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Sammanfattning 

Examensarbete, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, VT 2012 

Författare: John Sjöberg och Eleonor Andersson 

Handledare: Sven-Olof Collin 

Examinator: Magnus Willesson 

Titel: Förklaringar till varför ersättning till VD och styrelse är olika - En studie om 

ersättningars form och funktion. 

Bakgrund: Ersättning till VD är generellt sätt högre än den ersättning en styrelse 

erhåller. Vi ämnar studera varför ersättningarna mellan organen skiljer sig åt i den 

utsträckning de gör och vad det kan bero på.  

Syfte: Förklara varför ersättningarnas form och funktion skiljer sig åt mellan VD och 

styrelse. 

Metod: Utgå från tidigare forskning och genomföra statistiska analyser av 

kontrollvariabler, för att sedan studera hur resultaten i testerna förändras när vi tillför 

våra egna variabler, som mäter skillnader i uppgifter hos VD och styrelse, och observera 

ifall signifikanta samband till ersättningarna kan utläsas.   

Resultat: Utifrån våra statistiska tester erhöll vi ett positivt signifikant samband med 

hur VD:ar har yttrat sig i VD-breven i årsredovisningarna, och VD:ns rörliga ersättning. 

Vilket visar på att en specifik uppgift för VD genererar en högre ersättning till denne. 

Detta tyder på att en skillnad i uppgifter mellan organen VD och styrelse, kan förklara 

varför det finns nivåskillnader i ersättningarna till de båda organen. Vidare kunde inga 

empiriska samband till VD:ns fasta ersättning, eller styrelsens fasta ersättning hänföras 

till våra variabler som mätte skillnader i uppgifter.  

Slutsatser: Vi kan konstatera att VD:ns rörliga ersättning påverkas av hur denne uttalat 

sig i VD-breven i årsredovisningarna. Vi kan från vår teoretiska referensram, härleda att 

detta beror på en skillnad i uppgifter mellan organen VD och styrelse. Våra teoretiska 

modeller konstaterar att VD och styrelse har differentierade uppgifter, vilket i sin tur 

påverkar hur ersättning till respektive organ kan skilja sig i utformning och nivå.  
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Sammanfattning 

Master Theses in Business Administration, School of Business and Economics, 

Linneaus University 2012 

Author: John Sjöberg och Eleonor Andersson 

Supervisor: Sven-Olof Collin 

Examiner: Magnus Willesson 

Titele: Explanations as to why compensation to CEO and board of directors are 

different – A study about the compensations form and function. 

Background: Compensation to a CEO is generally higher than that of the compensation 

witch a board of directors receive. We intend to study why the compensation between 

the agencies differ in the extent that they do, and the reasons for that difference.  

Purpose: Explain why the compensations form and function differ between the CEO 

and the board of directors. 

Method: From existing research, we aim to execute statistical analyses of 

controlvariables, then study how the results of our tests alters when we insert our own 

variables that aim to measure the differences in functions of the CEO and the board of 

directors, and observe if significant relationships are to be found.  

Results: Based on our statistical tests, we obtained a positive significant relationship 

with the CEOs discloser in the CEO letters in the annual reports, and the CEOs variable 

compensation. This shows that a specific function of the CEO generates a higher 

compensation to such a position. This suggests that a difference in functions between 

the agencies, CEO and board of directors, may explain why there are different levels of 

compensations to both agencies. Furthermore, no empirical relationship of the CEOs 

fixed compensation, or of the board's fixed compensation could be related to our 

variables measuring differences in functions.  

Conclusions: We can conclude that the CEO's variable compensation is affected by 

how the CEO has expressed himself or herself in the CEO letters in the annual reports. 

We can, from our theoretical framework, deduce that this is due to a difference in 

functions between the agencies CEO and board of directors. Our theoretical models 

conclude that the CEO and the board of directors have differentiated tasks, which in 

turn can affect how the compensation to each agency may differ in form and level. 
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Kapitel 1 – Inledning 
I detta kapitel förklarar vi bakgrunden till VD:ns och styrelsens ersättning samt vilka 

olika uppgifter de har i företaget. Vidare kommer en problemdiskussion där vi 

diskuterar ersättningarnas form och funktion, samt argumenterar vad som gör det 

intressant att studera varför ersättningen mellan VD:n och styrelsen skiljer sig åt. 

Slutligen avslutas kapitlet med det problem som vi ska undersöka i form av vårt syfte. 

 

1. 1 Bakgrund 

I såväl svensk som internationell forskning förekommer det olika teorier kring 

relationen mellan VD:n och styrelsen, samt vilka funktioner de olika parterna har inom 

företaget. Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning radar upp ett antal funktioner som VD:n 

och styrelsen bör uppfylla i ett företag. I VD:ns ledarskap ingår det bland annat att 

arbeta fram olika mål som hela organisationen ska uppnå, sköta den löpande 

förvaltningen av företaget samt vidta åtgärder som är nödvändiga utifrån företagets 

omfattning och art av verksamheten. Styrelsens uppgifter i företaget är bland annat att 

kontrollera företaget som helhet och göra olika bedömningar av verksamheten. 

Samtidigt ska styrelsen kontrollera att bokföringen och de ekonomiska förhållandena 

stämmer överens med företagets ekonomiska strategier och förhållanden i övrigt. De bär 

ett övergripande ansvar för företaget enligt lag och det ska ske ett kontinuerligt 

informationsutbyte mellan samtliga styrelseledamöter. Styrelsen ska även övervaka 

VD:n och se till att ägarnas krav uppfylls. En funktion som är viktig för styrelser i 

noterade företag, är att aktieägarna bör få all relevant information om företagets 

ställning som möjligt, för att kunna utforma sin aktieportfölj utifrån vad de anser vara 

det främsta aktiesparandet. De tar stor hänsyn till vad företagets styrelse har att 

informera dem om eftersom de är medvetna om att styrelsen arbetar för att uppnå 

aktieägarnas behov. (Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning, 2010) Detta är en av flera 

föreställningar kring vilka funktioner VD:n och styrelsen ska uppfylla.  

 

Ersättningen till VD:n menar Smitt et al (2004) har fått en enorm uppmärksamhet på 

senare tid och som även diskuterats på EU-nivå. Ersättningen utgörs oftast av en 

grundlön, rörlig ersättning samt övriga förmåner. Den fasta grundlönen är oftast svår att 

fastställa, men ska vara i enlighet med marknadens andra fasta löner inom samma 

område. Den rörliga lönedelen ska vara i relation till VD:ns arbetsinsats och företagets 
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prestation. Oftast ges bonus med en viss procentandel av en eventuell 

resultatförbättring. Smitt et al (2004) menar samtidigt att VD:n ska ha den högsta lönen 

i företaget men det finns dock en övre gräns för hur hög ersättningen kan vara då den 

inte får vara så pass hög att den skadar företagets ekonomiska ställning. Styrelsen ska 

bestämma om VD:ns ersättning men Svensk Kod för Bolagsstyrning begränsar besluten 

angående incitamentsprogram. Det är företagsstämman som beslutar om 

incitamentsprogram till VD:n, styrelsen lämnar endast förslag om till exempel optioner, 

bonus och dylikt. Vi kommer att mäta nivån på VD:ars fasta och rörliga ersättningar och 

jämföra dessa med styrelsers fasta och rörliga ersättningar, för att studera skillnaderna 

mellan de två organens ersättningar och hänföra vad dessa skillnader beror på. När det 

gäller styrelsen, var det innan år 2006, företagsstämman som betalade ut arvodet i en 

klumpsumma till styrelsen, där styrelsen själv skulle fördela ut ett belopp till var och en 

av ledamöterna. Nu gäller Aktiebolagslagen 8:23a, att företagsstämman förhandlar om 

ett arvode för varje enskild ledamot. Det är dock valberedningen som ger förslag om 

arvode till styrelseledamöterna, medan företagsstämman fastslår eller avslår förslaget. 

(Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning, 2010) 

                                     

Ersättningen till styrelsen skiljer sig markant från den ersättning som VD:n erhåller, 

enligt Smitt et al (2004). Det finns ingen direkt regel om hur styrelsens ersättning ska 

utformas, utan det är företagsstämman som beslutar om nivån på ersättningen. Det står 

dock skrivet i Svensk Kod för Bolagsstyrning, att ersättningen kan vara både fast och 

rörlig, beroende vad företagsstämman beslutar. Sevenius (2010) anser att styrelsen inte 

ska erhålla ersättning utifrån ett incitamentsprogram som riktas mot VD:n, utan 

programmet ska endast vara riktat mot styrelsen. Arvodets storlek och form beror bland 

annat på företagets storlek, kompetens, risk samt hur omfattande arbetsuppgifterna är. 

(Sevenius, 2010) Detta står även skrivet i Svensk Kod För Bolagsstyrning (2010), att de 

styrelseledamöter som inte är anställda i företaget, inte får ha samma 

incitamentsprogram som VD:n eller andra anställda inom företaget. (Kollegiet för 

Svensk Bolagsstyrning, 2010) 

 

År 2008 kom ett uttalande från Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning om att företag ska 

utse en ersättningskommitté. Enligt Svensk Kod för Bolagsstyrning (2008) underlättar 

en kommitté arbetet med att besluta kring ersättning till VD. Förslag till olika 

ersättningar, som ska baseras på varje persons prestation, kan VD:n driva fram till 
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ersättningskommittén. Kommittén tenderar inte att förklara hur de kommer fram till sitt 

beslut. Att kommittén agerar samt bedömer VD:ns prestation och inte ger en förklaring 

på bedömningskriterierna, riktar Anthony & Govindarajan (2007) kritik mot. 

Författarna ställer dock sig frågan om VD:n är för högt betald, då det förekommit 

många företagsskandaler i världen, där Anthony & Govindarajan (2007) nämner Enron 

som exempel. När det gäller styrelsens ersättning bestäms den utifrån varje ledamots 

erfarenhet och ansvar, vilket i sin tur påverkas av hur pass stort företaget är. För mindre 

företag krävs det av styrelsen fler arbetstimmar då styrelsen även måste hantera den 

operativa verksamheten. (Brandinger, 2011) Brandinger (2011) anser dock att 

styrelsearvodet är allt för lågt i relation till styrelsens arbetsinsatser.  

 

Sevenius (2010) förklarar att ersättningen till VD:n har blivit en symbolfråga för 

samhället, bland annat på grund av den svaga kopplingen som finns mellan företagets 

resultat och VD:ns ersättning. Främst kan denna diskussion vara negativ om man utgår 

från allmänhetens perspektiv, då deras förtroende för hur hanteringen av ersättningar till 

VD har minskat. Sevenius (2010) menar även att olika incitamentsprogram har formats 

för att minska den intressekonflikt som finns mellan VD:n och aktieägare. Anledningen 

till dessa incitamentsprogram är att skapa motivation för företagets långsiktiga 

utveckling som inte tillgodoses på samma sätt genom rörlig lön och bonusprogram. 

Enligt en rapport från Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning (2007), anser allmänheten att 

VD:ns ersättning är bestämd på ett felaktigt sätt. I vissa fall förekommer en lägre 

prestation och effektivitet i företaget, trots detta erhåller VD:n en hög ersättning som är 

missvisande och ej proportionerlig enligt de prestationer som utförts (Kollegiet för 

Svensk Bolagsstyrning, 2007). Då de olika ersättningsnivåerna har fått en stor 

uppmärksamhet det senaste decenniet, anser vi att det finns ett aktuellt intresse för att 

studera de faktorer som ligger bakom ersättningarnas form och funktion. För att få en 

klarare bild om hur ersättningen till VD:n och styrelsen är utformade, och hur pass 

proportionerliga dessa är utifrån de uppgifter och prestationer de har, kommer vi med 

denna uppsats att försöka tydliggöra ersättningarnas form och funktion. 
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1.2 Problemdiskussion 

Det finns olika åsikter om de ersättningar som tilldelas styrelsen och VD:n. En 

uppfattning är att VD:n erhåller en allt för hög ersättning i förhållande till styrelsen, och 

i och med detta anses det att VD:ns kompensation är orättvis i förhållande till företagets 

prestation och resultat (van Essen et al, 2012). Styrelsen har det största ansvaret för 

företaget och den övergripande kontrollen, trots detta har de en lägre nivå på 

ersättningen än vad VD:n har. Är detta på något sätt missvisande eller finns det någon 

förklaring till att detta har uppstått? 

  

Allmänhetens har oftast en negativ syn på ersättningen till framför allt VD:n, då de 

främst ser den totala summan som betalas ut och kanske inte tänker på vad ersättningen 

grundar sig på. VD:n har andra uppgifter och ansvar än vad styrelsen har. Då VD:n 

bland annat har ett ansvar för den operativa verksamheten och agerar profil utåt för 

företaget, har även VD:n ett stort ansvar. Detta får i sin tur påverkan på VD:ns 

ersättning, som tenderar att vara högre än den ersättning en styrelse erhåller. Det finns 

dock andra faktorer som kan påverka ersättningen till både VD:n och styrelsen, som inte 

har något med deras åtaganden och ansvar att göra, som exempelvis ålder, rykte, 

erfarenhet och företagets storlek med mera.    

 

Det finns ett flertal studier som behandlat ersättningen till VD:n, exempelvis Daily et al 

(1998), Becker (2006) samt Brick et al (2006), medan studier kring ersättningen till 

styrelsen inte har samma utsträckning. De studier som finns inom det området, har ofta 

en koppling till att påverka ersättningen till VD:n, exempelvis Chhaochharia et al 

(2009) och Laux et al (2009). Eller så är studierna mer inriktade på att förklara 

styrelsens roll och funktion i ett företag, exempelvis Hillman & Dalziel (2003) och 

Zahra & Pearce (1989). Anledningen till att det är något mindre utbud av studier som 

studerat ersättningen till styrelsen, kan enligt Brick et al (2006) bero på att ersättningen 

till styrelsen inte har ifrågasatts på samma sätt som för VD:n, då den tenderar vara på en 

lägre nivå. Dessutom fyller ersättningen till styrelsen vissa funktioner, att nivån på 

ersättningen ska leda till att styrelsemedlemmarna gör sitt yttersta med de uppdrag de 

tilldelas samt att ersättningen ska vara rimlig i förhållande till styrelseuppdraget. 

Styrelsen erhåller oftast fast ersättning, men trots deras ansvar för företaget, påverkas 

inte deras ersättning i samma utsträckning som VD:ns, då en VD:s ersättning oftast har 
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en rörlig del som påverkas av företagets prestation och dylikt. Ersättningen till styrelsen 

är välkänt fenomen men inte lika uppmärksammat som till VD:n. Kan detta bero på att 

ersättningen till styrelsen är av ett lägre belopp, vilket inte uppmärksammas av media på 

samma sätt som för VD:n? Detta resonemang ger oss ytterligare en dimension som 

rättfärdigar vår studie, då vi har möjligheten att med vår teoretiska referensram, skapa 

aktuell förståelse kring ersättningarnas form och funktion till styrelsen och VD. 

  

Vad är det då som lockar oss till att studera ersättningarnas nivå och form till VD:n och 

styrelsen? Enligt Werner et al (2005) (se Collin et al, 2011) ses VD:n som en förebild 

för företaget och eftersom VD:n har denna framstående roll, är det intressant att studera 

hur styrelsens respektive VD:ns ersättning är utformade och vad de fyller för funktion, 

genom att diskutera vilka faktorer som kan påverka deras ersättningar. Det är relevant 

att göra denna studie när frågan kring höga ersättningar är i fokus. Det är ett aktuellt 

ämne idag som följt en trend inom företagsvärlden under en tid, men som anses stötande 

i allmänhetens ögon.  

 

Då vi gör en relativt unik undersökning, där vi undersöker ersättningsskillnaderna 

mellan VD:n och styrelsen samt i vilken utsträckning parternas olika uppgifter påverkar 

nivån på ersättningen, får vi unika resultat som kan vara nyttiga bidrag till olika parter i 

samhället. Genom att göra denna studie kan vi bidra till en bättre förståelse kring 

ersättningar till VD:n och styrelsen. Våra resultat hoppas vi att allmänheten kommer ha 

en nytta av då de får en mer bildad syn på ersättningar, men framförallt varför det 

uppstår skillnader i ersättningen till VD:n och styrelsen. Samtidigt kan företagens 

styrelser erhålla information utifrån denna uppsats utifrån hur pass deras beslutande 

kring ersättningen till VD:n är i enlighet med deras egna policys samt vilka faktorer 

som påverkar ersättningarna som de själva kan kontrollera. Vidare utökar vår studie den 

teoretiska referensramen som finns på området, rörande hur uppgifterna mellan organen 

kan påverka deras respektives ersättningar, samtidigt vägleder vår studie till fortsatt 

forskning.  
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1.2.1 Problemformulering 

Vi kommer att anamma och utforska följande: 

Vilka faktorer bestämmer ersättningarnas form och funktion till VD:n respektive   

 styrelsen? 

  

Utifrån denna frågeställning hoppas vi kunna se om det finns faktorer som har en 

dominerande påverkan på ersättningarnas utformning, samt konstatera ifall det finns 

skillnader i ersättningarnas utformning kopplad till en skillnad i uppgifter mellan 

organen VD och styrelse.  

 

1.3 Syfte 

Utifrån vår bakgrund, problemdiskussion och problemformulering mynnar syftet med 

detta arbete ut. Vårt syfte är således att: 

Förklara varför ersättningarnas form och funktion skiljer sig åt mellan VD och 

styrelse. 
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Kapitel 2 - Uppsatsens metod 

Detta kapitel ska ge en bättre förståelse för hur vi ska gå till väga för att göra vår 

studie och på bästa sätt uppnå vårt syfte. Vi förklarar vilka metoder som vi använder 

oss av och valet av akademisk forskningsansats samt kunskapssyn. Vi presenterar även 

de teorier som är relevanta för vår studie, för att vi ska kunna uppnå vårt syfte och 

besvara vår problemställning  

 

2.1 Forskningsansats och kunskapssyn 

I en uppsats använder man sig antingen av induktion eller deduktion för att skapa teori 

(Bryman & Bell, 2010). Då vi utgår från den befintliga teori som finns inom området 

och därigenom presenterar en rad olika hypoteser som har till syfte att bekräfta den 

teorin, samt eventuellt komplettera den med våra resultat, anammar vi en deduktiv 

ansats för att erhålla en mer oberoende ställning till våra resultat. Från vår bearbetning 

av den insamlade datan, kommer vi redogöra våra resultat samt dra våra slutsatser. Vi 

vill få en uppfattning om hur förhållandet mellan teori och praktik ser ut. Viss teori 

kring styrelsen kommer dock vara något bristfällig och därmed kommer vi argumentera 

att den teori som finns för VD:n också kan härledas på styrelsen. Vi kommer därmed 

behöva föra en egen diskussion kring hur teorin kan se ut och utforma hypoteser för att 

testa om vår egen teori fungerar i detta sammanhang. Positivism och hermeneutik är två 

olika kunskapssyner som beaktas i en uppsats (Bryman & Bell, 2010). Genom 

användandet av statistiska modeller utifrån empirisk data, begränsar vi vår studies 

omfattning och fokuserar på endast observerbara variabler, vilket bekräftar en 

positivistisk kunskapssyn.  

