

Det genomfördes först en multipel regression med total kontant ersättning som beroende 

variabel och branscherna som dummyvariabler och branschen sällanköp valdes som 

referensvariabel. Detta test gjordes enbart för att undersöka reliabiliteten i 

undersökningen, då sambandet mellan kontrollvariablerna storlek och prestationsmått 

testades mot total kontant ersättning. 

Multipel regression, total ersättning       

Förklaringsgrad= 0,495         

Oberoende variabler Beta t-värde sig. -värde VIF –värde 

Storlek 0,467 8,49 0,000 1,161 

Prestationsmått 0,16 2,806 0,006 1,243 

Ägardiversifiering -0,241 -3,187 0,002 2,205 

Röstkoncentration 0,124 1,564 0,119 2,428 

VD aktier -0,17 -3,076 0,002 1,18 

Ägarsfär 0,174 2,869 0,005 1,407 

Styrelseuppdrag 0,165 3,06 0,003 1,122 

Energi -0,045 -0,822 0,412 1,136 

Material -0,066 -1,101 0,272 1,374 

Industri -0,012 -0,16 0,873 2,327 

Dagligvaror -0,04 -0,696 0,487 1,286 

Hälsovård -0,005 -0,069 0,945 1,731 

Finans -0,115 -1,533 0,127 2,155 

IT -0,083 -1,101 0,272 2,181 

Teleoperatör -0,025 -0,452 0,652 1,131 

Referensbransch: Sällanköp         
Tabell 4.9 Multipel regression med total ersättning som beroende variabel. 
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I tabellen framgår att modellens förklaringsgrad är 49,5 procent, vilket sammanfattar 

styrkan på sambandet mellan de oberoende variablerna på den beroende variabeln
161

.  

Som framgår i tabell 4.9 hade storlek, prestationsmått, ägardiversifiering, vd-aktier, 

ägarsfär och antal andra styrelseuppdrag en ledamot en signifikant inverkan på VD:ns 

totala ersättning eftersom signifikansvärdet understeg 0,05. Storlek är en 

kontrollvariabel i denna undersökning och visar sig ha ett signifikant samband med 

ersättningen. Likaså visar kontrollvariabeln prestationsmått ett signifikant samband med 

ersättningen. 

4.3.2 Regressionsanalys av andelen rörlig ersättning 

Därefter genomfördes en multipel regression med andelen rörlig kontant ersättning som 

beroende variabel för att genomföra hypotesprövningar. 

Multipel regression, andel rörlig ersättning  

Förklaringsgrad= 0,059       

Oberoende variabler Beta t-värde sig. –värde VIF –värde 

Storlek -0,016 -0,210 0,834 1,161 

Prestationsmått 0,068 0,877 0,382 1,243 

Ägardiversifiering -0,014 -0,132 0,895 2,205 

Röstkoncentration 0,112 1,035 0,302 2,428 

VD aktier -0,013 -0,166 0,869 1,180 

Ägarsfär 0,029 0,354 0,724 1,407 

Styrelseuppdrag 0,047 0,636 0,525 1,122 

Energi -0,085 -1,142 0,255 1,136 

Material -0,020 -0,248 0,805 1,374 

Industri -0,138 -1,303 0,194 2,327 

Dagligvaror -0,004 -0,046 0,963 1,286 

Hälsovård 0,059 0,645 0,520 1,731 

Finans -0,126 -1,233 0,219 2,155 

IT 0,023 0,221 0,825 2,181 

Teleoperatör 0,090 1,217 0,225 1,131 

Referensbransch: Sällanköp  
Tabell 4.10 Multipel regression med andelen rörlig kontant ersättning som beroende variabel 

Som framgår av tabell 4.10 var det ingen variabel som hade signifikant inverkan på 

andelen rörlig ersättning eftersom de överstiger signifikansvärde 0,05.  

4.3.3  Logistisk regressionsanalys av optioner 

För att se om röstkoncentration påverkar förekomsten av optioner genomfördes en 

binärt logistisk regression (binary logistic test), vilket är en variant av multipel 

regression. I stället för att använda multipel regression då den beroende variabeln är 
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kategorisk används logistisk regression
162

. Med en kategorisk variabel menas att den 

delas in i kategorier som vinst/förlust, död/levande och så vidare. I dessa fall är inte en 

multipel regression passande då kategoriska beroende variabler används eftersom det då 

efterfrågas intervallvariabler vars poäng är relativt normalt fördelade.
163

 I detta test 

används alltså ett binärt logistiskt test eftersom den beroende variabeln endast har två 

kategorier, antingen så använder sig företagen av optioner eller inte. Genom den 

logistiska regressionen sker en uppskattning kring hur väl de förutsägande variablerna 

förklarar den kategoriska beroende variabeln
164

. 

Logistisk regression, optioner 

Cox & Snell=0,063     

Oberoende variabler Wald sig. -värde 

Storlek 0,006 0,94 

Prestationsmått 0,041 0,84 

Ägardiversifiering 0,607 0,436 

Röstkoncentration 0,789 0,375 

VD aktier 0,03 0,863 

Ägarsfär 0,006 0,938 

Styrelseuppdrag 6,991 0,008 

Tabell 4.11 Logistisk regression med optioner som beroende variabel. 

 

Som framgår i tabell 4.11 var det bara antalet styrelseuppdrag som hade signifikant 

inverkan på förekomsten av optionsprogram.  
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5. Hypotesanalys och diskussion 

nder analyskapitlet kommer författarna att återknyta teorin i förhållanden till de 

resultat som studier av årsredovisningar frambringat. Analysen kommer att ske i 

direkt anslutning till de fastställda hypoteserna i syfte att föra ett resonemang kring 

sannolika förklaringar. Till stöd för författarnas resonemang kommer även i vissa fall 

resultat som framkommit vid tidigare forskning att presenteras, även motsägande 

forskning framhålls för att påvisa eventuella skillnader.    

5.1 Hypotesanalys ägarstruktur 

 H1: Ju mer diversifierat aktieägande är desto högre andel rörlig kontant ersättning.  

 

Som framgår av tabell 4.10 så finns det inget signifikant samband mellan 

ägardiversifieringen och andelen rörlig kontant ersättning eftersom signifikansvärdet 

överstiger 0,05. Signifikansvärdet var i detta fall 0,895 och därmed kan ingen slutsats 

dras med tillräckligt hög sannolikhet kring ett samband. 

Hypotesen kan därmed inte bekräftas. Resultaten tyder på att free rider-problemet, det 

vill säga att avkastningen på investeringar i informationssystem tillfaller även de 

aktieägare som inte stått för kostnaderna
165

, inte påverkar andelen rörlig kontant 

ersättning. Detta motsäger agentteorins antagande om att ägarstrukturen inverkar på 

vilken omfattning ägarna knyter VD:ns lön till dennes prestation genom rörlig 

ersättning. En annan förklaring kan vara att det råder en stewardship syn inom det 

svenska näringslivet. VD:n förutsätts därmed inte agera opportunistiskt och därmed 

används inte rörlig ersättning för att kontrollera denne. Därmed har ägarspridningen inte 

någon inverkan på andelen rörlig kontant ersättning som utbetalas.

 

H2: Ju lägre röstkoncentration desto högre andel rörlig kontant ersättning.

 

Även då röstkoncentration studerades hittades inget signifikant samband då 

signifikansvärdet i tabell 4.10 var 0,302. Hypotesen kan därmed inte bekräftas. Det 

stöder därmed inte agentteorins antagande att ägarstrukturen avgör förekomsten av 
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resultatbaserade kontrakt. Kärnan i agentteorin är det utbyte som finns mellan 

kostnaderna för att mäta företagsledarens beteende och kostnaderna för att mäta 

resultatet och överföra risk till denne.
166

 Övervakas VD:n via informationssystem finns 

risk för free rider-problem, om VD:n istället övervakas med resultatbaserade kontrakt 

medför det en extra kostnad för ägarna då VD:n vill ha kompensation för den ökade 

risken
167

. Som framgår avgör inte ägarstrukturen om det är mer lönsamt att övervaka 

VD:n genom informationssystem än resultatbaserade kontrakt. 

 

H3: Ju lägre röstkoncentration desto vanligare med optionsprogram.

 

Röstkoncentrationen hade inte heller något samband med förekomsten av 

optionsprogram riktade till VD:n då signifikansvärdet uppgår till 0,375 vilket resultaten 

i tabell 4.11 visar. Därmed kan hypotesen inte stärkas, resultaten ger inte stöd åt 

agentteorins antagande att ägarstrukturen avgör behovet av att sammanföra ägarnas och 

företagsledarens intressen genom optionsprogram
168

. Företagsledarens intressen kan 

istället sammanföras med ägarnas för att skapa legitimitet hos aktieägarna, exempelvis 

då VD:n är nytillträdd kan denne tilldelas optioner för att öka engagemanget och det 

långsiktiga agerandet, samt för att öka investerarnas förtroende för VD:n. 

I en kanadensisk studie fann Sapp att ägarstrukturen hade påverkan på användandet av 

optioner
169

. Det gick dock inte att finna ett samband i den svenska kontexten. 

5.2 Hypotesanalys VD:ns aktieinnehav 

H4: Ju större aktieinnehav en VD har desto mindre andel rörlig kontant ersättning. 

 

Resultaten i tabell 4.10 visar att andelen rörlig kontant ersättning inte har något 

signifikant samband med VD:ns aktieinnehav, då signifikansvärdet uppgår till 0,869. 

Detta gör att hypotesen inte kan bekräftas. 
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Resultaten stöder inte agentteorins antagande om att VD:ns aktieinnehav lindrar 

konflikten mellan ägarnas och företagsledarens egenintresse och därav minskar behovet 

att föra över risk till företagsledaren genom rörlig ersättning
170

. Det finns därmed inget 

stöd för att aktier skulle utgöra ett substitut för övervakning
171

. En tänkbar förklaring till 

att VD:n äger aktier är för att vinna legitimitet hos investerare. Genom aktieinnehavet 

symboliseras att VD:n och aktieägarnas intressen är sammanförda. 

5.3 Hypotesanalys branschtillhörighet 

H5: Det finns ett samband mellan branschtillhörighet och andelen rörlig kontant 

ersättning.