  

2.2 Val av teorier 

Då vi ska göra en studie kring varför skillnader på ersättningar finns mellan VD:n och 

styrelsen ska vi använda oss av den teori som främst kan förklara vad som påverkar 

ersättningen till dessa parter. Då teorin kring styrelseersättningar är relativt 

begränsad, kommer vi härleda VD:ns antaganden gällande ersättning och resonera kring 

dess applicerbarhet till styrelsens ersättning. Det innebär att vi kommer se till likheter i 

de båda organen och därmed utforma hypoteser för VD:n som kan gälla för styrelsen 

också.  
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Vår studie kommer ha inslag av agentteorins perspektiv, då detta synsätt fokuserar på 

den informationsasymmetri som uppstår mellan principal och agent. Denna 

informationsasymmetri råder i många företag, vilket innebär att ersättningssystem till 

VD:n kan användas för att minska denna asymmetri samt till att motivera styrelsen till 

att mer fokuserat arbeta i ägarnas intresse. I vår studie blir detta förhållandet aktuellt att 

studera då ersättningssystem har en direkt koppling till den enskilde individens behov, i 

vårt fall VD:n och styrelsen. Aktieägare kan använda bonus och ersättningssystem av 

olika slag för att öka VD:ns incitament till att prestera enligt vad som gynnar företagets 

bästa. (Fama, 1980) Därmed uppstår frågan kring vilket beteende som genererar vilken 

effekt, är det ersättningssystem som genererar egoistiska beteende, eller är det i grunden 

det agentteoretiska nyttomaximerande beteendet som genererar ersättningssystem? Det 

hävdas även att VD:n har en stark position i företaget och påverkar företagets 

effektivitet och resultat utifrån dennes klanderfria bedömning och strategiska syn på 

tillvaron. Genom att VD:n har så pass stor erfarenhet och kunskap, krävs det enligt 

teorin därigenom en stark ersättning. (van Essen, 2012) Är det bara genom erfarenhet 

och kunskap som VD:n erhåller sin höga ersättning eller kan det tänkas att de själva 

påverkar nivån på ersättningen genom andra medel, att ersättningen inte helt är 

proportionerlig gentemot VD:ns arbetsinsats, kompetens och erfarenhet? 

  

Förvaltarteorin, som är det svenska begreppet för Stewardshipsteorin, är agentteorins 

raka motsats, då den förespråkar ett synsätt som menar att VD:n exempelvis alltid har 

ett behov av att göra bra ifrån sig, och är således inte beroende eller motiverade av 

ersättningssystem eller liknande substitut. Det finns teorier som har olika ståndpunkter 

när det gäller ersättningar inom företag. Enligt detta synsätt är VD:n motiverad av andra 

faktorer än de ekonomiska, vilket leder till att de minskar sitt behov av att maximera 

den egna nyttan. (Knapp et al, 2011) Enligt denna teori motiveras en VD till att arbeta 

för företagets bästa och ersättningar i olika former och funktioner kan påverka dennes 

motivation för företagets prestation och effektivitet. I vårt fall av studien, har denna 

teori relevans utifrån att den förespråkar att höga ersättningar inte har någon betydelse. 

 

Legitimitetsteori kan ge ett perspektiv på hur ersättningar kan utformas för att skapa 

legitimitet gentemot sin omgivning. För att inte riskera att bli utpekade och ifrågasatta 

kan företag välja att följa strömmen vad gäller ersättningar till VD och styrelse, vilket i 

sig kan påverka företaget negativt och missgynna legitimitetsbegreppet i den mån 
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ersättningarna anses orimliga med hänsyn till presterad insats. Detta fenomen kallas för 

mimetisk ismorfism, vilket kan vara en förklaring till varför företag (främst inom samma 

bransch) har liknande ersättningssystem mellan VD:n och styrelsen. Sett till styrelser, 

vars ersättningar tenderar att vara av ett lägre belopp än till VD:n, kan detta förklaras av 

att styrelseledamöter kan erhålla ersättning i form av annan karaktär än kontanter, till 

följd av sitt uppdrag som ledamot. (Sinai et al, 2008) I fall detta förekommer i de 

svenska företagen, använder vi detta perspektiv för att utvidga ramarna för vilka 

faktorer som påverkar ersättningstypers form och funktion. 

  

Vår studie ska ta fasta på att studera vilka faktorer som påverkar och förekommer kring 

VD:ns och styrelsens ersättning, och vad det är som bestämmer att VD:ns ersättning ska 

vara högre än styrelsens ersättning. Vi menar på att det kan finnas en förklaring till 

ersättningarnas nivåskillnad i att det finns en skillnad i uppgifter mellan de två organen. 

Det finns olika ersättningstyper; fast lön, bonus, prestationsbaserad lön, optioner och så 

vidare. De olika ersättningarna vi kommer att fokusera på är fast och rörlig ersättning 

till VD och styrelse, där den fasta ersättningen utgörs av fast lön och bonus till VD och 

rent styrelsearvode till styrelsen. Den rörliga ersättningen består endast av 

resultatbaserad eller prestationsbaserad ersättning till VD:n och styrelse, alltså inte 

ersättning i form av optioner eller aktier. Genom att studera ersättningar utifrån dessa 

utgångspunkter, kan vi få en uppfattning kring de dominerande faktorerna som är 

avgörande för hur ersättningar till VD och styrelse utformas och vad de fyller för 

funktion. 
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Kapitel 3 - Teori 
 

I detta kapitel presenterar vi studiens teoretiska referensram. Först introducerar vi 

teoretiska antaganden som förklarar hur VD:ns och styrelsen olika uppgifter kan tänkas 

påverkar ersättningen, sedan presenteras den teoretiska referensramen kring studiens 

kontrollvariabler som riktar sig till att undersöka vilka oberoende faktorer som kan 

tänkas påverka ersättningen till VD och styrelse. I slutet av kapitlet presenterar vi två 

modeller, som sammanfattar alla våra nämnda faktorer som kan ha en påverkan på 

ersättningen till VD och styrelse. 

 

3.1 VD:ns uppgifter i ett företag 

En VD har ett ansvar för den operativa verksamheten i ett företag, det innebär en mängd 

olika uppgifter. Kort sagt kan man summera uppgifterna inom olika kategorier som i 

helhet fångar upp de övergripande områdena som en VD hanterar. Nedan kommer vi 

därmed kartlägga de främsta uppgifterna en VD kan ha enligt den teori som diverse 

författare uttalat sig om. Vi sammanställer dessa uppgifter i en modell som sedan 

kommer vara en förklarande faktor bland våra oberoende variabler, som har till uppgift 

att förklara nivån och utformning på ersättning till VD. 

 

Fayol (1916/1949; se Tyrstrup, 1993) har en syn om vad VD:ns roll i ett företag är, 

vilket delas upp i fyra olika funktioner; organisera och planera verksamheten, ge order, 

koordinera verksamheten, samt successivt kontrollera utfallet och resultatet av olika 

åtgärder och projekt inom företaget. Organisera och planera verksamheten anser Fayol 

1916/1949; se Tyrstrup, 1993) är metoder som krävs för att skapa förutsättningar för 

företagets verksamhet. Att VD:n behöver ge order och instruktioner till de anställda är 

en betydande del i VD:ns uppgifter. Att ge order behöver dock kombineras med att 

koordinera verksamheten för att få en så effektiv styrning som möjligt och att utfallen 

och resultaten kontinuerligt kontrolleras. Denna teori bildar en uppfattning om vilka 

VD:ns olika roller är, vilket vi kommer att utgå ifrån i vårt arbete. Enligt figur 1 visar vi 

vår modell med de uppgifter som en VD främst fokuserar på i sitt dagliga arbete.   
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Figur 1 

 

Utifrån den teori som vi diskuterat, delar vi in de olika rollerna i olika huvudrubriker. Vi 

delar in organisera och planera verksamheten i Ansvara för den operativa 

verksamheten, ge order i Ansiktet utåt för företaget, successivt kontrollera utfallet och 

resultatet av olika åtgärder och projekt inom företaget i kategorin Driva projekt, samt 

koordinera verksamheten i Skapa framtidstro. Dessa funktioner kommer sättas i 

sammanhang med de andra variablernas påverkan på hur ersättningen till VD:n 

utformas. Dessa variabler (VD:ns olika funktioner) skiljer sig från styrelsens olika 

funktioner i ett företag. Vi kommer nu föra en diskussion kring VD:ns olika uppgifter 

och i slutet av teorikapitlet presentera en modell där vi specificerat varje område. 

 

3.1.2 Ansvara för den operativa verksamheten 

På ett övergripande plan kan man säga att VD:n har en roll som är totalt riskexponerad. 

Det innebär att VD:n är i ett utsatt läge där fel och misstag står i direkt koppling till 

dennes position och ersättning. Samtidigt kan VD:n inte diversifiera sin risk på samma 

sätt som styrelseledamöter, då dessa eventuellt har positioner i flera styrelser och på så 

sätt hanterar olika risker. (Anthony & Govindarajan, 2007) I dagens läge har VD:n en 

allt hårdare press på sig då ansvaret har blivit allt mer fokuserat. De måste vara lyhörda 

och ständigt vara alla till lags och de eventuella missnöjen som kommer fram ska tas på 

stort allvar. VD:n ska även handla i aktieägarnas intresse och inte sätta sina intressen 

framför företagets. Dessutom är det viktigt att VD:n ger styrelsen tillgång till all den 

information som de behöver för att fatta olika beslut. (Smitt et al, 2004) 
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Mintzberg (1975) kritiserar den bild som finns kring en VD:s uppgifter, och han menar 

att, de uppgifter som en VD ska göra, skiljer sig markant från vad en VD faktiskt gör. 

En rad olika påståenden som ämnar till att förklara vad en VD bör göra, behandlas som 

falsifierbara, då Mintzberg (1975) med fakta påpekar att VD:ar ej gör dessa uppgifter. 

Vi vill ha med detta kritiska förhållningssätt till den litteratur som finns på området, för 

att till vår fördel påvisa att vår modell tar hänsyn till detta och endast beskriver ett sätt 

att se på en VD:s uppgifter och ansvar. Vidare presenterar Mintzberg (1975) en modell 

som beskriver tio olika roller som han anser att en VD har. Dessa roller kategoriseras i 

tre olika områden; interpersonella roller, informationella roller och beslutsfattande 

roller. Dessa roller samverkar med varandra och går ej att isolera för att uppnå 

effektivitet. Det innebär att en effektiv VD måste finna ett sätt att hantera dessa roller 

integrerat för att de i sin helhet ska fylla sin funktion.  

 

3.1.3 Ansiktet utåt för företaget 

Då VD:n är företagets ansikte utåt, är uppgifterna att attrahera och anställa rätt typ av 

medarbetare viktig, och den övergripande uppgiften blir då att se till att detta kan 

balanseras på en bra nivå (Smitt et al, 2004). Dahlgren (1992) menar att det blir allt mer 

viktigt att VD:n skapar en bra bild om företaget ut till marknaden. Förtroendet hos 

kunderna har minskat då det uppstått många företagsskandaler och det gäller då att ge 

ett bra intryck. I större företag gäller det för VD:n att göra bra ifrån sig, för vid minsta 

felberäkning från dennes sida gör att man får avgå direkt. Det gäller då att VD:n visar 

ett gott intryck hos allmänheten. Det krävs att en VD ska kunna vara en god talare och 

ha förmågan att uttrycka sig i klartext som är enkel att förstå för alla. (Dahlgren, 1992). 

 

Pollach & Kerbler (2011) påpekar hur impression management spelar en viktig roll för 

VD:n, när det kommer till att synas och representera företaget i olika sammanhang. 

Impression management behandlar hur individer försöker påverka den image andra 

formar om dem. I sin studie finner Pollach & Kerbler (2011) att VD:ar från USA 

tenderar att använda sig starkt av impression management, genom att delta i olika 

tillställningar inom social, politiska och allmänna sfärer. Studien undersöker även 

samma fenomen för VD:ar inom Europa. Dessa resultat visade dock på att VD:ar i 

Europa tenderar att endast agera utåt inom tillställningar som är arbetsrelaterade, det vill 

säga inte i samma utsträckning som i USA. I vår studie blir denna kunskap kring hur 
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VD:ar försöker påverka sin image tillämpbar, då vi söker till att förstå hur uppgifter 

mellan VD och styrelse skiljer sig åt. Pollach’s & Kerbler’s (2011) studie blir därmed 

ett informativt tillskott till vår förståelse över hur aktiva VD:ar faktiskt är gällande deras 

rykte och image hantering. Därmed myntar vi följande hypoteser: 

 

Hypotes 1a: VD:ns uppgift att vara ansiktet utåt för företaget, har ett positivt samband 

med VD:ns fasta ersättning. 

 

Hypotes 1b: VD:ns uppgift att vara ansiktet utåt för företaget, har ett positivt samband 

med VD:ns rörliga ersättning. 

 

3.1.4 Skapa framtidstro/driva projekt 

Dahlgren (1992) menar att VD:s roll och uppgifter kan variera från företag till företag, 

då deras ansvar sträcker sig till hela den löpande förvaltningen av företaget. Exempelvis 

kan en VD besluta kring investeringar (inom vissa beloppsgränser) så länge de är inom 

den fastställda budgeten och tidsramen, som är beslutad av styrelsen. Vidare är 

uppgifter rörande annorlunda affärer, spekulativa affärer, omorganisering, nya 

marknader eller filialer, väldigt begränsade för en VD, då dessa områden normalt 

tillfaller styrelsens agenda. Såldes kan en VD har stor makt och beslutsansvar, men 

oftast inom begränsade områden samt rörande avtal som inte sträcker sig längre än ett år 

framåt. Vidare påpekar Dahlgren (1992) att en VD ska genomföra de beslut som 

styrelsen fattat. Styrelsen måste vara observant och tydlig med de riktlinjer och 

befogenheter de delegerar ner till VD:n, då styrelsen har det juridiska ansvaret och att 

en inflytelserik VD lätt kan överskrida sina befogenheter. (Dahlgren, 1992) 

 

Heifetz & Laurie (1997) påpekar att det finns en betydande skillnad mellan ledarskap 

och management. I ett företag handlar ledarskap om att effektivt hantera förändring och 

lyckas anpassa nya riktlinjer till den befintliga operativa arbetsgången. Detta blir en 

uppgift för VD. Därmed blir det en tydlig distinktion mot de strategiska uppgifter som 

en styrelse har. Vi vill ta hänsyn till Heifetz’s & Laurie’s (1997) antaganden när vi 

senare i analysen diskutera mer ingående på skillnaderna mellan en VD:s och en 

styrelses uppgifter. Vi myntar därmed följande hypoteser: 

 



   

 23 

Hypotes 2a: VD:ns uppgift att skapa framtidstro/driva projekt, har ett positivt samband 

med VD:ns fasta ersättning. 

 

Hypotes 2b: VD:ns uppgift att skapa framtidstro/driva projekt, har ett positivt samband 

med VD:ns rörliga ersättning. 

  

3.2 Styrelsens uppgifter i ett företag 

Enligt Kärreman (1999) så är det styrelsen som sitter högst upp i hierarkin utifrån ett 

agentteoretisk synsätt, då de fattar viktiga beslut och har det övergripande ansvaret för 

företaget. Han menar även att sättet som styrelsen utses på, inte påverkar hur de utför 

deras arbete. Styrelsen är en typ av arbetsgrupp som har ett stort ansvar och är hårt 

granskade, och de måste därmed följa ett antal lagar och regler. Styrelsen i ett företag 

har alltid det juridiska ansvaret. Det innebär att styrelseledamöterna solidariskt ansvarar 

för företagets förpliktelser. Styrelsens uppgifter skiljer sig från VD:ns, främst sett till 

tidsperspektivet. En VD har en tidshorisont och beslutsfattande rättigheter som främst 

sträcker sig ett år framåt. En styrelse har en tidshorisont som ska ta hänsyn till 

företagets välmående och överlevnad, vilket leder till en längre tidshorisont och ett 

strategiskt ansvar över företaget. En styrelse har även, likt en VD, olika uppgifter. 

(Arlebäck, 1989) Nedan har vi som mål att använda samma tillvägagångssätt, som vid 

kartläggandet av VD:ns uppgifter, även här på styrelsens uppgifter. Det innebär att vi 

presenterar de uppgifter som anses som betydande inom den litteratur som finns på 

området, samt sammanställer dessa i en modell som vi sedan använder som en 

förklarande faktor bland våra andra variabler, vad gäller förklarandet av hur ersättning 

till styrelsen utformas. 

 

Garratt (2005) påpekar en viktig skillnad mellan styrelseledamöters uppdrag och 

företagsledningars uppdrag. En effektiv styrelse ses som en styrelse som hela tiden 

utvecklas. Han kallar detta för the learning board. Denna modell av en effektiv styrelse 

består av fyra viktiga områden som styrelsen måste hantera för att uppnå sitt syfte och 

prestera effektivt; formulera policy, tänka strategiskt, övervaka företagsledningen och 

skapa förtroende. Dessa fyra områden kan även styrkas av Jansson et al (2010) och 

Kakabadse & Kakabadse (2008) som diskuterar kring samma fyra olika roller, nämligen 

policybeslut, strategiska frågeställningar, kontroll och övervakning, samt redovisning 
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av verksamheten. Dessa funktioner kommer sättas i sammanhang med de andra 

variablernas påverkan på hur ersättningen till styrelsen utformas. Dessa nämnda teorier 

bildar en uppfattning om vilka styrelsens olika roller är, vilket vi kommer att utgå ifrån i 

vårt arbete. Nedan presenterar vi vår modell där vi specificerar varje område. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 

 

Enligt figur 2 ser vi att det finns fyra huvudsakliga moment som vi definierar styrelses 

uppgifter; formulera policy, tänka strategiskt, övervaka företagsledningen och skapa 

förtroende. Denna modell visar ett sätt att se på vilka styrelsens olika roller är, utifrån 

de teorier vi använder oss av. Dessa kommer vi i slutet av teorikapitlet applicera i en 

större modell för att kunna se hur denna uppgifts-faktor sätts i sammanhang med de 

andra variablerna som vi senare i teorin kommer att diskutera. Vi kommer nu föra en 

diskussion kring dessa fyra kategorier av styrelsens uppgifter.  

 

 

3.2.1 Skapa förtroende 

Garratt (2005) menar att styrelsen måste försäkra att externa granskningar och 

revisioner av företaget sker för att säkra sitt förtroende till en rad olika intressenter. 

Dessa intressenter är; företag, ägare, risktagare, reglerare och lagstiftare. Garratt (2005) 

menar att styrelseledamöter måste efterleva fler lagar och regler än VD:n. En ledamot 

har uppgifter som finns utförligt beskrivna i olika utlåtanden från organisationer och 

institutioner, samtidigt som vissa riktlinjer finns specificerade i lagar. Ledamöter har 

större krav på sin kompetens, omsorg och förtroende. Även VD:n måste följa de lagar 

som finns, men deras krav på kompetens, omsorg och förtroende är inte lika specificerat 

i en lagmässig text såsom för ledamöter. Lika så menar Kakabadse & Kakabadse (2008) 
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att integritet har en stark betydelse för styrelsen, då detta beskriver kvaliteten på 

styrelsen. Integriteten leder till att allmänheten får ett större förtroende för styrelsen och 

som senare leder till ett gott rykte. Vi myntar följande hypoteser: 

 

Hypotes 3a: Styrelsens uppgift att skapa förtroende, har ett positivt samband med 

styrelsens fasta ersättning. 