 

Resultaten i tabell 4.7 visar inget signifikant samband mellan branschtillhörighet och 

andel rörlig kontant ersättning, då signifikansvärdet var 0,389. Hypotesen kan därmed 

inte stärkas. Sapp visade i en undersökning av kanadensiska företag att bransch hade en 

signifikant påverkan på VD:ns ersättning
172

. 

  

Denna undersökning finner dock inget sådant samband med andelen rörlig kontant 

ersättning i den svenska kontexten. Därmed finns inget stöd för antagandet att företag 

tillämpar lika omfattande belöningssystem för att vinna legitimitet inom sin bransch. 

Det kan istället vara så att företag tillämpar samma belöningssystem som är vanliga 

inom de sociala nätverken eller bland de största aktörerna på den internationella 

marknaden. Företagen kan tänkas vilja vinna legitimitet hos andra aktörer som 

investerare, börsanalytiker och övriga medier. 

 

H6: Det finns ett samband mellan branschtillhörighet och förekomsten av 

optionsprogram.

 

Som resultaten i tabell 4.5 visar finns det heller inte något signifikant samband mellan 

branschtillhörighet och förekomsten av optionsprogram (signifikansvärde 0,735). 

Hypotesen kan därmed inte styrkas. Det visas även i korstabellen 4.6 att det är jämnt 
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fördelat mellan företag som har optionsprogram och företag som inte har det i de olika 

branscherna. 

Detta stöder inte heller institutionell teori att företag inom samma bransch ”lånar” 

lösningar i form av optionsprogram. Resultaten visar att 55 procent av företagen 

använder optionsprogram (tabell 4.1), men det går inte att finna ett samband mellan 

branscherna. Optionsprogram kan istället förklaras av att företag lånar lösningar från 

andra aktörer, som exempelvis från stora internationella företag, för att efterlikna de 

mest effektiva företagen. 

5.4 Hypotesanalys nätverk 

H7: Ju fler övriga styrelseuppdrag en ledamot har desto mindre andel rörlig kontant 

ersättning.

 

Resultaten i tabell 4.10 visar inget samband mellan antal styrelseuppdrag och andel 

rörlig ersättning, då signifikansvärdet är 0,525. Hypotesen kan därmed inte styrkas, och 

ger inte stöd till att styrelsenätverken skulle ha någon påverkan på utformningen av 

resultatbaserad ersättning. En orsak kan vara att styrelseledamöterna inte ser som sin 

huvudsakliga uppgift att övervaka företagsledaren, utan är mer inriktade på att utveckla 

företaget
173

. Detta gör att de sociala nätverken inte har inverkan på styrelsens incitament 

att övervaka företagsledaren.

 

H8: Ju större andel av ett företag som kontrolleras av en ägarsfär desto mindre andel 

rörlig kontant ersättning.

 

Även då ägarsfärernas inverkan studerades finns inget samband med andelen rörlig 

kontant ersättning som tabell 4.10 visar, då signifikansvärdet var 0,724. Hypotesen kan 

därmed inte styrkas. Det kan förklaras av att arbetsmarknaden för företagsledare i 

Sverige är så pass liten och att det därmed inte skapas en intern arbetsmarknad inom en 

sfär, utan över alla börsbolag. Därmed blir relativt lätt för företagsledare att byta arbete 

över sfärernas gränser. 
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5.5 Sammanfattande analys  

Ingen av de uppställda hypoteserna uppnådde tillräcklig hög signifikans för att kunna 

bekräftas i denna studie. Inga av agentteorins antagande kunde därmed styrkas, dock 

kan antagandet om företagsledarens riskobenägenhet styrkas då alla företagsledare hade 

en viss andel fast ersättning. De företagsledare som omfattades av rörliga ersättningar 

hade även en signifikant högre total ersättning, än de företagsledare som enbart 

omfattades av fast ersättning (tabell 4.8). 

Det svenska näringslivet har sedan länge präglats av starkt kontrollägande
174

. Det 

framgår även i denna studie då medelvärdet för de fem största ägarnas röstandel i 

genomsnitt uppgick till 56,1 procent (tabell 4.3). Agentteorin däremot beskriver en 

kontext dominerad av diversifierat ägande. Även de svenska värderingarna om 

exempelvis kollektivt ansvarstagande och samverkan är avsevärt annorlunda än de om 

opportunism, egenintresse och nyttomaximering som den agentteoretiska modellen är 

uppbyggd kring.
175

 I Sverige betonas social kontroll, vilken bygger upp en fast 

sammanslutning mellan alla intressenter, inklusive aktieägarna och företagsledningen. 

Det gör att stewardship teorin med dess grundläggande antagande om tillit i den svenska 

kontexten kan ses som mer användbar än agentteorin.
176

 

Detta medför att de problem som agentteorin beskriver inte förekommer i någon större 

omfattning i den svenska kontexten. Rörliga belöningssystem är ändå vanligt 

förekommande i det svenska näringslivet, vilket kan utläsas av att aktierelaterade 

ersättningar i form av optioner förekommer i över hälften av de undersökta företagen 

(tabell 4.1), samt att 81 procent av företagen använder rörliga ersättningar (tabell 4.3). 

Att rörliga ersättningar förekommer i det svenska näringslivet kan förklaras av 

influenser från shareholder value. Sedan 1990 har det utländska ägandet ökat markant i 

det svenska näringslivet, och de utländska ägarna består i majoritet av amerikanska och 

brittiska institutionella investerare
177

. Även många svenska företag är på grund av en 

liten hemmamarknad etablerade på globala marknader, vilket gör att de tar efter de 

värderingar som finns där, exempelvis shareholder value
178

.  
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Amerikanska företag exporterar även rutinmässigt olika belöningssystem till utländska 

dotterbolag, vilket gör att de sätter tryck på den lokala marknaden att ta efter dessa 

belöningssystem. Lönenivåer och strukturer på belöningarna tenderar därför att 

konvergera vilket reflekteras av en ökad global marknad för ledarskapstalang.
179

 

Det är därmed troligt att Sveriges största företag, som agerar på internationella 

marknader, tagit efter utländska företag. De utsätts även för tryck från utländska ägare 

och investerare och tvingas därmed anpassa sina belöningssystem för att vinna 

legitimitet hos dessa. Dessa belöningssystem tas sedan efter av de mindre svenska 

företagen i syfte att efterlikna de företag som upplevs effektiva. Detta gör att det sker en 

implementering av nya styrningsmekanismer i det svenska näringslivet, som det 

egentligen inte finns något behov av. 

Det har alltså skett en institutionalisering av shareholder value på det symboliska planet 

inom det svenska näringslivet. Det är enbart agentteorins attribut i form av rörliga 

kontanta ersättningar och optioner som institutionaliserats. Det styrks av att det inte gått 

att påvisa något samband mellan omfattningen av rörliga belöningssystem och 

företagets ägarstruktur (tabell 4.10), branschtillhörighet (tabell 4.7) eller förekomsten av 

sociala nätverk (tabell 4.10). Då ägarna på grund av den svenska stewardship-synen inte 

utgår från att företagsledaren kommer agera opportunistiskt, utformas inte 

belöningssystemen primärt för att kontrollera företagsledarens handlande.  

Studien indikerar alltså att företag börjat använda agentteoretiska lösningar på problem 

som inte i någon större utsträckning återfinns i den svenska kontexten. Det har medfört 

att dessa uppfattats som ologiska av företagets övriga intressenter. Det har uppfattats 

som att VD:n fått en extra belöning, enbart för att fullgöra sina uppgifter. Då rörliga 

ersättningar införs för att begränsa en opportunism som inte finns kan ett 

förväntningsgap mellan VD:n och ägarna uppstå. Ägarnas förväntningar är att VD:n 

inte är opportunistisk, men genom belöningssystemet signalerar de ändå att så är fallet. 

VD:n kan då uppfatta att denne inte fullt ut har organisationens förtroende och därmed 

frångå rollen som steward och istället börja prioritera sitt egenintresse framför 

organisationens. Resultatbaserade kontrakt kan därmed skapa den opportunism de var 

ämnade att motverka. 
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Då det utgås från att företagsledare kommer att vara goda förvaltare av företagets 

tillgångar förespråkar stewardship teorin övervakningsstrukturer som legitimerar att 

företagsledare tar egna initiativ. Styrelsen ses inte i första hand som ett instrument för 

övervakning av företagsledaren, utan mer som ett instrument för utvecklandet av 

företaget och dess företagsledning genom användandet av styrelseledamöternas samlade 

kompetens i rådgivande syfte.
180

  

Att styrelsen historiskt sett haft en mer rådgivande än övervakande roll i det svenska 

näringslivet kan förklara varför sociala nätverk inte påverkar de rörliga 

belöningssystemen. Styrelseledamöterna ser inte som sin främsta uppgift att övervaka 

VD:n, utan att bistå denne med rådgivning.  

Svenska företag tycks inte införa rörliga ersättningar i syfte att kontrollera 

företagsledaren. Det stämmer väl överrens med ett symboliskt ledarskapsperspektiv där 

inget egentligt agentproblem finns och rörliga ersättningar har därför inget 

bolagsstyrningssyfte, utan används i syfte att uppfylla omgivningens förväntningar.
181

 

Förekomsten av rörliga ersättningar i det svenska corporate governance-systemet skulle 

i det här perspektivet kunna förklaras av härmande isomorfism, där de svenska 

företagen tar efter framgångsrika utländska företag. Det görs i syfte att uppfylla 

förväntningarna från den internationella finansmarknaden och därmed skapa legitimitet.  
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6. Slutsats 

 slutsatsen presenterar författarna kortfattat de slutsatser som anses kunna dras 

utifrån det resonemang som fördes i analyskapitlet.      