 

Hypotes 3b: Styrelsens uppgift att skapa förtroende, har ett positivt samband med 

styrelsens rörliga ersättning. 

 

3.2.2 Formulera policy 

Enligt Garratt (2005) måste en styrelse ha en väl utarbetad och formulerad policy. I 

denna policy finns riktlinjer och förklaringar som hanterar företagets utgångspunkt och 

syfte, det vill säga själva affärsverksamheten. Det ska även finnas policys kring 

företagets vision och värderingar. Detta leder till att en företagskultur inom 

verksamheten etableras som även kommer återspegla företagets klimat. Inom denna 

kategori ingår även övervakningen av den externa miljön kring företaget. (Garratt, 

2005) Enligt Jansson et al (2010) har företagens styrelse ökat sin roll med att hantera 

policyfrågor, där det främst handlar om att skapa och följa upp olika belöningssystem. 

Genom att styrelsen utformar policys, är detta ett sätt att tänka strategiskt och 

långsiktigt. Vi myntar följande hypoteser: 

 

Hypotes 4a: Styrelsens uppgift att formulera policys, har ett positivt samband med 

styrelsens fasta ersättning. 

 

Hypotes 4b: Styrelsens uppgift att formulera policys, har ett positivt samband med 

styrelsens rörliga ersättning. 

 

3.2.3 Tänka strategiskt 

En styrelse bör tänka strategisk, vilket är en stor skillnad gentemot VD:ns mer operativa 

arbetsgång. En styrelse ska enligt Garratt (2005) ta hänsyn till de marknadsförändringar 

som äger rum, och positionera sig i förhållande till dessa. Den övergripande 

bolagsstyrningen ska också formuleras av styrelsen. Styrelsen ansvarar för utvärdering 
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kring viktiga resurser för företaget, samt beslutande av dessa. Styrelsen har även en 

kontinuerlig uppgift av att bedöma risk, i olika situationer. Enligt Smitt et al (2004) har 

styrelsen en viktig uppgift genom att se långt in i framtiden och ta olika beslut utifrån 

denna långsiktiga riktning. Styrelsens definition av framtid, skiljer sig från VD:ns 

definition. VD:n ska kunna se främst ett år framåt i tiden, medan styrelsen alltid ska se 

framåt under en längre period. Framtiden i termer av år är olika beroende på vilken 

bransch företaget agerar i. De beslut som styrelsen tar baserat på framtida analyser är; 

strategier för att nå de uppsatta målen samt konstruera affärsplaner som ska realisera 

strategierna. Det gäller att styrelsens olika beslut följs upp allt eftersom, för att visa på 

styrelsens auktoritet, trovärdighet och underrättelsen för företaget. (Smitt et al, 2004) 

Enligt Garratt (2005) finns det även distinkta karaktärsskillnader mellan VD:ar och 

styrelser, dessa skillnader speglas mest i deras olika sätt att tänka. En VD får ersättning 

för att driva projekt och leverera prestationer. En ledamot erhåller ersättning för att 

tänka reflektivt, samt anamma ett strategiskt synsätt för företaget samtidigt som denne 

tar hänsyn till ett beslut som fattas av VD:n. Ledamöterna är även bundna till att tänka 

oberoende. Det kan därför vara svårt för individer som varit med i företagsledningen, att 

sedan anamma en plats i en styrelse, att släppa sitt management-tänk och ta till sig av ett 

mer styrelse inriktat tänk. (Garratt, 2005) 

 

3.2.4 Övervaka företagsledning 

Enligt både Kakabadse & Kakabadse (2008) och Garratt (2005) är övervakning en av de 

primära funktionerna för styrelsen. Styrelsen har i uppgift att övervaka 

företagsledningen och besluta om nyrekryterad VD samt utvärdera dennes arbete 

kontinuerligt. Styrelsen övervakar även hur bra företagsledningen följer budget samt hur 

väl ledningen följer de utarbetade målen för olika prestationer, samt att de bedömer 

även den organisatoriska kapaciteten. Jansson et al (2010) menar på att de företag som 

är listade på svenska börsen lägger ner ett stort arbete för att kontrollera 

företagsledningen. Styrelsens roll med att kontrollera, är starkt kopplad till agentteorin 

för att minska agentkostnaderna som uppstår då företagsledningen agerar 

opportunistiskt. 
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3.3 Kontrollvariabler 

3.3.1 Antal styrelsemöten 

Alla individer anses agera utifrån ett självintresse för att uppnå egen tillfredsställning, 

både från finansiell kompensation samt olika förmåner. Anthony & Govindarajan 

(2007) diskuterar kring ägarnas och VD:ns risktagande. De anser, precis som Deutsch et 

al (2010), att det förekommer en intressekonflikt mellan VD:n och ägarna, genom att de 

hanterar företagsrisker på olika nivåer. Eftersom ägarna, å ena sidan, är måna om ett 

högt aktievärde, accepterar de oftast projekt som kan ge dem ett högt nuvärde, oavsett 

hur pass hög riskfaktorn är. VD:n, å andra sidan, är opportunistisk och vill inte utsätta 

sig för allt för höga risker, utan behålla det värde som redan finns och försöka öka det 

utan att ta risker som kan leda till att de äventyrar sin position i företaget. (Anthony & 

Govindarajan, 2007) 

 

Ett antagande blir att man behöver infoga incitamentsystem för att VD:n ska sköta sina 

arbetsuppgifter korrekt och inte missbruka sin position. Ett sådant incitamentsystem kan 

vara ersättningsprogram som då ska belöna VD:n, givet att denne sköter sina uppgifter 

på ett korrekt sätt så de i sin tur presterar mer effektivt. Styrelsen bör i detta fall vara 

oberoende av VD:n och bedöma dennes prestationer och rapportera dem till ägarna. 

Samma problematik finns här med individers nyttomaximering; hur ser man till att 

styrelsen sköter sina uppgifter rätt utan att missbruka sin position? För att styrelsen ska 

sköta sina uppgifter, knyter man deras prestationer till olika incitamentsystem. (Fama, 

1980) 

 

Brick et al (2006) har funnit positiva samband mellan VD:ns och styrelsens ersättning 

utifrån ett agentteoretiskt synsätt. Det kan uppstå agentproblem i ett företag om 

styrelsen ökar ersättningen till VD:n, bara för att de vill bli tillfrågade att fortsätta sitta i 

styrelsen. Eftersom VD:n har en del att säga till om när denne har en plats i styrelsen, 

har styrelseledamöterna ej längre samma övervakning på VD:n och heller inte agerar i 

samma utsträckning i ägarnas intresse, då de främst siktar på att fortfarande behålla sin 

styrelseplats. Denna studie är dock testad utanför Sveriges gränser och kanske inte kan 

härledas på svenska företag. Vi kommer ändock testa om detta stämmer överens med 

svensk kontext. 

 



   

 28 

Ett antagande, denna gång för att förklara ersättningen till VD:n, är att om VD:ns 

ersättning bestod av en fast lön, skulle de antagligen inte vara lika benägna om att 

arbeta i samma utsträckning som när de även erhåller en bonusbaserad ersättning utöver 

lönen. Om man utgår från agentteorin och att VD:n skulle agera utifrån ett 

nyttomaximerande beteende, blir VD:n mer egoistisk. Detta egoistiska beteende tar 

överhand och VD:n börjar prestera på ett sätt som bara gynnar VD:n och samtidigt 

erhåller den höga ersättningen. Är det då agentteorins egoistiska drivkrafter som 

påverkar de höga ersättningarna till VD:n eller kan det till och med vara det motsatta, 

att det är de höga ersättningarna som påverkar det egoistiska beteendet hos VD:n? För 

att minska detta egoistiska beteende gäller det att styrelsen övervakar VD:n för att 

denne ska agera i aktieägarnas intresse. Eftersom styrelsen övervakning av VD:n blir 

större, innebär det att styrelsen inte behöver kompensera VD:n för att sköta sitt jobb, 

som krävs då övervakningen är bristfällig. (Anthony & Govindarajan, 2007) 

 

Det förekommer informationsasymmetri mellan ägarna och VD:n inom agentteorin, 

styrelsen är en part som är till för att minska denna asymmetri. Ett större antal 

styrelsemöten indikerar på att styrelsen vill ha ett intensivare och mer regelbundet 

informationsutbyte med företagsledningen, vilket tyder på att styrelsen vill minska 

informationsasymmetrin. Detta innebär att ju större kontroll och övervakning en styrelse 

har över VD:n, desto mindre blir informationsasymmetrin. (Jansson et al, 2010) Detta 

betyder i sin tur att styrelsen får lägga ner mer tid åt att övervaka. Genom att styrelsen 

ökar sin kontroll för att VD:n inte ska erhålla en allt för hög ersättning på bekostnad av 

ägarna, borde ersättningen minska till VD:n, allt eftersom styrelsens övervakning blir 

mer omfattande. Vår hypotes lyder: 

 

Hypotes 5a: Antalet styrelsemöten har ett negativt samband med VD:ns fasta 

ersättning. 

 

Som vi nämnde ovan så diskuterade Jansson et al (2010) för att styrelsens kontroll över 

företagsledningen är starkt förknippad utifrån ett agentteoretiskt synsätt. Styrelsen 

måste ha en stark kontroll för att minska de agentkostnader som uppstår ju större 

egoistiskt beteende som VD:n har. Om styrelsen ökar sin övervakning av VD:n, innebär 

det mer arbete för styrelsen, och enligt en studie av Brick et al (2006), borde styrelsen 

får ersättning utifrån de antal möten som styrelsen sammanträder på under året. Detta 
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betyder att ju fler möten styrelsen har, desto högre ersättning erhåller de. Att en ledamot 

får ersättning utifrån varje möte denne närvarar på, är mer vanligt i bland annat USA, 

utifrån studier som bland annat Adams & Ferrira (2008) gjort. Vi anser att det kan 

finnas ett samband mellan styrelsens ersättning och antalet styrelsemöten, och att detta 

samband bör vara positivt. Vi myntar därmed följande hypotes: 

 

Hypotes 5b: Antalet styrelsemöten har ett positivt samband med styrelsens fasta 

ersättning. 

 

3.3.2 Erfarenhet 

Förvaltarteorin är raka motsatsen till agentteorin. Istället för att varje individ agerar i 

självintresse så byggs istället olika relationer. VD:n agerar inte utifrån individuella mål 

utan dennes motiv är i enighet med ägarna. Trots denna positiva syn på VD:n så finns 

det alltid en strävan efter att erhålla en ersättning för att överleva och fortsätta prestera 

på samma sätt i samma företag. Denna inställning som VD:n har för att uppfylla sina 

behov, är en motsats kring dennes inställning som agentteorin förespråkar. (Davis et al, 

1997) De hänvisar till en annan artikel (Donaldson & Davis, 1991) som menar att VD:n 

underlättas i sin måluppfyllelse genom att erhålla en stark auktoritet och denna 

auktoritet blir högre om VD:n har en plats i styrelsen. VD:n har ett stort ansvar för 

företagets öde och formar strukturer som alla inom organisationen ska förhålla sig till. 

Detta innebär att, enligt förvaltarteorin, så fokuserar VD:n på att främst underlätta och 

stärka företagets struktur än att övervaka och kontrollera, och för att göra detta krävs en 

stor erfarenhet. Enligt Donaldson & Davis (1991) har det förekommit ett antal 

empiriska studier kring vilken av agentteorin eller förvaltarteorin som är den vanligaste 

förekommande i företag. I de flesta av dessa empiriska undersökningar har det 

framkommit att VD:n främst kan kopplas till förvaltarteorin. De anser dock att en VD:s 

motivation påverkas positivt om VD:n har en plats i styrelsen, precis som Davis et al 

(1997) hävdar. 

 

När det gäller ersättningar till VD:n, påverkar ersättningarna nivån på VD:ns ”agent” 

beteende. Det är styrelsen som påverkar ersättningen till VD:n men även anställer och 

avskedar denne, beroende på hur de sköter verksamheten. Ett av styrelsens uppdrag är 

att försöka bestämma en ersättning till VD:n i förhållande till aktieägarnas intresse. En 
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VD som agerar enligt förvaltarteorin, kan acceptera en lägre ersättning än en VD inom 

samma bransch och nivå som agerar enligt agentteorin, oavsett hur länge denne suttit på 

sin VD-post. (Wasserman, 2006) 

 

Genom att VD:n har en position i styrelsen, kan de bli mer strukturerade och uppnå en 

allt högre motivation till att få företaget att uppnå allt högre resultat. Detta i sin tur 

påverkar även de övriga anställda i organisationen till att ha ett större förtroende för och 

högre förväntningar på resterande personer i företagsledningen. Företagets anställda 

kommer se VD:n som en stark ledare med en enorm kontroll ju längre denne sitter på 

sin VD-post. De anställda vet att VD:n arbetar för att ge samtliga inom organisationen 

en viss tillfredsställelse. Detta betyder att VD:n innehar en stor erfarenhet, vilket vi 

utgår från hur många år VD:n har haft sin post i det aktuella företaget. Vi utformar 

därmed följande hypotes: 

 

Hypotes 6a: VD:ns erfarenhet har ett positivt samband med VD:ns fasta ersättning. 

 

Utifrån ett förvaltarteoretiskt synsätt skulle det vara samma utgångspunkt när det gäller 

ersättning till styrelsen som för VD:n som vi diskuterade ovan. Ersättningen till 

styrelsen är inte verktyget för att motivera styrelsen till att göra ett bra arbete, utan de 

utför det ändå (Davis et al 1997). När Brick et al (2006) finner ett positivt samband 

mellan VD:ns och styrelsen ersättning, är detta utifrån bland annat kompetens och 

företagets prestationer som ersättningen baseras på. Detta är till skillnad från 

agentteorin, där ersättningen sätts oberoende hur företaget presterar eller hur pass stora 

kompetenser som finns. Även Kärreman (1999) menar att varje ledamot tilldelas 

uppgifter utifrån den kompetens och erfarenhet denne har, som i sin tur påverkar dennes 

ersättning. Definitionen i styrelsens fall skiljer sig från den definitionen som vi formade 

för VD:n (antal år VD:n haft sin VD-post i aktuellt företag). När det gäller styrelsens 

erfarenhet utgår vi från hur många år styrelseledamöterna suttit i styrelsen i aktuellt 

företag. Vår hypotes lyder då enligt följande: 

 

Hypotes 6b: Styrelsens erfarenhet har ett positivt samband med styrelsens fasta 

ersättning. 
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3.3.3 Rykte 

Handlingar av olika slag kan förklaras utifrån att de skapar legitimitet gentemot en viss 

grupp eller tillhörighet. Vi ska applicera detta perspektiv inom bolagsstyrning och 

främst inom vårt område kring ersättningssystemens utformning och syfte. Sett från 

detta perspektiv kan ersättningar till styrelser förklaras utifrån behovet av att tillhöra en 

viss grupp. VD:n tenderar att erhålla högre ersättning än styrelseledamöter. Förutom 

givna skillnader i arbetsuppgifter och ansvar, kan en stor skillnad, nämligen nivån på 

ersättningen till styrelsen, förklaras utifrån ett legitimitetsperspektiv. En styrelseledamot 

har flera uppgifter förknippade med sitt uppdrag. Givet dessa, erhåller 

styrelseledamoten ersättning för sitt arbete. (McGuire, 1997) Liu och Taylor (2008) 

hävdar att styrelseledamöter är noga med att information om deras och VD:ns ersättning 

är offentlig mot aktieägarna på grund av att de ska behålla sitt rykte ut mot aktieägarna. 

Det finns dock andra former av förmåner enligt McGuire (1997) som ledamöter erhåller 

som en form av ökat rykte och prestige, till följd av sitt uppdrag inom styrelsen. Rykte 

och prestige är faktorer som väger minst lika tungt som ekonomisk ersättning, detta 

visar på att det finns andra faktorer än just ekonomiska som kan vara motiverande som 

incitament för individer. Behovet av att skapa legitimitet gentemot sin omgivning 

förklarar även varför företag väljer att vara restriktiva med att redovisa höga 

ersättningar till VD:ar, menar McGuire (1997). Hon påvisar ett statistiskt negativt 

samband mellan hur företag väljer att redovisa ersättning till VD och hur hög nivån på 

ersättningen är. 

 

Enligt Ogden och Watson (2008) har det förekommit olika problem med legitimiteten 

under en längre tid som ansetts vara väldigt viktigt att ta hänsyn till vid beslutandet av 

ersättningar till VD. De påstår även att ersättningskommittén får problem när de ska 

strukturera ersättningarna, dessa måste beslutas på ett legitimitetsskapande sätt. 

Problemet är att kommittén får kritik då de inte vågar stå emot VD:ns förslag på 

ersättning, då dessa endast vill manipulera ersättningen till sin egen fördel. Samtidigt så 

är det svårt för kommittén att beräkna vilken nivå på ersättningen som är mest lämplig 

för att fortfarande behålla sin legitimitet. Vi är intresserade av att studera hur rykte för 

en VD påverkar dennes ersättning i detta fall, vi utgår således inte från hur allmänheten 

ser på rykte eller vad dem tycker är legitimt. Vi avviker således från McGuire (1997) 

som studerar från allmänhetens perspektiv. Vi menar att en VD måste vara varsam om 
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sitt rykte, då det gäller att disciplinera företagsledare på arbetsmarknaden. Vi hänvisar 

därmed till den andra riktningen av hypotesen, nämligen att ett gott rykte ger högre 

ersättning, och vår hypotes blir följaktligen: 

 

Hypotes 7a: VD:ns rykte har ett positivt samband med VD:ns fasta ersättning. 

 

Vi anser att teorin kring VD:ns ersättning kan appliceras på styrelsen. Det torde vara 

samma problem kring hur styrelsens ersättning bestäms för att fortfarande behålla 

legitimitet ut emot företagets marknad. Styrelsen ger dock inte förslag på ersättning för 

att manipulera den som VD:n gör, men det krävs att den ligger på en relevant och 

accepterad nivå. Styrelser erhåller därmed ersättningar av icke monetär karaktär, som 

kan vara av betydelse för dem. Förutom en sedvanlig ersättning i form av arvode eller 

liknande monetära ersättning, erhåller styrelseledamoten dessa icke monetära 

ersättningar som influerar styrelseledamoten att prestera efter sin egen förmåga och 

vilja. Det är rimligt att anta att en styrelseledamot för ett representativt företag, är 

medveten om de icke monetära förmånerna av att ha en styrelsepost i det företaget. 

Således har denne skapat sig möjlighet att tillhöra en grupp av individer som delar lika 

egenskaper i form av deltagandet i olika styrelse inom inflytelserika och prestigefyllda 

firmor. En antagande är att en ledamot i ett prestigefyllt företag erhåller en 

genomsnittligt högre ersättning för sitt uppdrag, då företaget har större resurser för att 

dela ut högre ersättning, såldes blir det en ökad effekt på ersättningens nivå. 

 

Utifrån Arlebäck (1989) kan vi styrka våra påståenden om att en styrelseledamot som är 

eller har varit medlem i flera styrelsen, anses vara mer eftertraktad. Arlebäck (1989) 

menar på att en ledamot som är branschkunnig, det vill säga har många kontakter och 

skapat ett nätverk inom samma eller olika branscher via olika styrelser, är mer attraktiv 

att ha i en styrelse. I och med detta uttalande anser vi att antalet styrelser som en 

styrelseledamot har en position i, är en sådan faktor som kan påverka hur en ledamots 

ersättning ser ut. Om en styrelseledamot har flera styrelseuppdrag, kan det vara en 

lockande merit som gör denne ledamot eftertraktad för andra styrelseuppdrag samt 

erhålla en högre ersättning. Vidare är det rimligt att anta att en styrelseledamot som 

sitter i en större och omtalad styrelse, kan erhålla en högre ersättning till följd av dennes 

position i en annan styrelse, i ett annat företag. Vi definierar rykte enligt antalet 

styrelser som en ledamot sitter med i, ju fler styrelser, desto högre rykte har denne. 



   

 33 

Denna definition tar även hänsyn till en styrelseledamots kompetens, då vi antar att en 

eftertraktad ledamot med högt rykte borde innebära att denne besitter en hög 

kompetens. Hypotesen för styrelsens rykte blir enligt följande: 

 

Hypotes 7b: Styrelsens rykte har ett positivt samband med styrelsens fasta ersättning. 

 

3.3.4 Företagets storlek 

Det kan tänkas vara självklart att företagets storlek har ett positivt samband med hur 

pass stor ersättningen blir till VD och styrelse. Ju mer ett företag säljer och erhåller allt 

högre omsättning, desto högre blir nivån på utdelningarna. Utdelningar är såklart även 

påverkade av hur pass bra kassaflödet i företaget är, men i detta fall antar vi att en högre 

omsättning även genererar en ökad ström av inbetalningar till företaget. Det har gjorts 

många studier som diskuterat kring detta, bland annat Barkema and Gomez-Mejia, 

(1998) Veliyath & Bishop, (1995), Finkelstein & Hambrick, (1988) samt Lambert et al 

(1991). 

 

Enligt Veliyath & Bishop (1995) så är VD:ns ersättning en viktig komponent inom 

bolagsstyrning, om ersättningen grundas på att VD:n arbetar för att företaget ska erhålla 

ett allt bättre resultat. Debatten om relationen mellan VD:ns ersättning och företagets 

resultat har ifrågasatts av Veliyath & Bishop (1995) och de menar att det krävs snabba 

och lugnande svar på dessa ifrågasättningar för att företagens olika intressenter ska 

förstå den nivå som sätts på ersättningen. Det har även ifrågasatts om ersättningen 

bestäms utifrån de normer som finns inom varje bransch. Det kan tänkas vara så att 

nivån på ersättningarna har ökat allt mer, på grund av att ett företag helt plötsligt gått 

emot normerna och bestämt ersättningen utifrån helt andra proportioner. 

 

En avhandling som för en diskussion kring att ersättningen bestäms utifrån andra 

proportioner är Finkelstein & Hambrick (1988). De framför att det är många studier 

som behandlat hur relationen mellan VD:ns ersättning och storleken på företaget ser ut. 

De påstår dock att ingen av dessa studier direkt kunnat förklara fullständigt om det finns 

ett positivt samband eller inte. Utifrån deras synpunkter så tenderar större företag att 

betala högre ersättningar till VD:n på grund av att de har ett stort ansvar över företaget 

resurser och dylikt, snarare än förmågan hos företaget att öka nivån på ersättningen. 
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Lambert et al (1991) är lite mer kritisk mot ersättningen till VD:n. De diskuterar kring 

hur pass känslig ersättningen till VD:n är i förhållande till företagets storlek. Om detta 

anses stämma, kan det leda till problem för aktieägarna. De menar på att om företagets 

storlek påverkar ersättningen till VD:n, skulle VD:n i så fall välja de projekt som gav ett 

negativt nuvärde som minskar aktieägarnas värde men samtidigt ökar företagets storlek 

och nivån på ersättningen. För att undersöka om företagets storlek har en påverkan på 

VD:ns ersättning, kommer vi därmed utforma följande hypotes: 

 

Hypotes 8a: Företagets storlek har ett positivt samband med VD:ns fasta ersättning. 

 

I större företag finns det oftast större kostnader för kontroll, det ligger i allas intresse att 

minska dessa kostnader. Undantag finns då någon part kan ha mer att vinna på att öka 

kostnader på ett håll, för att erhålla minskade kostnader på ett annat håll. Ett generellt 

påstående är att alla parter är intresserade av att minska kostnaderna. Därmed kan en 

ökad rörlig ersättning både minimera övervakningskostnader för ägaren samt skapa 

högre incitament för VD:n för att prestera. Det innebär att när företagens storlek 

påverkar ersättningen, är det den rörliga delen som ökar mer än den fasta, vilket bidrar 

till en ökad total ersättning. Rörlig ersättning anser vi är ersättning knuten till prestation, 

som kan vara i form av kontanter, optioner eller andra typer av rörlig ersättning. 

 

Barkema and Gomez-Mejia, (1998) och Gomez-Mejia & Wiseman (1997) försöker 

skapa en bredare förståelse kring de variabler som påverkar VD:ns ersättning, och båda 

är överens om att företagets storlek har en påverkande effekt, vilket gör att vi väljer att 

studerade det resonemanget på VD:ns rörliga ersättning och vi myntar således följande 

hypotes kring: 

 

Hypotes 8b: Företagets storlek har ett positivt samband med VD:ns rörliga ersättning. 

 

Brick et al (2006) för en diskussion kring hur styrelsens och VD:ns ersättning påverkas 

av hur bra företaget presterat. Studien visade på ett positivt, dock något osäkert, 

samband, att nivån på styrelsens ersättning kan påverkas på ett positivt sätt, oavsett hur 

företaget presterar. Vi anser även här att resonemanget kring ersättningen till VD:n, som 

bygger på företagets storlek, även är applicerbart i styrelsens fall. Ju större företag, 

desto högre ersättning erhåller styrelsen för sitt uppdrag. Vi myntar därmed följande 
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hypotes: 

 

Hypotes 8c: Företagets storlek har ett positivt samband med styrelsens fasta ersättning. 

 

Precis som vi nämnde i bakgrunden, står det i Svensk Kod För Bolagsstyrning (2010) att 

aktieoptioner inte tilldelas styrelsen. Även om styrelsen inte får erhålla rörlig ersättning, 

kan det ändå förekomma, om bolagsstämman beslutar om det. Samma definition kring 

rörlig ersättning som vi hade för VD:n ovan, kommer vi även anamma för styrelsen. Det 

är dock oklart om styrelsens ersättning har en rörlig del, vilket vi kommer att undersöka 

genom att utforma följande hypotes: 

 

Hypotes 8d: Företagets storlek har ett positivt samband med styrelsens rörliga 

ersättning. 

 

3.3.5 Ålder 

De artiklar som studerat hur åldern påverkar ersättningen, nämner endast att åldern kan 

påverka. Bland annat så påstår David et al (1998) att det finns ett positivt samband när 

det gäller VD:ns ålder och nivån på ersättningen. Ju äldre individerna i 

företagsledningen blir, desto mer makt får de över styrelsen och kan därmed påverka sin 

ersättning mer. Hill & Phan (1991) går ett steg längre genom att häva att VD:n erhåller 

mer makt över styrelsen genom att vara anställd allt längre i samma företag, vilket 

innebär att ju äldre en VD är, desto större makt har denne över styrelsen. Detta givet att 

styrelsen inte förnyas med nya ledamöter under tiden. VD:n kan utifrån detta diskutera 

sig till en allt högre ersättning. Genom olika undersökningar i Sverige kunde Becker 

(2006) dock inte se något samband, eller rent utav ett negativt samband, mellan hur 

ersättningen bestäms utifrån åldern på VD:n. Han kommer fram till att ålder inte går att 

fastställa som en påverkande effekt på ersättningen till VD:n. En studie kan dock 

bekräftat att VD:s ersättningsnivå är positivt korrelerat med åldern. Denna studie är 

gjord av Chung & Pruitt (1995). 

 

Eftersom de undersökningar som finns säger emot varandra kommer vi att ta reda på 

hur åldern spelar roll i och med ersättningsnivån. Vi tror att åldern har ett positivt 

samband med nivån på ersättningen. Precis som Taylor (1975) menar, att äldre VD:ar 
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tenderade att ha mer erfarenhet kring om hur olika typer av informationen ska 

behandlas, anser vi att en medelålders VD har en större erfarenhet och blir en god 

tillgång för företaget. Personen vet bland annat hur företaget kan drivas på bästa sätt, 

hur pass känsligt det är för olika marknadsmekanismer och vilka projekt som är 

lönsamma och inte. Dessutom, om VD:n varit med under en lång tid vet han vilka risker 

som förekommer vid vilka projekt. Riskupptäckten och riskhanteringen blir bättre och 

kan snabbt tolka olika signaler. VD:n blir allt mer en tillgång för företaget och erhåller 

därigenom en allt större ersättning ju större tillgång denne blir. Vi kommer därmed att 

undersöka om det finns ett samband mellan åldern på VD:n och dennes ersättning, och 

således utformar vi följande hypotes: 

 

Hypotes 9a: Högre ålder har ett positivt samband med VD:ns fasta ersättning. 

 

Enligt Golden & Zajac (2001) påverkas styrelsen av åldern på olika sätt, bland annat att 

en styrelse erhåller en större erfarenhet ju äldre de blir, och detta leder i sin tur till att de 

erhåller en högre ersättning än vad yngre gör. Arlebäck (1989) vinklar styrelsens ålder 

på ett annat sätt, nämligen att de styrelser som har en högre genomsnittsålder, tenderar 

att vara i sämre skick när det gäller att vara kreativ och har oftast en mer konservativ 

tankegång än vad en yngre styrelse har. Arlebäcks (1989) synsätt behöver dock inte 

mena att styrelsen erhåller en lägre ersättning på grund av att de är mer konservativa, så 

därmed testar vi om styrelseledamöternas ålder är positivt korrelerat till deras ersättning 

och myntar följande hypotes: 

 

Hypotes 9b: Högre ålder har ett positivt samband med styrelsens fasta ersättning. 

 

3.3.6 Ersättningskommittéer 

I större företag idag finns det ersättningskommittéer som har i uppgift att bestämma 

ersättningar till VD:n. Ersättningskommittéer kan bestå av både insiders (ledamöter som 

är beroende till företagets ledning) och/eller outsiders (ledamöter fristående från 

företaget i övrigt). Det har genomförts studier på området som försökt fastställa 

samband mellan insider i dessa kommittéer och ersättningarna till VD:n. Wood (2004) 

menar att idag har fastställandet av ersättningar i företag blivit så pass omfattande att 

det krävs ersättningskommittéer vars enda syfte är att bestämma dessa ersättningar. 
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Wood (2004) påpekar dock att dessa kommittéer har blivit kritiserade till följd av senare 

tids skandaler, såsom Enron och Worldcome med flera. Kommittéernas oberoende har 

kommit att ifrågasättas. 

 

Den tidigare gällande Koden för Svensk Bolagsstyrning (2008), uppmanade alla 

börsnoterade företag att de skulle utse en ersättningskommitté. Styrelsen beslutar om 

det ska finnas en ersättningskommitté eller inte. Kommittén ska hjälpa styrelsen med 

beslut om ersättningar till VD:n när det gäller struktur och nivå. Oftast brukar styrelsens 

ordförande även vara kommitténs ordförande, men resterande ledamöter i kommittén 

ska vara oberoende i förhållande till företaget och VD:n. (Kollegiet för Svensk 

Bolagsstyrning, 2008) Vi antar att, utifrån detta uttalande om en ersättningskommitté, är 

ersättningen till VD:n högre i de företag som har en kommitté, än för de VD:ar i de 

företag som inte har en kommitté. Detta påstår vi då kommittén antagligen har en bättre 

och större kontroll över vilken nivå på ersättningen som är rimlig i förhållande till 

VD:ns prestation. Hur stor förändring dessa ersättningar kan då förklaras av införandet 

av ersättningskommittéer? Med denna fråga i åtanke utformar vi därmed följande 

hypotes: 

 

Hypotes 10a: Existensen av ersättningskommitté har ett positivt samband med VD:ns 

fasta ersättning. 

 

Även ersättningen till styrelsen borde ha förändrats på ett positivt sätt med anledning av 

existensen av ersättningskommittéer, då dem avsätter mer tid för att även sitta i en 

kommitté och borde bli ersatta på grund av detta. Denna ersättning specificeras dock 

som ett annat arvode, vilket inte ingår i styrelsearvodet. Vi motiverar följande hypotes 

med antagandet om att det kan finnas ett samband mellan existensen av 

ersättningskommittéer och ersättningen till styrelsearvodet. Ett samband här emellan 

skulle antyda kopplingar som inte bör finnas, då det är valberedningens uppgift att 

fastställa styrelsearvodet. Därmed ämnar vi att se ifall det finns sådana indirekta 

kopplingar mellan styrelsearvodet och existensen av ersättningskommittéer, då det 

skulle innebära ytterligare komplikationer att ta hänsyn till när det kommer till att 

förklara varför ersättningstyperna skiljer sig åt. Därmed kan vi även utforma hypotesen: 
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Hypotes 10b: Existensen av ersättningskommitté har ett positivt samband med 

styrelsens fasta ersättning. 

 

Vafeas (2003) påvisar att det finns ett samband mellan hur reformer kring ersättningar 

implementeras i företag och hur ersättningen till VD:n ser ut innan dessa reformer 

implementeras. Detta samband visar på att företagsledningar erhåller ofta en högre grad 

av fast ersättning, sedan när reformer genomförs blir VD:ns ersättning mer rörlig med 

hänsyn till genomförd prestation. Alla dessa ersättningar har då fastställts av respektive 

ersättningskommitté inom respektive företag. Vafeas (2003) påpekar att ersättningarnas 

form beror på mängden insiders (beroende ledamöter till företagets ledning) inom 

ersättningskommittéerna, och att det är ett resultat av dessa insiders opportunistiska 

beteende. Daily et al (1998) menar att kommittéer som innehåller beroende ledamöter 

kan leda till att ersättningar till VD:n blir beroende av hur denne själv anser att den ska 

vara. Insiderledamöterna kommer förmodligen inte våga ifrågasätta VD:ns önskningar, 

de skulle därmed riskera att skada relationerna som finns mellan dem och VD:n. Detta 

visar på komplikationen som finns när beroende ledamöter inom ersättningskommittéer 

inte känner sig begränsade i att göra vad som krävs givet sin uppgift gentemot vad VD:n 

vill att de ska prestera. Således leder denna diskussion till följande hypotes: 

 

Hypotes 10c: Närvaron av beroende ledamöter i ersättningskommittéer har ett positivt 

samband med VD:ns fasta ersättning. 

 

Vi testar även ifall det skulle existera indirekta kopplingar mellan beroende ledamöter i 

ersättningskommittén och ersättningen till styrelsen. Sådana kopplingar bör ej finnas, 

och skulle våra resultat visa på ett positivt samband mellan dessa variabler, skulle det 

innebära komplikationer som vi måste ta ställning till när det kommer till att förklara 

skillnader i ersättningar till VD och styrelse. Det är på grund av att det inte ska finnas 

något samband, som vi väljer att testa ifall det finns ett. Därmed myntar vi följande 

hypotes: 

 

Hypotes 10d: Närvaron av beroende ledamöter i ersättningskommittéer har ett positivt 

samband med styrelsens fasta ersättning. 
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Av ren nyfikenhet väljer vi att testa detta, då ett resultat som indikerar ett positivt 

samband mellan ersättning och existensen av ersättningskommitté skulle betyda att 

företaget antingen inte varit ärliga när det specificerat antalet beroende ledamöter inom 

kommittén, eller så sköter inte kommittén sitt uppdrag och är korrupt. Mer intressant 

blir det ifall endast existensen av en ersättningskommitté skulle innebära en signifikant 

påverkan på styrelsens ersättning, då denna kommitté ej har i uppdrag att fastställa 

styrelsens ersättning, då valberedningen gör detta. Ett samband mellan beroende 

ledamöter i ersättningskommittén och högre ersättning till styrelse skulle även det 

innebära olika komplikationer vad gäller att förklara ett sådant samband. Existerar ett 

sådant samband tar vi ställning till det i analysen där vi tolkar våra resultat.   

 

3.3.7 VD i styrelse 

Cyert et al (2002) gör en studie kring hur ersättningen till VD påverkas av faktorer som 

bland annat styrelsens struktur och ägarform. De antar att ersättningen påverkas 

beroende om VD:n sitter i styrelsen eller inte, och blir därmed en kontrollfaktor i 

studien. Resultatet visar på ett positivt samband mellan ersättningen och att VD:n har en 

plats i styrelsen. Närmare bestämt beräknar de att en VD som sitter i styrelsen erhåller 

ca 36 % högre ersättning än om han inte satt med som en ledamot. 

 

Brick et al (2006) skildrar mer kring vilka faktorer som påverkar ersättningen till både 

styrelsen och VD:n. Precis som dem påstår, så finner även Ryan & Wiggins (2004) ett 

samband mellan VD:ns ersättning och om denne har en position i styrelsen. De menar 

på att VD:n lättare kan förhandla om sin egen lön, till både form och nivå. Beroende på 

om VD:n sitter i styrelsen eller inte, kan detta även påverka hur pass stor del av 

ersättningen som betalas ut i optioner. Består styrelsen av ledamöter som har en relation 

med företaget samt att styrelsen har en position bland dem, är optionsdelen något 

mindre (Ryan & Wiggins, 2004). För att ta reda på om ersättningen påverkas av att 

VD:n sitter i styrelsen så myntar vi således följande hypotes: 

 

Hypotes 11a: VD i styrelse har ett positivt samband med VD:ns fasta ersättning. 

 

I Brick et als (2006) studie, finns en dummy-variabel med hur ersättningen påverkas om 

VD:n har en plats i styrelsen eller inte. Utifrån deras resultat, som visar på ett positivt 
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samband mellan VD:ns och styrelsens ersättning, menar de att om VD:n sitter med i 

styrelsen så erhåller även styrelseledamöterna en högre total ersättning, eftersom VD:s 

och styrelsens ersättning är positivt korrelerade med varandra. Samtidigt som de 

hänvisar till Conyon (1997) som inte hittade något positivt samband mellan VD:ns plats 

i styrelsen och styrelsens ersättning i brittiska företag. Brick et al (2006) diskuterar dock 

även hur ersättningen till styrelsen påverkas beroende på hur relationen ser ut mellan 

företagsledningen och styrelsen. De hävdar att de ledamöter som är välbetalda är mindre 

villiga att göra allt för riskfyllda projekt för att äventyra den ersättningen. Ersättningen 

till både styrelsen och VD:n tenderar att vara högre om företaget presterar dåligt. Detta 

beror främst bland annat på att styrelsen och VD:n “håller varandra om ryggen”. (Brick 

et al 2006) 

 

Vi konstaterar att det borde finnas ett positivt samband med att ersättningens nivå ökar 

om VD:n har en plats i styrelsen, då vi nämnt tidigare i vårt teoriavsnitt att VD:n själv 

kan strukturera styrelsen och värva de personer som han har en stark och välvårdad 

relation med. När VD:n byggt upp den styrelse som han/hon önskat, kan han/hon ta en 

plats själv i styrelsen. Detta innebär att ersättningen till VD:n kan påverkas mycket 

lättare, än om VD:n inte hade en plats i styrelsen. Genom dessa påståenden och 

diskussioner lyder vår hypotes som följer: 

 

Hypotes 11b: VD i styrelse har ett positivt samband med styrelsens fasta ersättning. 