Denna studie finner inget stöd för att agentteorin är tillämplig för att förklara 

förekomsten av rörliga ersättningar i det svenska corporate governance-systemet. Det 

kan i sin förklaring i att agentteorins föreställning om företagsledarens opportunism, 

egenintresse och nyttomaximering inte överrensstämmer med förhållandena i den 

svenska kontexten. I Sverige betonas istället jämlikhet och kollektivt ansvarstagande,  

vilka utgör sociala normer som kan begränsa företagsledarens möjligheter att agera 

opportunistiskt. På grund av de svenska värderingarna förutsätter inte ägarna att VD:n 

är opportunistisk, vilket gör att styrelsen inte ser som sin primära uppgift att övervaka 

VD:n. Därmed har de sociala nätverken ingen påverkan på utformandet av VD:ns 

ersättning. Rörlig ersättning tycks alltså inte primärt användas i syfte att kontrollera 

företagsledarens handlade.  

Förekomsten av rörliga ersättningar kan istället ha sin orsak i att svenskt näringsliv på 

det symboliska planet börjat influerats av shareholder value, vilket resulterat i att 

företag börjat använda agentteorins lösningar på problem som inte återfinns i den 

svenska kontexten. Svenska företag lånar lösningar från framgångsrika utländska 

företag, inte för att lösa ett bolagsstyrningsproblem, utan för att vinna omgivningens 

legitimitet. Rörliga ersättningar införs för att skapa en bild av företaget som effektiva 

och därmed vinna legitimitet hos svenska och utländska investerare, vilket tyder på 

förekomsten av härmande isomorfism. 

Företag har en benägenhet att anpassa sig efter sin omgivning, vilket då stöder den 

institutionella teorin som säger att företag blir isoforma genom tryck från omgivningen. 

Trycket på anpassning tycks komma från utländska ägare och globala finansmarknader 

och medför att svenska företag måste anpassa sina belöningssystem för att vinna 

legitimitet hos dessa. 

Den här studiens resultat indikerar att det är institutionell teori i form av härmande 

isomorfism och symbolisk kompensation är mer tillämplig att förklara rörliga 

ersättningar i det svenska corporate governance-systemet än de andra undersökta 

teorierna. 

I 
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7. Avslutande kommentarer 

nder rubriken avslutande kommentarer presenterar författarna förslag vidare 

forskning. I detta avsnitt framhåller även författarna kritik mot den egna studien 

som framkommit under det pågående arbetet.    

7.1 Förslag till vidare forskning 

Ett flertal studier har under de senare åren kommit att behandla ersättning som ges till 

ledande befattningshavare. Trots detta råder det fortfarande osäkerhet kring vilken eller 

vilka teorier som kan förklara förekomsten och omfattningen av ersättningen till 

befattningshavarna. Som denna studie visat finns det flera tänkbara förklaringar till 

ersättningarnas förekomst och omfattning, vilket därav motiverar till vidare studier 

inom ämnet. Till exempel skulle bonusens utformning kunna studeras för att se hur 

mycket risk som verkligen överförs till företagsledaren då många av kriterierna för 

bonusens utfall är kopplade till kvalitativa mått.  

Även olika typer av ägare skulle kunna undersökas för att se om olika typer av ägare 

inom den svenska kontexten påverkar belöningssystemen, till exempel institutionella 

ägare, familjeägare och utländska ägare. Framför allt vad utländskt ägande skulle kunna 

ha för inverkan på rörliga ersättningar och förekomsten av optioner. En fördjupad studie 

av detta skulle till exempel kunna utgöras av en longitudinell studie, där det utländska 

ägandets inverkan på förekomsten och omfattningen av rörliga ersättningar i Sverige 

studeras. 

Därutöver skulle en studie kring ersättningssystemens påverkan på företagens 

prestationer inom svensk kontext kunna utföras och se vad de får för konsekvenser för 

företagen.   

För att se hur mycket frivillig information kring företagsledarens ersättning som 

företagen redovisar skulle även en innehållsanalys kunna genomföras. Det är tänkbart 

att företag med vidlyftiga bonusprogram väljer att kamouflera dessa. Genom en 

innehållsanalys av årsredovisningar, kvartalsrapporter och pressmeddelande kan även 

genomföras i syfte att upptäcka skillnader i hur företagen kommunicerar ut 

företagsledarnas bonussystem till intressenterna.  

Ett förslag till ytterligare forskning kan vara att göra en kvalitativ undersökning om 

ägarna och styrelsen uppfattar VD:n som opportunistisk och se om skillnader mellan 
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olika branscher och ägarstrukturer förekommer. Det skulle ge en bild på hur styrelsen 

ser på sin övervakande roll. Det skulle också ge en bild över vilka motiv styrelsen och 

ägarna har vid utformande av kontrakt med rörlig ersättning till VD:n. Skilda 

uppfattningar kring VD:ns opportunism skulle även kunna leda fram till olika kontrakt.   

Ett annat förslag är att göra en jämförande studie mellan Sverige och andra länder, för 

att se skillnader på synen och användningen av belöningssystem, vad kontexten har för 

inverkan på val av belöningssystem. 

 

7.2 Kritik till eget arbete 

Under arbetets gång har författarna även kommit till insikt med vissa brister i studien 

och den metod som används för dess tillkomst.  

Kritiken består av att studien endast omfattar en mycket begränsad tidsperiod. 

Eventuella omständigheter som endast varit gällande under denna period kan därav ha 

inverkat på studiens resultat. Därutöver kan kritik riktas mot vissa att studiens mått. 