 

3.3.8 Kvinnligt deltagande 

Att kvinnor tenderar att ha lägre ersättning än män är ett välkänt fenomen som har 

diskuterats under en längre period. Det har dock skett en förbättring från början av 

1900-talet, fram tills 1980-talet där löneskillnaderna har reducerats från att kvinnorna 

har haft en lön på 58 % av männens lön till 86 %. (Persson och Wadensjö, 1997) Då 

denna studie har några år på nacken kan det tänka sig att skillnaden mellan kvinnornas 

och männens löner har reducerats ytterligare, men inte så mycket som till 100 %. Ett 

antagande som kan dras är att en anställd ska ha lika lön för lika arbete, oberoende av 

vilket kön man har. Detta verkar dock inte stämma i verkligenheten, eftersom det finns 

ett antal studier som har konstaterat motsatsen. 
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Fields & Wolff (1995) för en diskussion om det är liknande faktorer som påverkar 

ersättningen för både kvinnor och män, eller om det finns skillnader till varför 

ersättningen varierar mellan könen. I deras resultat kommer de fram till olika faktorer 

som påverkar det ersättningsgap som finns mellan kvinnor och män, men att 

ersättningen är lika känslig för de faktorer som spelar in. Likaså kommer Mohan & 

Ruggiero (2007) fram till ett liknande resultat. De för en diskussion kring skillnader i 

ersättningen hos kvinnliga och manliga verkställande direktörer. De värderar VD:ns 

prestation och ersättning i relation till samma kön, och kommer fram till att kvinnor är 

underkompenserade till skillnad från männen. De påstår att kvinnor är mindre villiga att 

ta risker och därigenom påverkar det deras ersättning i form av optioner. Vi kommer att 

undersöka om kön har någon betydelse för nivån på ersättningen. Vår hypotes blir 

således: 

 

Hypotes 12a: Det finns ett negativt samband mellan en kvinnlig VD och dennes fasta 

ersättning. 

 

Det är inte många studier från Sverige som har fokuserat på om ersättningen till 

kvinnliga styrelseledamöter har en tendens att vara lägre än för de manliga 

styrelseledamöterna. Orsaken till detta kan vara att arvodet oftast är lika 

styrelseledamöterna emellan. Dessutom har styrelsen ett solidariskt ansvar och det 

borde därmed inte förekomma några skillnader när det gäller ersättningen. Eftersom det 

finns skillnader i ersättning mellan könen i andra situationer, kanske det ändå finns en 

viss skillnad, eller att de styrelser som har kvinnliga ledamöter har i genomsnitt en lägre 

ersättning. Det finns dessutom studier som visar på att kvinnor har låga förväntningar på 

sina löner och männen har oftast en högre förväntning, bland annat (Kulich et al 2010). 

Är det så att kvinnor i styrelser erhåller mindre ersättning på grund av deras kön? 

 Denna fråga leder fram till vår hypotes: 

 

Hypotes 12b: Det finns ett negativt samband mellan andelen kvinnor i styrelsen och 

styrelsens fasta ersättning. 
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3.3.9 Ägarkoncentration 

Det finns studier som studerar ifall VD:ns ersättning har ett samband med om företagets 

ägarstruktur är spridd, bland annat Kahn et al (2005). 

 

Kahn et al (2005) diskuterar kring olika problem med spritt ägande, och hur denna 

ägartyp kan påverka VD:ns ersättning. Ett problem som de tar upp är att det kan vara 

svårt att övervaka så VD:n presterar utifrån organisationens uppsatta mål. Denna 

övervakning kan i vissa företag då ersättas med olika 

belöningssystem/incitamentsprogram för att fortfarande få samma effekt som vid en 

övervakning. Sker inte detta kan en minskad övervakning leda till att VD:n gör allt för 

att erhålla en högre ersättning. Samtidigt ser Kahn et al (2005) att ju mer spritt ägande 

som företaget har, desto sämre blir övervakningen. Eftersom ägarna erhåller stora 

fördelar genom att ensam ha kontroll över företaget, så minskar dessa fördelar ju mer 

spritt ägande företaget har, eftersom kostnaden för kontrollen ökar. Därmed är 

incitamentsystemet en viktig detalj när det gäller företag med spritt ägande. Utifrån 

detta resonemang om hur VD:ns ersättning påverkas av spritt ägande, ställer vi därmed 

följande hypotes för både VD:ns fasta och rörliga ersättning: 

 

Hypotes 13a: Spridd ägarkoncentration har ett positivt samband med VD:ns fasta 

ersättning. 

 

Hypotes 13b: Spridd ägarkoncentration har ett positivt samband med VD:ns rörliga 

ersättning.  

 

Utifrån Sapp (2008) är det inte många studier som studerat sambandet mellan styrelsens 

ersättning och företagets ägarstruktur. Trots att Hambrick & Finkelstein (1995), 

Demsetz & Lehn (1985), Jansson et al (2010) och Elston & Goldberg (2003) har gjort 

sina studier utifrån hur VD:ns ersättning påverkas av ägarstrukturen, anser vi att 

paralleller kan dras till att förklara hur ersättningen till styrelsen påverkas av 

ägarstrukturen, eftersom ett vid spritt ägande inte finns någon kontrollägare som lätt 

skulle kunna kontrollera ersättningsnivåerna till styrelsen. Vi vill därmed undersöka 

följande hypotes: 
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Hypotes 13b: Spridd ägarkoncentration har ett positivt samband med styrelsens fasta 

ersättning. 

 

Nedan sammanfattar vi två egengjorda modeller, där vi presenterar de faktorer som vi 

väljer att testa och som vi tror kan påverkar ersättningen till både VD:n och styrelsen. 

Den faktor i respektive modell som är markerad med en *, visar den faktor som kan 

påverka ersättningen i såväl form som funktion (parternas olika uppgifter), medan de 

andra faktorerna endast kan påverka ersättningens funktion. 
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Figur 3 

 

Enligt figur 3 menar vi att det finns 10 stycken faktorer som påverkar ersättningars form 

till VD. Bland dessa 10 finns även en faktor som beskriver hur funktionen av ersättning 

skiljer sig från den ersättningen som är till styrelse. Det är faktorn VD:ns uppgifter. 

Denna faktor anser vi kan förklara varför ersättningen till VD:n är högre än till 

styrelsen. Bland VD:ns uppgifter, finns det vissa uppgifter som vi ämnar testa med 

hypoteser. Dessa hypoteser har en specifik benämning, nämligen att samtliga hypoteser 

som riktar sig åt att testa VD:ns uppgifter benämns VD*-variablerna. Det innebär att 

VD*-variablerna står för en rad olika hypoteser som tillsammans utgör den totala 

variabeln VD*. Anledning till denna klassificering är för att underlätta vid de 

multivariata testernas genomförande, då vi inför VD*-variablerna för att studera 
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förändringen i R-kvadrat, det vill säga hur pass mycket modellens variabler ytterligare 

förklarar den beroende variabeln som är VD:ns fasta och rörliga ersättning. Vi kommer 

även föra en teoretisk diskussion kring faktorns betydelse och vikt för dess relevans i att 

avgöra nivån på ersättningens storlek i analyskapitlet. 
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Figur 4 

 

Enligt figur 4 ser vi att det finns 10 stycken faktorer som påverkar hur ersättningen till 

styrelse utformas. Även i denna figur finns det en faktor som både tar hänsyn till 

ersättningens form och funktion, och det är faktorn Styrelsens uppgifter. Denna faktor 

beskriver hur egenskaper i styrelsens uppgifter kan spela en avgörande roll till varför 

denne erhåller en betydligt lägre ersättning än en VD. Bland styrelsens uppgifter finns 

det variabler vi utformar hypoteser för, som vi sedan testar statistiskt i våra bivariata 

och multivariata tester. Dessa samtliga variabler mäter styrelsens uppgifter och benämns 

med ett samlingsnamn för Styrelse*-variabler. Likt de i VD:ns uppgifter, ämnar vi att 

testa Styrelse*-variablernas påverkande effekt och förändringen av R-kvadrat, när vi 

inför dem i de multivariata testerna av styrelsens fasta och rörliga ersättning. Vi 

kommer även här föra en teoretisk diskussion kring faktorns betydelse. 
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Kapitel 4 - Empirisk metod 

I detta kapital kommer vi presentera vårt tillvägagångssätt så detaljerat som möjligt, 

för hur vi genomfört vår studie. Detta på grund av att denna avhandling ska vara så 

pass replikerbar som möjligt.  

 

4.1 Forskningsmetod 

För att göra en studie kan man använda sig av antingen kvalitativ eller kvantitativ metod 

vid insamling av data. Den kvantitativa metoden anammar främst siffror, distanserade 

undersökningar samt påvisa samband mellan olika variabler. Den kvantitativa metoden 

byggs vår uppsats på, då vi samlat in olika data och fakta utifrån företagens 

årsredovisningar, samt utifrån vetenskapliga artiklar och litteratur. Den data och fakta 

som vi samlat in är därmed av typen sekundär data, då informationen var tillgänglig. 

(Bryman & Bell, 2010) 

 

4.2 Val av tillvägagångssätt/metod till datainsamling 

4.2.1 Svenska börsföretag 

I vår studie begränsade vi oss till val av de företag som fanns på Stockholmsbörsen 

under april 2012. Vi utgick dock från och samla in information från de företag som var i 

verksamhet under år 2008, så de företag som var listade på börsen 2012 men inte 2008 

tog vi inte med i undersökningen. Dessutom tog vi heller inte hänsyn till de företag som 

ej var listade på varken small, medium eller large cap då de istället var listade på till 

exempel First North. Denna begränsning grundar sig på att First North inte har samma 

juridiska efterlevnad av regler som de företagen som är listade på small, medium, och 

large cap. Detta gör att det skulle bli svårare att jämföra företagen emellan, då de 

befinner sig i olika kontexter som kräver olika regelmässiga efterlevnad. Det kan dock 

vara så att ett företag som varit verksam före 2008 på First North, kan ha gått över till 

att vara listade på Small Cap år 2008. För att veta vilka dessa var, gick vi igenom de 

pressmeddelanden som fanns på Dagens Industris hemsida, för varje företag som var 

listade på small cap. De företag som då var listade på First North år 2008, exkluderade 

vi i vår undersökning. Anledningen till att vi valt år 2008 för vår studie, är då det var 

början på den omfattande finanskrisen som drabbade hela världsekonomin. Det blir 

därmed intressant att studera hur ersättningarna såg ut för det året när även Sverige 
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påverkades av den rådande konjunkturen. Eftersom vi även studerar hur 

uppgiftsskillnaden mellan VD och styrelse ser ut, blir det ett lämpligt år att se hur VD:ar 

och styrelser har yttrat sig i årsredovisningar, angående krisen.  

  

En annan exkludering gjorde vi utifrån samma tillvägagångssätt som Collin et al (2011), 

när vi begränsade oss till de företag som endast var registrerade i Sverige samt bortsåg 

från de företag som var statligt ägda, såsom teleföretag och vissa banker, och dessutom 

valde vi bort de företag som ej hade årsredovisningar med den fullständiga 

informationen som vi behövde. Det totala antalet företag som vi slutligen kunde studera, 

blev 219 företag.  

   

4.2.2 Datainsamling 

Vi har valt de metoder som gav bäst uppfyllelse av vårt syfte. Vi valde att bygga vår 

uppsats utifrån börsnoterade företag i Sverige som var noterade år 2008. Genom att vi 

studerade börsnoterade företag kunde vi lättare erhålla information via Internet, genom 

att studera deras årsredovisningar och olika protokoll som läggs upp på företagets 

hemsida. Genom att studera börsföretagens olika årsredovisningar, kunde vi ta del av 

hur stor nivån på ersättningen till VD:n och styrelsen var, då denna information har 

blivit lagstadgad att publiceras i årsredovisningen för allmänhetens uppfattning av 

ersättningsnivåerna. Vi genomförde därmed en empirisk undersökning av 

redovisningsinformation i börsnoterade företags årsredovisningar. 

  

När vi hade valt ut vilka företag vi skulle samla in information från, använde vi oss av 

den elektroniska källan Bolagsfakta.se, som publicerar alla företagens årsredovisningar. 

I de fall årsredovisningarna var på engelska, hämtade vi den svenska versionen på 

företagets hemsida. Vissa företag har brutet räkenskapsår och vi valde då att undersöka 

årsredovisningarna som var från 2007/2008. När vi sedan samlat in all information och 

data som vi behövde, för att göra en så pass grundlig analys som möjligt, påbörjade vi 

en statistisk analys för att se relationen mellan de olika faktorerna. Vi tog även ställning 

till våra hypoteser och bekräftade den befintliga teorin på området. 
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I de fall värdena i årsredovisningarna var beräknad i utländsk valuta, räknade vi om det 

till svenska kronor med hjälp av Riksbankens genomsnittskurs för den utländska valutan 

för året 2008 (se tabell 43).  

 

Den statistiska analysen utförde vi genom olika kvantitativa tekniker, vilket innefattade 

Spearmans Rho-test, Pearson-test samt multivariata stegregressioner. Spearmans Rho-

testerna utförde vi för att se sambandet mellan två variabler. Detta är en typ av bivariat 

test för att tolka hur de variabler som ej är normalfördelade samt dikotoma variabler, är 

relaterade till vår beroende variabel. Pearson-testerna är en annan typ av ett bivariat test, 

som vi utförde för att se om det fanns något samband mellan variabler som var 

normalfördelade. De multivariata testerna utförde vi för att se hur de oberoende 

variablerna var relaterade till våra beroende variabler. Genom att vi utläste relationen 

mellan dessa faktorer utifrån dessa olika tester, kunde vi se olika samband och/eller 

motsägelser med våra hypoteser och därigenom påbörja vår analys. Vår studie bygger 

således på en kvantitativ insamling av data för att kunna generera slutsatser med hjälp 

av statistiska metoder. Detta leder till att andra forskare kan uppnå samma resultat som 

vi, vilket ökar studiens generaliserbarhet och validitet. 

 

4.3 Operationalisering 

I denna del av kapitlet beskriver vi hur faktorerna har mätts för att få en bild hur 

ersättningen till VD:n och styrelsen påverkas av dessa, samt för att vårt syfte ska 

uppnås. Vi preciserar varje teoretiskt begrepp/hypotes för sig samt förklarar i detalj 

definitioner och genomförande kring mätningarna, för att göra begreppen så pass 

mätbara som möjligt. 

  

Innan vi beskriver hur datan kring våra faktorer ska samlas in, börjar vi med att beskriva 

i vilken form våra beroende faktorer kommer vara i. I våra hypoteser finns det en typ av 

beroende faktor och en oberoende faktor. De beroende faktorerna är VD:ns och 

styrelsens ersättning, vilka vi har undersökt om dessa påverkas av våra valda oberoende 

faktorer. Nedan beskrivs de beroende faktorer som har testas mot de oberoende 

faktorerna. De är de beroende faktorerna som återkommer i varje hypotes, och för att 

slippa återupprepa oss för hur vi mäter dessa, presenterar vi de olika 

ersättningsformerna här som en sammanfattande text. 
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4.3.1 Ersättning 

Ersättningen är vår beroende variabel och finns i fyra olika typer i våra hypoteser; 

VD:ns fasta ersättning, VD:ns rörliga ersättning, styrelsens fasta ersättning samt 

styrelsens rörliga ersättning. Informationen kring dessa hämtade vi utifrån företagens 

årsredovisningar under avsnittet där de presenterar noterna till koncernredovisningen. 

Under de noter som upplyser om Ersättning till styrelse och ledande befattningshavare, 

utgick vi ifrån när vi samlade in information kring ersättningen till styrelsen och VD:n. 

Styrelsens ersättning var oftast uppdelad i en kategori, benämnd arvode, men i vissa fall 

kunde det även finnas en rörlig del. Dessa utgick vi ifrån när vi samlar in information 

kring styrelsens ersättning. VD:ns ersättning var oftast uppdelad i en fast del, en rörlig 

del, en bonusdel samt en prestations- och/eller resultatbaserad del. När Schaefer (1998) 

samt Veliyath & Bishop (1995) de definierade fast lön, beräknade de grundlön plus 

bonus, vilket vi även gjorde i vår definition av fast ersättning. I den rörliga 

ersättningsdelen utgick Schaefer (1998) från den delen som var prestationsbaserad, 

vilket vi även gjorde i vår definition av VD:ns rörliga ersättning.  Schaefer (1998) 

räknade dock även med optioner i den rörliga ersättningsdelen, vilket vi frångår från 

och exkluderar i vår definition av rörlig ersättning. Anledningen till att vi inte räknade 

med optioner eller syntetiska aktier i den rörliga ersättningen i vår insamling, var då 

dessa inte består av fastställda värden, vilket vi inte kunde ta ställning till när vi skulle 

mäta den bekräftade erhållna ersättningen. Vi är medvetande av att exkluderandet av 

optioner samt syntetiska aktier, genererar en mindre total ersättning till VD:n i vår 

studie. Detta kan innebära att våra slutsatser inte tar hänsyn till den faktiska 

nivåskillnaden i ersättningen mellan de två organen.  

  

När vi definierade styrelsens ersättning, tog vi genomsnittsvärden på styrelsens 

ersättning (dividerat med respektive företags totala ersättning till styrelsen med antalet 

styrelseledamöter). Vi exkluderade dock ordförandens ersättning från styrelsens 

arvoden, då ordförandens ersättning är av ett betydligt högre värde och påverkar således 

den genomsnittliga ersättningen för styrelsen. Vi exkludera denne även från antalet 

styrelseledamöter, för att undvika att dividera den totala ersättningen på ett felaktigt 

antal ledamöter. På de företag där VD:n satt med i styrelsen erhåller denne ej någon 

ersättning för uppdraget, således är VD:n ej heller medräknad som en styrelseledamot i 

det totala antalet ledamöter. De rörliga ersättningar som en ledamot kan erhålla, tog vi 
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hänsyn till i den utsträckning de existerade. Det vill säga, även i detta sammanhang tog 

vi endast hänsyn till monetära ersättningar av fast karaktär, ej optioner eller andra 

aktierelaterade ersättningar vars verkliga värde ej kunde fastställas. Vidare exkluderade 

vi övriga arvoden som ledamöter kunde erhålla, som exempelvis arvode till följd av 

uppdrag i ersättnings- eller revisionskommittéer Dessa övriga arvoden skulle påverka 

den totala ersättningen till styrelsens ledamöter när vi beräknade den genomsnittliga 

ersättningen till respektive ledamot i respektive företag, vilket inte ger en representativ 

bild av styrelsearvodet. Vi ville endast observera ersättningar i form av styrelsearvode, 

ej andra arvoden till styrelsen. När vi endast tar hänsyn till rena styrelsearvoden, är det 

möjligt att vår studie exkluderar en indirekt del av styrelsearvodet, nämligen den delen 

som finns medräknad i ersättningen i de olika utskotten. Det är möjligt att en del företag 

ger mindre styrelsearvode, givet att ledamöterna sitter med i olika kommittéer och på så 

vis erhåller arvode för dessa, och således erhåller en högre total ersättning. Därmed kan 

vissa styrelsearvoden vara lägre, givet att det finns olika utskott som också genererar 

ersättning till ledamöterna vilket är något att beakta när man dras slutsatser. Då 

variabeln ersättning var en intervallvariabel, kodades den inte eller delades inte in i 

olika intervaller.  

 

Nedan redogör vi för hur vi gått till väga för att mäta våra oberoende faktorer. Vi utgår 

från varje hypotes och presenterar även validiteten för varje mätning. 

 

4.3.2 VD:ns olika uppgifter i ett företag          

Nedan diskuterar vi kring de fyra olika uppgifter och roller som VD:n har; ansvara för 

den operativa verksamheten, ansiktet utåt för företaget, driva projekt samt skapa 

framtidstro. Uppgifterna driva projekt och skapa framtidstro kommer vi att behandla 

tillsammans. Anledningen till detta är att båda dessa funktioner är en viktig del i VD:ns 

dagliga arbete, men lika svåra att mäta. Vi anser att dessa kan mätas på samma sätt för 

att kunna få ett värde att analysera utifrån. Vissa funktioner är svårare att testa än andra, 

och istället för att utforma hypoteser för dessa, kommer vi istället testa signifikansen 

med hjälp av indikatorer. Vi mäter dessa variabler för att förtydliga VD:ns uppgifter och 

särskilja dessa från styrelsens. På så vis erhåller vi en precis bild om vad en VD ska och 

bör göra. Denna bild kommer sedan sättas i relation till styrelsens uppgifter och genom 

denna kan vi se signifikanta skillnader på arbetsuppgifter som kan förklara varför 
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ersättningarna är olika i form och funktion. 

  

4.3.2.1 Ansvara för den operativa verksamheten 

En genomgående analys av VD:ns uppgifter är en tyngdpunkt i vår analys. Hit hör 

VD:ns ansvar för den operativa verksamheten. Det är detta ansvar för den löpande 

förvaltningen som i huvudsak särskiljer VD:ns uppgifter från styrelsens, därmed blir 

analysen av denna skillnad ett viktigt bidrag i denna studie. För vår del blev det svårt att 

framgångsrikt mäta hur den operativa delen med statistisk signifikans påverkar VD:ns 

ersättning. För att ändå bestyrka dess betydelse för ersättningen, utgick vi i vår 

analysavsnitt endast från den teori vi hade om vad denna funktion innebar och 

diskuterade kring denna. I analysavsnittet behandlades denna variabel dessutom genom 

att jämföras med styrelsens uppgift med att tänka strategiskt. 

 

4.3.2.2 Ansiktet utåt för företaget 

VD som ansiktet utåt för företaget kan vara en viktig faktor, därmed hade vi tänkt se om 

vissa företag har en VD som är mer offentlig än andra. Detta gjorde vi med hjälp av en 

indikator som gick ut på att vi googlade VD:ns namn och jämförde antalet träffar i för 

hållande till en liknande googling kring företagets namn. Då en VD har ett vanligt namn 

som till exempel Anders Andersson kan det dyka upp träffar som inte har med VD:n 

eller företaget att göra. För att undvika detta, skrev vi ut VD:ns namn följt av företagets 

namn för att få så pass hög validitet som möjligt. Exempel: Anders Andersson Företaget 

AB. Därefter dividerade vi VD:ns google-träffar med företagets träffar och erhöll på så 

vis ett tal mellan 0 och 1, vilket innebär att ju närmare talet 1 variabeln är, desto mer 

ansträngning gör VD:n för att synas utåt. Denna variabel är därmed en kvotvariabel. Vi 

kunde genom denna matematiska analys, jämföra hur pass verkställande direktörer inom 

olika företag syns utåt utanför företaget. Denna faktor kan i sin tur vara en 

diskussionsvariabel som påverkar ersättningen till en enskild VD. Eftersom denna 

mätning grundade sig på våra egna tankar, har detta förmodligen inte mätts på samma 

sätt tidigare och därmed kan validiteten ifrågasättas. Denna typ av variabel kommer vi 

tillsammans att definiera som VD*-variabel när vi testar hur variabeln påverkar VD:ns 

ersättning i de multivariata testerna. Hypotes 1a och 1b ingår således i VD*-variablerna. 

  

Hypotes 1a: VD:ns uppgift att vara ansiktet utåt för företaget, har ett positivt samband 

med VD:ns fasta ersättning. 
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Hypotes 1b: VD:ns uppgift att vara ansiktet utåt för företaget, har ett positivt samband 

med VD:ns rörliga ersättning. 

  

4.3.2.3 Skapa framtidstro/driva projekt 

Dessa två funktioner är en viktig del i VD:ns dagliga arbete, men är svår att mäta i 

verkligheten. Vi använde oss av flera indikatorer för att mäta dessa. Vi utgick från VD-

brevet i årsredovisningen och gjorde en innehållsanalys. Vi sökte på de ord som har en 

koppling till att driva projekt och skapa framtidstro, vilka var (i olika böjningsformer); 

expansion, projekt, planering, investering, framtid, hopp, förväntning, kvalité, framgång 

samt uppmärksamhet. Vi var medvetna om att vissa ord inte alls förekom i alla eller 

endast i enstaka VD-brev, utan när vi erhållit ett visst antal ord i och med denna 

undersökning, mätte vi hur många gånger varje enskilt ord användes och hur många av 

de totala orden som användas för att formulera VD-brevet. De företag som använder 

flest antal ord flera gånger, kommer vi bedöma som ett företag där VD:n aktivt försöker 

skapa en större framtidstro samt visa på att nya projekt är på gång eller redan är i 

rörelse. Vi kommer även inkludera hypotes 2a och 2b i VD*-variablerna, när vi 

genomför bivariata och multivariata tester. 

  

När vi samlat in informationen för alla företag med hur många gånger varje ord 

förekommer i VD-brevet, gjorde vi först deskriptiva modeller i statistikprogrammet 

SPSS för att kontrollera hur många gånger orden förekom i procent. Utifrån denna 

information kunde vi koda om variablerna till antingen kvot eller dikotom, beroende på 

hur procentsatserna ser ut för varje ord. Om det var ett ord som nästan aldrig förekom i 

företagens VD-brev, till exempel att 70 % av företagens VD-brev ej innehöll expansion, 

gjorde vi detta ord till en dikotom variabel, där 0 är att expansion ej förekommer i VD-

brevet, och 1 att ordet förekommer. Dessa ord kommer vi tillsammans att definiera som 

VD*-variabler när vi testar hur dessa variabler påverkar VD:ns ersättning i de 

multivariata testerna. 

 

Genom att identifiera driva projekt och skapa framtidstro, kunde vi stärka bilden av 

VD:ns uppgifter. Detta visar igen på skillnaden vad det gäller VD:ns respektive 

styrelsens uppgifter vilket vi då vill undersöka för att se om detta kan förklara 

skillnaderna i ersättningarnas storlek mellan dessa parter. Eftersom denna mätning 
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grundar sig på vår egen bedömning av hur driva projekt och skapa framtidstro ska 

mätas genom olika ord som kan uppfattas som förtroendeingivande, kan validiteten 

ifrågasättas. Samtidigt kan mätningen i sig innehålla noise, vilket kan påverka den 

rättvisande bilden av undersökningen av denna variabel. 

 

Hypotes 2a: VD:ns uppgift att skapa framtidstro/driva projekt, har ett positivt samband 

med VD:ns fasta ersättning 

 

Hypotes 2b: VD:ns uppgift att skapa framtidstro/driva projekt, har ett positivt samband 

med VD:ns rörliga ersättning. 

  

4.3.3 Styrelsens olika uppgifter i ett företag 

Nedan diskuterar vi kring de fyra olika uppgifter och roller som styrelsen har; nämligen 

skapa förtroende, formulera policy, tänka strategiskt samt övervaka företagsledningen. 

Uppgifterna formulera policy och tänka strategiskt kommer vi att behandla tillsammans, 

då vi anser att policybeslut är en typ av strategiskt planering. Vissa funktioner är svårare 

att testa än andra, och istället för att utforma hypoteser för dessa, kommer vi istället 

testa signifikansen med hjälp av indikatorer. Vi mäter dessa variabler för att förtydliga 

styrelsens uppgifter och särskilja dessa från VD:ns. På så vis erhåller vi en individuell 

bild om vad en styrelse ska och bör göra. Denna bild kommer sedan sättas i relation till 

VD:ns uppgifter och genom denna kan vi se signifikanta skillnader på arbetsuppgifter 

som kan förklara varför ersättningarna är olika i nivå. 

  

4.3.3.1 Skapa förtroende 

Att mäta hur en styrelse försöker förmedla eller skapa förtroende till aktieägarna kan 

vara svårt. Vi gjorde en innehållsanalys för att försöka studera diverse olika yttranden i 

respektive företags årsredovisning till aktieägarna som kunde tyda på ett 

förtroendeskapande. Det är således en avvägningsfråga som tolkades utifrån vårt 

perspektiv, vilket kan leda till noise i materialet. Vi ansåg dock att det kunde vara av 

större betydelse för styrelsen att uttala sig förtroendegivande mot ägarna under det året 

vi undersöker, då den ekonomiska krisen tog fart då. Därmed förväntade vi oss att det 

kan komma yttranden från styrelsen för att lugna företagets intressenter om hur 

företaget kommer att hantera den ekonomiska krisen. För att finna sådana uttalanden i 
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årsredovisningen, utgick vi från den delen där de presenterade förvaltningsberättelsen. I 

den delen uttalade sig styrelsen om hur utsikterna för kommande år såg ut, vilket vi 

valde att definiera förtroendeskapande som. Uttalade styrelsen sig positivt till 

kommande års verksamhet samt att de skulle klara den ekonomiska krisen bra, 

definierade vi detta som att de skapade ett förtroende ut till företagets ägare och 

intressenter. Uttalande styrelsen sig inte så positivt till kommande års verksamhet samt 

att de troligtvis skulle påverkas av den ekonomiska krisen, definierade vi detta som att 

de inte skapade ett så bra förtroende ut till företagets ägare och intressenter.  

 

För de företag som vi funnit dessa förtroendegivande-begrepp, antar vi att de företag 

som har använt fler sådana begrepp, har en styrelse som mer ser till aktieägarnas 

intresse och krav, vilket vi i sin tur utifrån detta antagande, kommer erhålla slutsatser 

om detta har ett positivt samband med hur ersättningen mellan styrelse och VD skiljer 

sig åt. Vår kodning av denna variabel blev dikotom, 0 om vi ansåg att styrelsen ej uttalat 

sig förtroendegivande och 1 om styrelsen har uttalat sig förtroendegivande. Denna typ 

av variabel kommer vi definiera som Styrelse*-variabel när vi testar hur denna 

variabeln påverkar styrelsens ersättning i de bivariata och multivariata testerna. Alltså 

ingår hypotes 3a och 3b i Styrelse*-variabeln. Validiteten blir helt beroende på 

tillförlitligheten och logiken i våra resonemang i analysen. Eftersom dessa mätningar 

grundade sig på våra egna tankar, har de förmodligen inte mätts på samma sätt tidigare, 

och därmed kan validiteten i dessa mätningar ifrågasättas.  

  

Hypotes 3a: Styrelsens uppgift att skapa förtroende, har ett positivt samband med 

styrelsens fasta ersättning. 

  

Hypotes 3b: Styrelsens uppgift att skapa förtroende, har ett positivt samband med 

styrelsens rörliga ersättning. 

  

4.3.3.2 Formulera policy/tänka strategiskt 

Styrelsen har som uppgift att formulera policys, vilket i sin tur är strategiskt tänkande. I 

vår studie ämnar vi att undersöka hur styrelsen yttrar sig kring strategi och nya policys i 

sina årsredovisningar. I årsredovisningen sökte vi på ordet policy för att lättare hitta de 

sidor där de yttrat sig om företagets policys. Genom att undersöka i årsredovisningen 

om styrelsen har utformat eller ombearbetat en eller flera policys under året, kodade vi 
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denna variabel som dikotom, antingen 0 eller 1, där 0 innefattar inga nya policys och 1 

innefattar att en eller flera policys har utformas. Genom att enkelt koda ifall det förekom 

yttranden kring nya policys eller inte, kunde vi erhålla information som vi sedan 

hanterar i statistiska modeller för att finna ett samband. Styrelser som implementerar 

nya policys, visar på ett aktivt arbete som tydliggör styrelsens uppgift, vilket vi kan 

använda för att förtydliga styrelsens uppgifter som organ i företag. Detta kommer sedan 

att användas som underlag för vår diskussion i vår analys som vi sedan kommer erhålla 

slutsatser om denna variabel påverkar hur ersättningsnivån mellan styrelse och VD 

skiljer sig åt. Eftersom dessa mätningar grundar sig på våra egna tankar så har de 

förmodligen inte mätts på samma sätt tidigare, vilken validiteten i dessa mätningar då 

kan ifrågasättas. Denna typ av variabel definierade vi som Styrelse*-variabel när vi 

testar hur denna variabel påverkar styrelsens ersättning i de bivariata och multivariata 

testerna. Hypotes 4a och 4b ingå således i Styrelse*-variabeln: 

  

Hypotes 4a: Styrelsens uppgift att formulera policys, har ett positivt samband med 

styrelsens fasta ersättning. 

  

Hypotes 4b: Styrelsens uppgift att formulera policys, har ett positivt samband med 

styrelsens rörliga ersättning. 

  

4.3.3.3 Övervaka företagsledningen 

Bland våra redan myntade hypoteser finns en som tar ställning till antalet styrelsemöten 

per år. Denna hypotes kommer vi även att använda oss av här, när vi diskuterar kring 

styrelsens uppgift i att övervaka VD:n. Som vi diskuterade i teorin borde fler 

styrelsemöten betyda att övervakningen över VD:n vara större. Den data som vi 

samlade in i kommande hypotes (5a och 5b), använde vi oss av även här för denna 

mätning. Därmed blev denna variabel mätbar med statistisk signifikans och på så sätt 

direkt knuten till ersättningen. I studien som Vafeas (1999) gjorde, användes antalet 

styrelsemöten för att mäta styrelsens aktivitet. Vi utförde ungefär samma 

tillvägagångssätt som Vafeas (1999) men räknade dock inte med utskottsmötena utan 

endast de ordinarie styrelsemötena. Då antalet styrelsemöten är en kvotvariabel behöver 

denna inte kodas. Validiteten kring denna tolkning är relativt stark men då vi utgår från 

en definition som är vår egen på hur övervakning kan undersökas, kan validiteten kring 

mätningen ifrågasättas. 
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I slutet av vissa teoriavsnitt presenterade vi att definitionen på VD:ns uppgifter var 

inkluderat i VD*-variabeln och styrelsens uppgifter var inkluderat i Styrelse*-variabeln. 

I vår operationalisering kring VD:ns och styrelsens uppgifter, har vi nämnt vilka 

uppgifter som kommer att ingå i dessa två definitioner. Vi sammanfattar därmed i bild 1 

variablerna för att klargöra vilka variabler som hänförs till VD*-variablerna och 

Styrelse*-variablerna.  

 

VD:ns uppgifter 

(VD*-variabler) 

Styrelsens uppgifter 

(Styrelse*-variabler) 

Expansion (VD-ord) Nya policys 

Projekt (VD-ord) Skapa förtroende till 

aktieägarna 

Planering (VD-ord) 

Investering (VD-ord) 

Framtid (VD-ord) 

Hopp (VD-ord) 

Förväntning (VD-ord) 

Kvalité (VD-ord) 

Framgång (VD-ord) 

Uppmärksamhet (VD-ord) 

VD-träffar/Företagsträffar (googling) 

Bild 1 

 

För att det ska bli lättare att följa användandet av VD:ns uppgiftsvariabel och styrelsens 

uppgiftsvariabel genom arbetet kallar vi VD:ns uppgiftsvariabel för VD* och styrelsens 

uppgiftsvariabel för Styrelse*.  

 

Då vi ovan har diskuterat kring VD:ns och styrelsens olika funktioner som har en 

påverkan på deras ersättning, kommer vi nu att utgå från de andra faktorerna som vi tror 

har en påverkan på de olika parternas ersättning. Vi preciserar varje teoretiskt 

begrepp/hypotes för sig samt förklarar i detalj definitioner och genomförande kring 

mätningarna, för att göra begreppen så pass mätbara som möjligt. 
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4.3.4 Antal styrelsemöten 

I dessa hypoteser är antalet styrelsemöten den oberoende variabeln medan ersättningen 

är den beroende. I hypotes 5a antar vi att antalet styrelsemöten är negativt korrelerat 

med ersättningen till VD:n. Vi testade därmed ifall ersättningen till VD:n är negativt 

korrelerad till antalet styrelsemöten på ett år. En studie som har studerat hur 

ersättningen till VD:n påverkas av hur många styrelsemöten som styrelsen håller under 

året, är Rutherford et al (2007). De undersökte hur antalet styrelsemöten var relaterad 

till VD:ns ersättning. Där inkluderas både möten per telefon och vanliga möten. Vi hade 

samma tillvägagångssätt som Rutherford et al (2007) när vi studerade hur antalet 

styrelsemöten var relaterat till VD:ns ersättning. Vi beräknade med alla möten som 

hållits under året, både vanliga, per telefon och extra möten. Detta kan då ha en 

förklarande effekt till varför ersättningar till VD:n varierar, beroende på hur många 

styrelsemöten som äger rum. Hypotesen vi utgick ifrån löd: 

  

Hypotes 5a: Antalet styrelsemöten har ett negativt samband med VD:ns fasta 

ersättning. 

  

I hypotes 5b antar vi ett positivt samband mellan antalet styrelsemöten och nivån på 

ersättningen till styrelsen. Brick et al (2006) mätte denna variabel i sin studie, och 

variabeln antogs ha en direkt påverkan på hur nivån på styrelsens ersättning utformas. 

De beräknade hur många styrelsemöten som varje företag haft under ett år och 

kontrollerade hur pass stor den totala ersättningen var. I studien som Vafeas (1999) 

gjorde, användes även där antalet styrelsemöten för att mäta styrelsens aktivitet. Vi 

använde oss av ungefär samma tillvägagångssätt som Vafeas (1999) och Brick et al 

(2006) men vi räknade dock inte med utskottsmötena utan räknade endast med de 

ordinarie styrelsemötena. Hypotesen som vi utgick ifrån löd: 

 

Hypotes 5b: Antalet styrelsemöten har ett positivt samband med styrelsens fasta 

ersättning. 

  

Informationen om hur många möten som hållits under året, fick vi genom att studera 

varje företags årsredovisning under avsnittet Styrelsens arbete under året. Vi mätte dels 

antalet styrelsemöten och jämförde hur storleken på VD:ns ersättning påverkades. 
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Dessutom mätte vi även antalet styrelsemöten och jämförde den totala 

ersättningssumma mellan varje styrelse för att se om ersättningen var högre i de företag 

som hade fler styrelsemöten varje år. Denna undersökning har en hög validitet då vi 

studerade hur antalet styrelsemöten påverkade ersättningen till både styrelsen och VD:n 

på samma sätt som Brick et al (2006) och Vafeas (1999). Då antalet styrelsemöten är en 

kvotvariabel behövde denna inte kodas. 