Måttet för styrelsenätverk kan ses som ett mått med relativt låg validitet då författarna 

endast ser om ledamöterna sitter i många styrelser och inte om de sitter i samma styrelse 

eller deras möjlighet att påverka styrelsens beslut. Måttet kan dock antas ge en viss 

indikation på omfattningen av ledamöternas nätverk. 

Likaså kunde optionsmåttet varit mer omfattande för att spegla optionsprogrammens 

egentliga funktion. Måttet på ägarsfärer var inte heller tillräckligt djupgående, då det 

inte riktigt speglar den interna arbetsmarknaden som antas kunna uppstå inom 

ägarsfärer.   
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Bilaga 1 Manual och checklista 
 

   

Nr. Namn   

1 Företagets namn   

2 Vilken börslista?    

  1=Large cap, 2= Mid cap, 3=Small cap   

3 Bransch,   

  

 Energi=1, Material=2, Industri=3, Sällanköpsvaror=4, Dagligvaror=5, Hälsovård=6, 

Finans=7, IT=8, Teleopreatör=9, Kraftförsörjning=10   

4 Nettoomsättning   

  Tkr   

5 Resultat   

  Tkr Efter finansiella poster   

6 Eget kaptal Tkr   

 Räntabilitet på eget kapital (nyckeltal i årsredovisningen)  

7 Aktiekurs 071231  

   

9 Procentuell kapitalandel & procentuell röstandel   

  Ägare 1   

  Ägare 2   

  Ägare 3   

  Ägare 4   

  Ägare 5   

10 Ägarsfärer  

 Tillhör någon av de fem största ägarna en sfär? Vilken?  

   

   

12 Antal ordinarie styrelseledamöter exkl. arbetstagarrepresentanter     

13 Styrelsledamöternas övriga styrelseuppdrag (antal styrelseuppdrag)   

14 Antal kvinnor i styrelsen   

 15 VD:ns totala ersättning   

 Lön+förmåner+pension  

16 VD:ns fasta lön   

  Fast lön    

17 VD:ns rörliga lön (räkna bort pension) siffror också   

  Rörlig lön    

18 Optioner & konvertibler   

  1= Ja, 0= Nej   

19 VD:ns aktieinnehav   

  Antal aktier   

20 Pension   

  Pension Tkr   
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Nr. Företagets namn    

 Org. Nummer  

 Årsredovisning   

1 Vilken börslista    

2 Bransch   

3 Nettoomsättning   

4 Resultat   

5 Eget kapital   

6 Räntabilitet på eget kapital   

7 Optioner  

8 Aktiekurs 071231   

 9 Totalt antal aktier i företaget   

10 Procentuell andel ägande & procentuell röstandel 

 

Kapital 

 

Röster 

  Ägare 1 
  

  Ägare 2 
  

  Ägare 3 
  

  Ägare 4    

 Ägare 5   

11 Ägarsfärer  

12 Antal ordinarie styrelseledamöter   

13 VD:ns aktieinnehav  

14 Styrelsens övriga uppdrag    

15 Antal kvinnor i styrelsen   

Ersättning  

 16 VD:ns totala ersättning   

17 VD:ns fasta lön   

18 VD:ns rörliga lön    

19 Pension   
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Bilaga 2 Undersökningspopulation 

Företagets namn Organisationsnummer Årsredovisning 

  Acando AB 556272-5092 2007 

  ACAP Invest 556087-7838 2007 

  A-Com   556291-2807 2007   

  Active Biotech AB 556223-9227 2007 

  Aerocrine AB 556649-1056 2007 

  Affärsstrategerna AB  556321-4096 2007 

  Alfa Laval AB 556587-8054 2007 

  Anoto Group AB 556532-3929 2007 

  Artimplant AB 556404-8394 2007 

  ASSA ABLOY AB 556059-3575 2007 

  Atlas Copco AB 556014-2720 2007 

  Atrium Ljungberg AB   556175-7047 2007 

  AudioDev AB 556196-2035 2007 

  Avanza Bank 556274-8458 2007 

  Axfood AB 556542-0824 2007 

  B&B TOOLS AB 556034-8590 2007/2008 

  BE Group AB 556578-4724 2007 

  G & L Beijer AB 556040-8113 2007 

  Beijer Alma AB 556229-7480 2007 

  Beijer Electronics AB 556025-1851 2007 

  Bergs Timber AB 556052-2798 2007/2008 

  Betsson AB 556090-4251 2007 

  Bilia AB 556112-5690 2007 

  Billerud AB 556025-5001 2007 

  BioGaia AB 556380-8723 2007 

  BioInvent International AB 556537-7263 2007 

  Biolin AB 556249-4293 2007 

  Biotage AB 556539-3138 2007 

  Björn Borg AB 556658-0683 2007 

  Bong Ljungdahl AB 556034-1579 2007 

  Brinova Fastigheter AB 556594-9566 2007 

  Brio AB 556201-9686 2007 

  BTS Group AB 556566-7119 2007 

  Bure Equity AB 556454-8781 2007 

  Cardo AB 556026-8517 2007 

  Carl Lamm Holding AB 556228-8851 2007 

  Castellum AB 556475-5550 2007 

  Catena AB 556294-1715 2007 

  Cision AB 556027-9514 2007 

  Cloetta AB 556014-2357 2007 

  Concordia Maritime AB 556068-5819 2007 

  Connecta AB 556610-5705 2007 

  Consilium AB 556480-3327 2007 



 |Bilaga 2 Undersökningspopulation 68 

 