  

4.3.5 Erfarenhet 

I dessa två hypoteser nedan är erfarenhet den oberoende variabeln medan nivån på 

styrelseersättningen och ersättningen till VD:n är den beroende. Erfarenhet definierar vi 

utifrån hur många år en ledamot suttit i det aktuella företagets styrelse samt hur många 

år VD:n varit VD i det aktuella företaget. Då erfarenhet i vårt fall definieras som antalet 

år man varit aktiv i det aktuella företaget som antingen styrelseledamot eller VD, är 

detta en kvotvariabel som därmed inte behöver kodas. 

  

Det finns några studier som tar i beaktan hur VD:ns ersättning påverkas utifrån hur 

många år denne har varit VD i ett och samma företag. Det är bland annat Wasserman 

(2006), Gomez-Meija & Wiseman (1997) samt Brick et al (2006) som undersökt detta 

samband. Wasserman (2006) har studerat hur VD:ns ersättning påverkas av dennes 

erfarenhet i ett och samma företag. Även den studie som Gomez-Meija & Wiseman 

(1997) utförde, visade att antalet år på samma företag har en signifikant betydelse för 

ersättningsnivån till VD:n. När Brick et al (2006) studerade hur VD:ns totala antalet år i 

ett och samma företag påverkade ersättningen till VD:n, motiverade de inte varför detta 

har någon betydelse för ersättningen, men de testar variabeln utifrån hur länge VD:n har 

haft sin VD-post i företaget. Vi utgick därmed från Brick et al (2006) när vi mätte om 

VD:ns erfarenhet hade en påverkan på storleken på ersättningen. Hypotesen vi utgick 

ifrån löd: 

  

Hypotes 6a: VD:ns erfarenhet har ett positivt samband med VD:ns fasta ersättning. 

  

Vi ville även testa, i hypotes 6b, om erfarenhet hade någon påverkan för hur 

ersättningen till styrelseledamöter ser ut, om deras tid i styrelsen påverkade hur deras 

ersättning ser ut. Därmed blev samma resonemang som nämnt ovan även applicerbart 



   

 58 

på den beroende variabeln, styrelsens ersättning. I hypotes 6b undersökte vi alltså: 

  

Hypotes 6b: Styrelsens erfarenhet har ett positivt samband med styrelsens fasta 

ersättning. 

  

Validiteten i vårt fall blev även här hög, trots att vi begränsade definitionen av 

erfarenhet. Vi hade dock samma definition på erfarenhet som Brick et al (2006) hade i 

sin studie, så variabelns mätbarhet blev oförändrad, vilket ger av en hög validitet. Sett 

till vår definitionsbegränsning blev det enklare att dra slutsatser kring VD:ns ersättning 

baserat på det arbete denne har utfört inom respektive företag. Informationen om hur 

länge VD:n och styrelseledamoten varit anställd i företaget, fick vi genom att studera 

varje företags årsredovisning i det avsnittet där de presenterade företagsledningen samt 

styrelsen. Under VD:ns namn och under varje ledamot fanns informationen om vilket år 

de inträdde som VD respektive ledamot. Denna information var oftast uttryckt i ett årtal, 

vilket vi sedan beräknade om till antalet år. När all information sedan var insamlad, 

mätte vi först antalet år på samma företag som ett genomsnittstal för hur länge styrelsen 

totalt sett suttit i företaget. Variabeln erfarenhet är sedan dividerad med antalet 

ledamöter i respektive styrelse, exklusive VD (om VD:n sitter med i styrelsen). Då 

denna variabel är en kvotvariabel, behöver den inte kodas. 

  

4.3.6 Rykte 

I dessa två hypoteser nedan är rykte den oberoende variabeln medan nivån på 

styrelseersättningen och ersättningen till VD:n är den beroende. Rykte definierade vi 

utifrån hur många VD-poster VD:n haft innan det aktuella företaget, samt hur många 

styrelser en ledamot satt i samtidigt som det aktuella företaget, därigenom är detta en 

kvotvariabel som därmed inte behöver kodas. 

 

Det finns några studier som har undersökt om ersättningen kan påverkas om VD:n varit 

VD i andra företag, bland annat McGuire (1997) och Wasserman (2006). McGuire 

(1997) fann i sin studie att rykte har en stor påverkan på hur företaget och VD:n ses av 

allmänheten och hur de väljer att redovisa information kring ersättningar. Denna studie 

riktar sig mer åt allmänhetens perspektiv på ersättningar och diskuterar kring variabler 

som kan påverka företagets legitimitet. Vi valde börsnoterade företag, vilket betyder att 
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dessa företag är de största på svenska marknaden, vilket även McGuire (1997) gjorde då 

han valde de största företagen som listas på Fortune 500 list. Vi ansåg att val av 

börsnoterade företag är en viktig faktor, då dessa företag måste vara noggranna med den 

information de redovisar samt måna om sitt övergripande rykte. Detta leder i sin tur till 

att de vill ha individer i både styrelsen och företagsledningen med gott rykte, det vill 

säga har och/eller haft positioner i andra företag, vilket vi ämnade att studera. 

  

Även Wasserman (2006) studerade hur VD:ns ersättning påverkades av VD:ns olika 

positioner i ett företag. Definitionen av hur många företag VD:n arbetat i före det 

aktuella företaget, skiljer sig från den definitionen vi använde oss av. Wasserman 

(2006) räknade med alla år av arbetslivserfarenhet som VD:n har, oavsett om denne har 

haft tidigare VD-post eller inte. Vi begränsade oss till att endast räkna med hur många 

VD-poster VD:n har haft i andra företag före det aktuella företaget. 

  

Rykte hos en VD är mer problematiskt att definiera än för en styrelseledamot. Ett rykte 

för en VD kan innebära flera faktorer. En VD kan vara eftertraktad och på så vis erhålla 

ett gott rykte. Ryktet kan vara baserat på tidigare arbete/erfarenhet, vilket knyter an till 

föregående hypotes 6a och 6b. Vidare kan ett gott rykte bero på kontakter som knutits 

via interna och externa nätverk. I vår studie begränsar vi definitionen av rykte till 

tidigare erfarenheter, där VD:n haft en VD-post i andra företag. Denna insnävning är 

nödvändig för att vi ska kunna mäta vår definition av rykte, och på så vis lyckas samla 

in data. Dessutom är vi medvetna om att tidigare erfarenheter och kunskaper som 

erhållits via andra arbetsuppgifter (då icke till följd av VD-post) kan ha en signifikant 

påverkan på en VD:s rykte. Dessa egenskaper blir dock svåra mäta samt att samla in 

och bearbeta, då varje VD förmodligen besitter unika kunskaper som kan vara svåra att 

sätta i relation till andra VD:ars egenskaper. Därmed kommer vi bortse från detta i vår 

undersökning, och vi utgår därmed från hypotes 7a: 

  

Hypotes 7a: Rykte har ett positivt samband med VD:ns fasta ersättning. 

  

Det kan vara svårt att mäta styrelsens rykte och analysera hur ersättningen skulle kunna 

tänkas påverkas av denna. En studie av Thorgren et al (2010) använde sig av antalet 

styrelseuppdrag utöver det aktuella företaget, som styrelsen var positionerad i. Då denna 

studie har till syfte att studera interlocking i styrelser, använde vi oss endast av 
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Thorgren et al’s (2010) metod för att samla in informationen kring det totala antalet 

styrelseuppdrag för en styrelse, men definierade det som rykte istället för interlocking. 

 Vi utgick därmed från hypotes 7b: 

  

Hypotes 7b: Rykte har ett positivt samband med styrelsens fasta ersättning. 

  

Informationen om hur många övriga styrelseuppdrag en ledamot har och hur många 

VD-poster VD:n tidigare haft, fick vi genom att studera årsredovisningen under 

avsnittet där de presenterade styrelsen och företagsledningen. Under VD:ns namn och 

styrelseledamöternas namn fann vi informationen under övriga uppdrag. I vissa fall 

kunde VD:ns tidigare eventuella VD-poster ej framgå, då sökte vi på företagets hemsida 

efter de pressmeddelanden som publicerades när den nya VD:n tillträdde, där de 

presenterade VD:ns tidigare arbetslivserfarenhet. Om en ledamot/VD inte haft/har något 

rykte från något annat företag, kodade vi det tidigare ryktet till noll, om en ledamot 

endast har ett annat uppdrag, eller att VD:n har haft en VD-post sedan innan, kodade vi 

det som 1, och så vidare. Variabeln ryktet är dividerad med antalet ledamöter i 

respektive styrelse, exklusive VD (om VD:n sitter med i styrelsen). Validiteten kommer 

vara relativt låg då vi definierade rykte utifrån våra egna resonemang men validiteten 

kommer stärkas något då vi använde oss av samma tillvägagångssätt som McGuire 

(1997) och Thorgren et al (2010). Då denna variabel är en kvotvariabel, behöver den 

inte kodas. 

 

4.3.7 Företagets storlek 

I de nedan nämnda hypoteserna är företagets storlek den oberoende variabeln medan 

VD:ns och styrelsens ersättning är den beroende. Vår definition för företagets storlek 

kommer vara företagets årliga omsättning. 

  

När Becker (2006) undersökte hur storleken på företaget påverkar VD:ns ersättning, 

använde han sig av en försäljningslogaritm och marknadsvärdet på eget kapital. Även 

Lambert et al (1991) undersökte hur ersättningen till VD:n påverkas av storleken på 

företaget. De definierade storleken på företaget som företagets omsättning, som är 

samma definition som vi använde oss av. De undersökte dock olika nivåer av VD-

poster, bland annat Corporate CEO, Group CEO och Divisional CEO, och hur dessa 
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påverkas av omsättningen på olika sätt. Vi inriktade oss endast på den VD som har det 

främsta ansvaret för hela företaget, nämligen Corporate CEO. Vi undersökte företagets 

storlek utifrån omsättningen, precis som Lambert et al (1991) och Becker (2006) gjorde. 

Hypotesen som vi utgick ifrån i detta sammanhang var: 

  

Hypotes 8a: Företagets storlek har ett positivt samband med VD:ns fasta ersättning. 

  

Veliyath och Bishop (1995) mätte VD:ns totala ersättning genom att lägga samman 

dennes årliga lön tillsammans med dennes årliga bonus. Detta tillvägagångssätt följde 

även vi i hypotes 8a när vi såg till den totala ersättningen till VD:n. I hypotes 8b 

separerade vi VD:ns olika ersättningskomponenter för att konstatera vilken av den fasta 

eller rörliga ersättningsdelen som påverkas mest av omsättningen. För den rörliga delen 

beräknade vi den del som företaget utgör som prestations- eller resultatbaserad lön. 

Hypotes 8b är alltså: 

  

Hypotes 8b: Företagets storlek har ett positivt samband med VD:ns rörliga ersättning 

  

I hypotes 8c och 8d är storleken på företaget den oberoende variabeln medan nivån på 

styrelsens ersättning (den totala och rörliga) är den beroende. Vi använde oss av samma 

tillvägagångssätt som Lambert et al (1991) och Becker (2006) för att definiera 

företagets storlek i hypotes 8c och 8d. I detta fall studerade vi dock hur styrelsens 

ersättning påverkas av företagets storlek, inte VD:ns ersättning. 

  

Hypotes 8c: Företagets storlek har ett positivt samband med styrelsens fasta ersättning. 

  

Hypotes 8d: Företagets storlek har ett positivt samband med styrelsens rörliga 

ersättning. 

  

När vi samlade in information om varje företags omsättning, utgick vi från den delen av 

deras årsredovisning där de presenterade företagets resultaträkning. I de fall företaget 

ingick i en koncern, utgick vi från koncernens omsättning. Validiteten är relativt stark, 

då vi använde oss av samma resonemang som Lambert et al (1991) och Becker (2006) 

när vi definierade företagets storlek i form av omsättning. Företagets storlek är en 

kvotvariabel och behöver därmed inte kodas innan användning i SPSS. 
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4.3.8 Ålder 

I hypotes 9a och 9b är ålder den oberoende variabeln medan nivån på VD:ns och 

styrelsens ersättning är den beroende. Det finns studier som studerat hur ersättningen till 

VD:n påverkas av dennes ålder, bland annat David et al (1998), Becker (2006) och 

Muth & Donaldson (1998). David et al (1998) bestämde nivån på VD:ns ersättning av 

den totala summan av fast lön och bonus. Becker (2006) studerade svenska företag 

noterade på stockholmsbörsen, men begränsade sig till att endast studera börsens A-

lista. VD:ns ålder inkluderades i alla regressioner som genomfördes i studien. Till 

skillnad från David et al (1998) och Becker (2006), använder Muth & Donaldson (1998) 

VD:ns ålder som en psykologisk konstruktion till att förklara riskaversion. I deras studie 

skiljer de mellan varaktighet och ålder, då de inte anser att dessa variabler är 

konceptuellt lika. 

  

Precis som David et al (1998), Becker (2006) och Muth & Donaldson (1998), studerade 

vi hur VD:ns ålder påverkar dennes ersättning. Även den definition av VD:ns fasta 

ersättning som David et al (1998) har, att de summerar den fasta lönen samt bonusen, 

gjorde även vi. Becker (2006) undersökte endast de börsnoterade företag som var listade 

på A-listan. Denna begränsning gjorde dock inte vi, utan studerade börsnoterade företag 

på både small-, medium- och largecap. Hypotesen vi utgick ifrån var: 

  

Hypotes 9a: Högre ålder har ett positivt samband med VD:ns fasta ersättning. 

  

Golden & Zajac (2001) har studerat hur styrelsens ålder påverkar deras ersättning. När 

de undersökte styrelsens ålder, delade de in åldern i olika intervaller. Detta 

tillvägagångssätt utgick inte vi i från, då vi registrerade varje styrelseledamots ålder för 

att därefter beräkna ett genomsnitt på åldern för varje styrelse. Hypotesen vi utgick ifrån 

var: 

  

Hypotes 9b: Högre ålder har ett positivt samband med styrelsens fasta ersättning. 

  

För att få fram informationen om VD:ns och styrelsens ålder, undersökte vi den delen 

av årsredovisningen där de presenterade företagets styrelse och företagsledning. Oftast 

förekom det årtal varje person är född, vilket vi utgår ifrån och sedan räknar ut åldern 
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för varje person. Validiteten kommer vara stark, då vi använder oss av samma 

resonemang som David et al (1998), Becker (2006), Muth & Donaldson (1998) samt 

Golden & Zajac (2001), när vi definierar företagets storlek i form av omsättning. Åldern 

för både styrelsen och VD:n är en kvotvariabel och behöver därmed inte kodas för att 

användas i SPSS. 

  

4.3.9 Ersättningskommittéer 

I hypotes 10a och 10b är användandet av ersättningskommittéer den oberoende 

variabeln medan nivån på VD:ns och styrelsens ersättning är den beroende. Vi följde en 

operationalisering gjord av Main & Johnston (1993) samt av Conyon & Peck (1998), 

där de kodar existensen av ersättningskommittéer som en dummy-variabel. Vi utförde 

samma kodning som Main & Johnston (1993) samt av Conyon & Peck (1998), 

nämligen att vi kodade 0 om det inte förekom ersättningskommitté och 1 om det 

förekom. Vi utgick således från följande hypoteser: 

  

Hypotes 10a: Existensen av ersättningskommitté har ett positivt samband med VD:ns 

fasta ersättning. 

  

Hypotes 10b: Existensen av ersättningskommitté har ett positivt samband med 

styrelsens fasta ersättning. 

 

I hypotes 10c och 10d är insiders i ersättningskommittén den oberoende variabeln 

medan nivån på VD:ns och styrelsens ersättning är den beroende. Daily et al (1998) har 

undersökt ifall det fanns ett samband mellan insiderledamöter inom dessa kommittéer 

och ersättningen till VD:n, det vill säga om VD:n lyckas påverka sin ersättning via 

insiderledamöter. En liknande studie är gjord av Vafeas (2003), som studerade 

relationen mellan insiders i ersättningskommittéer och ersättningen till VD:n. Den 

viktigaste oberoende variabeln i Vafeas (2003) undersökning är den som fångar hur 

många insiders det fanns med i ersättningskommittén.  

 

I hypotes 10c och 10d, följde vi Daily et al (1998) och Vafeas (2003) metod när det 

gäller att studera hur närvaron av insiders påverkar ersättningen till VD:n och styrelsen. 

Vi kommer beräkna antalet insiders i ersättningskommittén och sedan koda det som 0 
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om det ej förekommer insiders, och 1 om det förekommer insiders, oavsett hur många 

insiders det förekommer i ersättningskommittén. Hypoteserna som vi utgår ifrån är 

därmed: 

  

Hypotes 10c: Närvaron av beroende ledamöter i ersättningskommittéer har ett positivt 

samband med VD:ns fasta ersättning. 

  

Hypotes 10d: Närvaron av beroende ledamöter i ersättningskommittéer har ett positivt 

samband med styrelsens fasta ersättning. 

  

För att få fram informationen om det fanns en ersättningskommitté eller inte i företaget, 

undersökte vi den delen av årsredovisningen där de presenterade 

företagsstyrningsrapporten. Där fanns det uttryckt om styrelsen har utformat en 

ersättningskommitté eller inte. För att sedan se om det fanns insiders eller inte, förekom 

det oftast i det stycket där de presenterade vilka personer som ingick i kommittén. 

Framgick det inte i texten, fanns det en tabell där de presenterade alla ledamöter, vilka 

som ingick i kommittén och om de var beroende till företagets ledning eller inte. Skulle 

heller inte denna tabell finnas, fann vi informationen där styrelsen presenterades. Där 

framkom ibland vilka ledamöter som ingick i ersättningskommittén samt om de var 

beroende till företagets ledning eller inte. Validiteten kommer vara stark, då vi använde 

oss av samma metod till att samla in materialet och koda som Daily et al (1998), Vafeas 

(2003), Main & Johnston (1993) samt Conyon & Peck (1998). Existensen av 

ersättningskommittéer och insiders i ersättningskommittéer kommer att kodas som en 

dikotom variabel (0 & 1) för att kunna användas i SPSS. 

  

Anledningen till att vi studerar hur beroende ledamöter (ledamöter som är beroende till 

företagets ledning) påverkar ersättningen till VD:n och/eller styrelsen, är att det vore 

intressant att se om det finns ett samband eller inte. Ett sådant samband skulle kunna 

innebära en mängd olika saker som vi i så fall kommer ta ställning till i vår analys, 

eftersom det i svenska företag är förbjudet med insider inom dessa kommittéer enligt 

svenska bolagsstyrningskoden. Däremot bortser vi inte från det faktum att det faktiskt 

kan finnas. 
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4.3.10 VD i styrelse 

I hypotes 11a och 11b är VD:ns plats i styrelsen den oberoende variabeln medan nivån 

på VD:ns och styrelsens ersättning är den beroende. Det är bland annat Brick et al 

(2006) och Cyert et al (2002) som studerat hur VD:ns ersättning påverkas om denne har 

en plats i styrelsen. I båda studierna definierar de VD:ns ersättning i form av vanlig lön i 

form av kontanter samt bonus. VD:ns totala ersättning definierar de som summan av 

vanlig lön, bonus, och övriga ersättningar. Både Brick et al (2006) och Cyert et al 

(2002) använder sig av en dummy-variabel för att koda om VD:n har en plats i styrelsen 

eller inte; 0 om VD:n inte har någon plats i styrelsen samt 1 vid en plats i styrelsen. Det 

tillvägagångssätt forskarna använde sig av till att både definiera ersättningen samt att 

koda, använde även vi oss av när vi definierade VD:ns ersättning. Hypotesen vi utgick 

ifrån var: 

  

Hypotes 11a: VD i styrelse har ett positivt samband med VD:ns fasta ersättning. 