Företagets namn Organisationsnummer Årsredovisning 

  CTT Systems AB 556430-7741 2007 

  Cybercom Group Europe AB 556544-6522 2007 

  Dagon AB 556431-0067 2007 

  Diamyd Medical AB 556530-1420 2006/2007 

  Digital Vision AB 556319-4041 2007 

  Din Bostad Sverige AB 556541-1898 2007 

  Diös Fastigheter AB 556501-1771 2007 

  DORO AB 556161-9429 2007 

  Duni AB 556536-7488 2007 

  Elanders AB 556008-1621 2007 

  AB Electrolux 556009-4178 2007 

  Elekta AB 556170-4015 2007/2008 

  ElektronikGruppen BK AB  556072-2547 2007 jan-sep 

  Elos AB    556021- 9650 2007 

  Enea AB 556209-7146 2007 

  Eniro AB 556588-0936 2007 

  Telefonaktiebolaget LM Ericsson   556016-0680 2007 

  Fabege AB 556049-1523 2007 

  AB Fagerhult 556110- 6203 2007 

  FastPartner AB 556230-7867 2007 

  Fastighets AB Balder 556525-6905 2007 

  Feelgood Svenska AB 556511-2058 2007 

  Fingerprint Cards AB 556154-2381 2007 

  Getinge AB 556408-5032 2007 

  AB Geveko 556024-6844 2007 

  Gunnebo AB 556438-2629 2007 

  H & M Hennes & Mauritz AB 556042-7220 2007 

  Hakon Invest AB 556048-2837 2007 

  Haldex AB 556010-1155 2007 

  Havsfrun Investment AB 556311-5939 2007 

  HEBA Fastighets AB 556057-3981 2007 

  Hemtex AB 556132-7056 2007/2008 

  Hexagon AB 556190-4771 2007 

  HiQ International AB 556529-3205 2007 

  HL Display AB 556286-9957 2007 

  HMS Networks AB 556661-8954 2007 

  Holmen AB 556001-3301 2007 

  Home Properties AB 556547-6073 2007 

  Hufvudstaden AB 556012-8240 2007 

  Husqvarna AB 556000-5331 2007 

  Höganäs AB 556005-0121 2007 

  IBS AB 556198-7289 2007 

  IFS AB 556122-0996 2007 

  Industrivärden AB 556043-4200 2007 

  Indutradee AB 556017-9367 2007 
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Företagets namn Organisationsnummer Årsredovisning 

  Intellecta AB 556056-5151 2007 

  Intoi AB 556400-7200 2007 

  Intrum Justitia AB 556607-7581 2007 

  Investor AB 556013-8298 2007 

  ITAB Shop Concept AB  556292-1089 2007 

  Jeeves Information System AB 556343-4215 2007 

  JM AB 556045-2103 2007 

  Kabe AB 556097-2233 2007 

  KappAhl AB 556661-2312 2007/2008 

  Karo Bio AB 556309-3359 2007 

  Investment AB Kinnevik 556047-9742 2007 

  Klövern AB 556482-5833 2007 

  Know IT AB 556391-0354 2007 

  Kungsleden AB 556545-1217 2007 

  Lagercrantz Group AB 556282-4556 2007/2008 

  Lammhults Design Group AB 556541-2094 2007 

  Investment AB Latour 556026-3237 2007 

  LBI International AB 556528-6886 2007 

  Ledstiernan AB 556122-2158 2007 

  Lindab International AB 556606-5446 2007 

  LinkMed AB 556543-6127 2007 

  L E Lundbergföretagen AB 556056-8817 2007 

  Lundin Petroleum AB 556610-8055 2007 

  Malmbergs Elektriska AB 556556-2781 2007 

  Meda AB 556427-2812 2007 

  Medivir AB 556238-4361 2007 

  Melker Schörling AB 556560-5309 2007 

  Micronic Laser Systems AB 556351-2374 2007 

  Midway Holding AB 556323-2536 2007 

  Modul 1 Data AB 556419-0006 2007 

  Morphic Technologies AB 556580-2526 2007 

  MSC Konsult AB 556313-5309 2007 

  MTG AB 556309-9158 2007 

  MultiQ International AB  556458-6948 2007 

  Munters AB 556041-0606 2007 

  Nederman Holding AB 556576-4205 2007 

  Neonet AB 556530-1263 2007 

  Net Insight AB 556533-4397 2007 

  NetOnNet AB  556520-4137 2007/2008 

  Nibe Industrier AB 556374-8309 2007 

  Nilörngruppen AB 556322-3782, 2007 

  Niscayah Group AB 556436-6267 2007 

  Nobia AB 556528-2752 2007 

  Nolato AB 556080-4592 2007 

  Nordic Mines AB 556679-1215 2007 
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Företagets namn Organisationsnummer Årsredovisning 

  Nordnet AB   556249-1687 2007 

  NOTE AB  556408-8770 2007 

  NovaCast Technologies AB   556211-0790 2007 

  AB Novestra   556539-7709 2007 

  Novotek AB  556060-9447 2007 

  Nordic Service Partners Holding AB  556534-1970 2007 

  OEM International AB 556184-6691 2007 

  OPCON AB 556274-8623 2007 

  Orc Software AB 556313-4583 2007 

  PA Resources AB 556488-2180 2007 

  Peab AB 556061-4330 2007 

  Phonera AB 556330-3055 2007 

  Poolia AB 556447-9912 2007 

  Precise Biometrics AB 556545-6596 2007 

  Prevas AB 556252-1384 2007 

  PROACT IT Group AB 556494-3446 2007 

  Proffice AB 556089-6572 2007 

  ProfilGruppen AB 556277-8943 2007 

  Q-Med AB 556258-6882 2007 

  Ratos AB 556008-3585 2007 

  RaySearch Laboratories AB 556322-6157 2007 

  ReadSoft AB 556398-1066 2007 

  Rejlerkoncernen AB 556349-8426 2007 

  RNB RETAIL AND BRANDS AB 556495-4682 2007/2008 

  Rottneros AB 556013-5872 2007 

  Rörvik Timber AB 556541-2086 2007 

  Saab AB 556036-0793 2007 

  AB Sagax 556520-0028 2007 

  Sandvik AB 556000-3468 2007 

  SAS AB 556606-8499 2007 

  SCA AB 556012-6293 2007 

  Scania AB 556184-8564 2007 

  SEB AB 502032-9081 2007 

  Seco Tools AB 556071-1060 2007 

  Sectra AB 556064-8304 2007/2008 

  Securitas AB 556302-7241 2007 

  Semcon AB 556539-9549 2007 

  Sensys Traffic AB   556215-4459 2007 

  Handelsbanken AB 502007-7862 2007 

  Sigma AB 556347-5440 2007 

  SinterCast AB 556233-6494 2007 

  Skanditek Industriförvaltning AB 556235-4141 2007 

  Skanska AB 556000-4615 2007 

  AB SKF 556007-3495 2007 

  SkiStar AB 556093-6949 2007/2008 
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Företagets namn Organisationsnummer Årsredovisning 

  Softronic AB 556249-0192 2007 

  SSAB 556016-3429 2007 

  Studsvik AB 556501-0997 2007 

  SwECO AB 556542-9841 2007 

  Swedbank AB 502017-7753 2007 

  Svedbergs i Dalstorp AB 556052-4984 2007 

  Swedish Match AB 556015-0756 2007 

  Swedol AB 556127-6188 2007 

  Svolder AB 556469-2019 2007/2008 

  Systemair AB 556160-4108 2007/2008 

  SäkI AB 556012-8547 2007 

  Technology Nexus AB 556410-9758 2007 

  Tele2 AB 556410-8917 2007 

  TeliaSonera AB 556103-4249 2007 

  Ticket Travel Group AB 556233-9142 2007 

  Tilgin AB 556537-5812 2007 

  AB Traction 556029-8654 2007 

  TradeDoubler Sweden AB 556575-7423 2007 

  Rederi AB Transatlantic 556161-0113 2007 

  Trelleborg AB  556006-3421 2007 

  Tricorona AB 556332–0240 2007 

  Uniflex AB   556462-0887 2007 

  Wallenstam AB  556072-1523 2007 

  VBG GROUP AB   556069-0751 2007 

  Venue Retail Group AB   556540-1493 2007/2008 

  Wihlborgs Fastigheter AB 556367-0230 2007 

  Vitrolife AB 556354-3452 2007 

  AB Volvo 556012-5790 2007 

  XANO Industri AB 556076-2055 2007 

  ÅF AB   556120-6474 2007 

  Investment AB Öresund  556063-9147 2007 

 AarhusKarlshamn AB 556669-2850 2007 

 AcadeMedia AB 556057-2850. 2007 
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Bilaga 3 Bortfall  

Orsaker  Företag 

Registrerade utomlands ABB, Astra Zeneca, Lundin Mining, 

Millicom, Oriflame, Stora Enso, West 

sibirian, Unibet, Transcom, Epicept, 

Luxohen, Oxisene, ITAB shop Conc, 

Lawson software och Metro. 

 

Bytt VD Addnode, Add tech, Aspiro, Biovitrium, 

Boliden, Borås Wäfervi, Clas ohlson, 

Fenix outdoor, H&Q, Mekonomen,  

Midelfart Sonesson A, NCC, Net 

Entertainment NE B, New wave group,  

Ortivus A, PartnerTech, Pricer B, Probi, 

Mobyson och Orexo. 

Saknas uppgifter DGC one, Duroc, Hexpol 

och Loomis. 

Tekniska problem  BioPhausia och Axis. 

Redovisar enbart i utländsk valuta Autoliv, East capital, Global Health 

Partner, Nordea Bank, PSI Group, Rezidor 

Hotel Group, TietoEnator och Vostok 

Nafta Investment Ltd SDB. 

Antal företag efter elimineringar  211 

 