  

Brick et al (2006) studerade också hur styrelsens ersättning påverkas av att VD:n har en 

plats i styrelsen. Ersättningen till styrelsen definierades som den årliga ersättning varje 

ledamot får. Deras kodning blev 0 om VD:n inte har en plats i styrelsen och med 1 om 

VD:n sitter i styrelsen. Ryan och Wiggins (2004) studerade även dem hur styrelsens 

ersättning påverkas om VD:n har en plats i styrelsen. För att bestämma styrelsens 

ersättning använde de sig av den årliga ersättningen som betalas ut till varje enskild 

styrelseledamot. Vid deras kodning om VD:n sitter i styrelsen eller inte, använder de sig 

av 0 om VD:n ej sitter med i styrelsen och 1 om VD:n har en plats i styrelsen. I de fall 

där ett företag har en VD i styrelsen, definierar Ryan & Wiggins (2004) denne som en 

insider, i annat fall outsider. Det tillvägagångssätt forskarna använde sig av till att både 

definiera ersättningen samt att koda, använde även vi oss av när vi definierade 

styrelsens ersättning. Hypotesen vi utgick ifrån var: 

  

Hypotes 11b: VD i styrelse har ett positivt samband med styrelsens fasta ersättning.  

  

Vi använde oss av samma tillvägagångssätt när vi kodade denna variabel, 0 om VD:n 

inte sitter i styrelsen och 1 om denne har en plats. Vi definierade dock inte VD:n som en 

insider, som Ryan & Wiggins (2004). För att få fram informationen om sitter med i 
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styrelsen eller inte, undersökte vi om VD:ns namn fanns med i den delen av 

årsredovisningen där de presenterar styrelsen. Validiteten kommer vara stark, då vi 

använde oss av samma metod till att undersöka och koda som Brick et al (2006) och 

Cyert et al (2002). Om VD:n sitter i styrelsen eller inte kodade vi det som en dikotom 

variabel (0 & 1) för att kunna användas i SPSS. 

 

4.3.11 Kvinnligt deltagande 

I hypotes 12a och 12b är kvinnligt deltagande den oberoende variabeln medan nivån på 

VD:ns och styrelsens ersättning är den beroende. Studier som har undersökt hur 

kvinnlig och manlig ersättning skiljer sig åt är bland annat Fields & Wolff (1995) samt 

Mohan & Ruggiero (2007). Fields & Wolff (1995) studerade dock hur kvinnlig och 

manlig timlön skiljer sig åt. Vi kommer dock inte undersöka könsskillnader i ersättning 

som Fields & Wolff (1995) gjort. Deras studie grundar sig hur könsskillnaderna i 

ersättning skiljer sig åt utifrån vanligt anställa individer, samt att de har undersökt 

ersättningen i form av timlön. Detta tillvägagångssätt utgick inte vi ifrån, då detta var 

irrelevant för oss. 

  

I den studie som Mohan & Ruggiero (2007) gjort däremot, undersöker de skillnader i 

ersättning mellan kvinnliga och manliga verkställande direktörer. Vi hade ett snarlikt 

tillvägagångssätt när det gällde att undersöka hur både den fasta och den rörliga 

ersättningen till VD:n påverkas av könet. Vi kodade denna variabel som 0 om VD:n är 

en man och som 1 om VD:n är en kvinna. Hypotesen vi utgick ifrån var: 

  

Hypotes 12a: Det finns ett negativt samband mellan en kvinnlig VD och dennes fasta 

ersättning. 

  

Samma resonemang kring hur könet påverkar ersättningen mellan VD:ar, använde vi 

oss av vid studien kring hur kvinnliga styrelseledamöters ersättning påverkas. Vi 

beräknade det totala antalet kvinnor i en styrelse vilket betyder att vi har en kvotvariabel 

som vi ej behövde koda för att använda i SPSS. I SPSS beräknade vi ett genomsnitt för 

hur många kvinnor det satt i varje styrelse, och undersökte om styrelser med kvinnor 

tenderar att ha lägre genomsnittslön än vad styrelser med endast män har. Hypotesen 

som vi utgick ifrån var: 
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Hypotes 12b: Det finns ett negativt samband mellan andelen kvinnor i styrelsen och 

styrelsens fasta ersättning.  

  

För att få fram information om företaget hade en kvinnlig VD eller inte, utgick vi ifrån 

den delen av årsredovisningen där de presenterar företagsledningen. För att få fram 

informationen om det fanns kvinnor i styrelsen eller inte, undersökte vi den delen av 

årsredovisningen där de presenterade styrelsen. Där beräknade vi antalet kvinnor utifrån 

det totala antalet ledamöter. Variabeln andelen kvinnor är dividerad med antalet 

ledamöter i respektive styrelse, exklusive VD (om VD:n sitter med i styrelsen). På så 

vis erhåller vi ett genomsnittligt andelstal för andelen kvinnor i respektive styrelse. 

Validiteten kommer vara stark, då vi i stort sätt använde oss av samma metod till att 

samla in materialet och koda som Fields & Wolff (1995) samt Mohan & Ruggiero 

(2007). 

  

4.3.12 Ägarkoncentration 

I hypotes 13a och 13b är spridd ägarkoncentration den oberoende variabeln medan 

VD:ns och styrelsens ersättning är den beroende. Genom att studera de olika företagens 

ägarstruktur, kan vi se hur ersättningen påverkas vid lika eller olika ägarkoncentration. 

Vi kommer dels att jämföra om ersättningen förändras och är någorlunda lika mellan de 

företag som har samma ägarstruktur, samt jämföra om ersättningen förändras eller har 

en liknande nivå mellan de företag som har olika ägarstruktur.   

  

Ett antal studier har undersökt hur ägarformen påverkar ersättningen till VD:n, bland 

annat David et al (1998) Jansson et al (2010) och La Porta et al (1999). Samtliga studier 

undersökte hur företagets ägandeform påverkade ersättningen till VD:n, även om David 

et al (1998) undersökte hur institutionella investerare påverkar ersättningen medan de 

andra studierna utgick i från koncentrerat och spritt ägande. Jansson et al (2010) 

studerade även dem hur ägarformen påverkar ersättningen till VD:n. Deras 

undersökning gick ut att testa hur koncentrerat och spritt ägande har en betydelse för 

ersättningen. För att dela in företagen utifrån om de var koncentrerat eller spritt, utgick 

de från att om en ägare hade minst 20 % av rösterna, hade företaget ett koncentrerat 

ägande. En annan studie som delade in företagets ägarkoncentration i flera kategorier 
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var Hossain et al (2001). De kategoriserade ägarkoncentrationen utifrån; < 30 %, 30-50 

%, 50-75 % och > 75 %. Även La Porta et al (1999) definierar företag som har ett 

koncentrerat ägande om ägandet av rösterna är minst 20 %. 

  

Den uppdelning David et al (1998) utgår från institutionella investerare, använde inte vi 

oss av när vi undersökte ägarformen. Vår undersökning definierades som antingen 

koncentrerat ägande eller spritt ägande. Vi samlade in informationen om de tre största 

ägarna i företaget för att kunna avgöra vilken typ av ägande företaget hade, i form av 

koncentrerat eller spritt ägande. Validiteten kommer vara hög då vi utgick från den 

definitionen som La Porta et al (1999) gjort. Om en ägare hade minst 20 % av rösterna i 

företaget, definierade vi det som ett koncentrerat ägande. Det kan i vissa fall förekomma 

att en ägare hade mindre än 20 % röster men hade ett stort avstånd till nästkommande 

ägare. Då resonerade vi som sådant att skulle den största ägaren ha haft mindre än 20 % 

av rösterna och samtidigt ha haft mer än 10 % mer ägande än vad den näst största 

ägaren har, definierade vi det också som koncentrerat ägande. Denna variabel kodades 

som en dikotom variabel; 0 om det är koncentrerat ägande och 1 om det är spritt ägande. 

De hypoteser som vi utgick ifrån var: 

 

Hypotes 13a: Spridd ägarkoncentration har ett positivt samband med VD:ns fasta 

ersättning.  

 

Hypotes 13b: Spridd ägarkoncentration har ett positivt samband med VD:ns fasta 

ersättning.  

 

Hypotes 13b: Spridd ägarkoncentration har ett positivt samband med styrelsens fasta 

ersättning.  
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4.4 Metodkritik 

För att säkerställa att vår undersökning genomfördes på rätt sätt, tog vi hjälp av olika 

mått för att säkerställa oss det. Då vi anammade en kvantitativ metod för att samla in 

datan, var reliabilitet och validitet de måtten vi använde oss av. (Bryman & Bell, 2005) 

 

När frågan om hur resultaten som erhålls utifrån studien kan förbli den samma vid 

upprepade undersökningar eller om de påverkas av tillfälliga faktorer, talar man om 

reliabilitet. Om en annan utför samma undersökning som vi, så ju fler resultat som blir 

densamma, desto högre reliabilitet. Reliabilitet kan även kopplas till replikation, där en 

forskare ska upprepa samma undersökning som en annan forskare gjort. (Bryman & 

Bell, 2005) För att reliabiliteten ska bli så hög som möjligt, har vi specificerat vår 

operationalisering så mycket som möjligt utifrån hur vi samlar in och kodar vårt 

material. 

  

Validitet är också ett kriterium som är viktigt inom forskningsområdet. Studiens 

slutsatser bedöms utifrån validitet, att slutsatserna ska hänga ihop med studiens 

undersökning samt att de ska vara tillförlitliga. Dessutom mäter validiteten om vi mätt 

det vi ska mäta utifrån vårt insamlade material, så vi kan hävda att vår undersökning är 

tillämpbar. (Bryman & Bell, 2010) Vi har kontinuerligt fört ett resonemang för hur vi 

anser att vår validitet är utifrån varje hypotes, om andra forskare har mätt på samma sätt 

som vi eller om vi ska mäta utifrån en egen definition. 
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Kapitel 5 - Empiriskt resultat 

I detta kapitel presenterar vi det empiriska resultat vi erhållit från SPSS. I de 

multivariata testerna presenteras resultaten och kommentarer till dem, men analysen av 

resultaten kommer i kapitel sex. Vi bekräftar eller förkastar således inga hypoteser i 

detta kapitel utan det genomförs i kapitel sex.  

 

5.1 Testernas genomförande 

Hypoteser är påståenden om att det finns ett samband mellan två utsagor. Hypoteserna 

bekräftas vid ett signifikant resultat och förkastas vid ett icke signifikant resultat. Då vi 

använder oss av en kvantitativ studie så genomför vi bivariata och multivariata analyser. 

Enligt Bryman & Bell (2005) ska de oberoende variablerna påverka de beroende 

variablerna. Därmed kommer vår beroende variabel, ersättning, påverkas och förklaras 

av de oberoende variablerna. Vidare ligger tyngdpunkten för vår analys av de oberoende 

variablerna i multiregressions-analyser. Där kommer vi testa våra oberoende variabler 

mot våra beroende variabler, vilka är fast ersättning till VD, rörlig ersättning till VD 

samt fast genomsnittlig ersättning till styrelsen.  

Det blev tydligt i vår insamling att styrelsens rörliga ersättning var väldigt sällsynt, då vi 

erhöll endast två företag med rörlig styrelseersättning. Detta gör att den variabeln inte 

längre har betydelse för studiens fortsatta analys, och således stryks den beroende 

variabeln, styrelsens rörliga ersättning.  

De bivariata tester vi genomför är Pearson-test och Spearmans Rho-test. Genomgående 

i de olika testerna vi genomför, används logaritmerade värden på vissa av våra 

variabler, för att erhålla normalfördelade värde på dem. Då vi genomför exempelvis 

Pearson-test, krävs normalfördelade värden. Vi upptäckte att det fanns tre variabler som 

inte blev normalfördelade, trots logaritmerade värden, dessa var: erfarenhet VD, rykte 

VD och andel kvinnor i styrelsen i genomsnitt. För att testa dessa variabler, använde vi 

oss av Spearman’s Rho, då det testet lämpar sig för bivariata analyser av variabler som 

ej är normalfördelade. De dikotoma variablerna (dummy variablerna) testades också 

bivariat med hjälp av Spearmans Rho. De dikotoma variablerna som testades var; 

existensen av ersättningskommitté, beroende i ersättningskommitté, kvinnlig VD, VD i 

styrelsen samt ägartyp. 
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I de multivariata testerna, behöver inte variablerna vara normalfördelade. Vi 

genomförde således två multiregressioner på varje beroende variabel, som tar hänsyn 

till både normalfördelade värden och icke-normalfördelade värden. Åtta stycken 

multivariata-tester genomfördes för att studera sambanden mellan de oberoende 

variablerna givet den beroende, för att jämföra om utfallen blev annorlunda. Vi 

upptäckte att utfallen i majoritet vara lika, vilket gjorde att vi valde att presentera de 

tester som genomfördes med icke-normalfördelade värden i kapitel fem. Dessa tester är 

med ologaritmerade värden, och såldes kan vi uttal oss direkt kring de olika värden 

(betavärde, med mera) som finns i modellerna, utan att behöva ta hänsyn till deras 

eventuella logaritmering. I vissa fall används normalfördelade värden för att bekräfta 

hypoteser, då är dessa särskilt uttryckta och specificerade och hänvisade till i appendix, 

lika så de bivariata testerna.   

Variablerna har anpassats för testernas genomförande. Variablerna för styrelsen har 

modifierats för att passa testernas utformning, vilket innebär att vi har tagit 

genomsnittsvärden på styrelsens ersättning (dividerat respektive företags totala 

ersättning till styrelsen med antalet styrelseledamöter). Det är främst den fasta 

ersättningen till styrelsen (i genomsnitt) som blev relevant, då den rörliga ersättningen 

knappt existerade. Vidare exkluderar vi ordförandens ersättning från styrelsens arvoden, 

då dennes ersättning är av ett betydligt högre värde och påverkar således den 

genomsnittliga ersättningen för styrelsen. Vi exkluderar således även honom från antalet 

styrelseledamöter, för att undvika att dividera den totala ersättningen på ett felaktigt 

antal ledamöter. På de företag där VD:n sitter med i styrelsen erhåller denne ej någon 

ersättning för uppdraget, således är VD:n ej heller medräknad som en styrelseledamot i 

det totala antalet ledamöter. Vi valde även att inkludera ordföranden och dennes 

ersättning i styrelsens totala ersättning (i genomsnitt) för att se om hans/hennes 

ersättning påverkade signifikanserna för testernas oberoende variabler. Vi genomförde 

således två testomgångar av de multivariata testerna på styrelsens fasta ersättning 

(genomsnitt), exklusive och inklusive ordföranden.  

Vi vill med vår studie se ifall ersättningsskillnaden mellan en VD och en styrelse kan 

till viss del förklaras av en skillnad i uppgifter. För att testa detta har vi valt att mäta 

respektive parts uppgiftsutövning på olika sätt. Med VD:n har vi valt att mäta ett antal 

ordval i VD-breven i företag samt genom googling av företaget och VD:n, medan 

styrelsens uppgift till viss del kan förklaras utav antalet styrelsemöten, eller 
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implementerandet av nya policys samt skapandet av förtroende. Dessa variabler testas 

mot vårt material i en multiregression, där R-värdet av modellen kan ökas med hjälp av 

införandet av våra nya variabler (VD* och Styrelse*). Vi genomför vanlig 

multiregression med våra oberoende variabler mot våra beroende variabler, men i nästa 

steg, tar vi hänsyn till de variabler som testar uppgiftsskillnaden. Vi tar alltså hänsyn till 

hur stor del av modellens påverkan de representerar, med hjälp av att studera hur R-

kvadrat förändras.  

 

5.2 Empiriskt resultat 

5.2.1 Pearson-test 

Vi testar den beroende variabeln, fast ersättning till VD, mot de oberoende variabler 

som vi har hypoteser på. Eftersom denna typ av bivariat-test endast lämpar sig för 

variabler med normalfördelade värden, testas endast de variabler som har det. Det 

innebär att vi har logaritmerat vissa variabler för att erhålla normalfördelade värden. De 

som inte är normalfördelade testas i Spearman’s Rho längre fram i kapitlet. Samma sak 

gäller de variabler som är dikotoma, som även de testas i Spearman’s Rho. 

I tabell 1 nedan presenteras respektive beroende variabel och vilka oberoende variabler 

den beroende variabeln testas mot. De resultat vi erhållit finns presenterade i appendix, 

då deras resultat inte är av avgörande betydelse för bekräftandet av våra hypoteser. Vi 

kommer löpande hänvisa till de tabeller, som finns i appendix, i vår analys, där vi 

diskuterar resultaten från de bivariata testerna.   
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Beroende 

variabler 

Fast ersättning 

VD (log) 

Rörlig 

ersättning 

VD (log) 

Ersättning 

styrelse 

(genomsnitt), 

inklusive ordf. 

(log) 

Ersättning 

styrelse 

(genomsnitt), 

exklusive ordf. 

(log) 
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Företagets 

omsättning (log) 

Företagets 

omsättning 

(log) 

Företagets 

omsättning (log) 

Företagets 

omsättning (log) 

Ålder (ej log)  Erfarenhet styrelse 

(ej log) 

Erfarenhet styrelse 

(ej log) 

Antal 

styrelsemöten   

 Rykte styrelse (ej 

log) 

Rykte styrelse (ej 

log) 

  Ålder styrelse (ej 

log) 

Ålder styrelse (ej 

log) 

  Antal 

styrelsemöten 

(log) 

Antal 

styrelsemöten 

(log) 

Tabell 1 

 

5.2.2 Spearman’s rho:  

I Spearman’s Rho testar vi efter samband mellan våra tre beroende variabler mot våra 

oberoende variabler som inte är normalfördelade eller är dikotoma. Vi väljer även här 

att testa mot icke-normalfördelade beroende variabler. Variablerna kan dock vara 

logaritmerade, men ej normalfördelade, men ändå ha en bättre normalfördelning än 

icke-logaritmerade. Nedan i tabell 2 presenteras respektive beroende variabeln och vilka 

oberoende variabler de testas emot, resultaten finns med i appendix och kommer 

hänvisas till i analysen.  
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Beroende 

variabler 

Fast ersättning VD 

(log) 

Rörlig 

ersättning 

VD (log) 

Ersättning styrelse 

(genomsnitt), 

inklusive ordf. 

(log) 

Ersättning styrelse 

(genomsnitt), 

exklusive ordf. 

(log) 

O
b
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e 

v
a
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a
b
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r
 

Erfarenhet VD (log) Ägartyp Ersättningskommitté Ersättningskommitté 

Rykte VD (ej log) VD*-

variablerna  

Beroende i 

ersättningskommitté 

Beroende i 

ersättningskommitté 

Ersättningskommitté    VD i styrelsen VD i styrelsen 

Beroende i 

ersättningskommitté  

 Ägartyp Ägartyp 

Kvinnlig VD  Styrelse*-

variablerna 

Styrelse*-

variablerna 

VD i styrelsen    

Ägartyp    

VD*-variablerna    

Tabell 2 

 

5.3 Multivariata tester 

De multivariata testerna, tar hänsyn till samtliga av våra oberoende variabler givet en av 

våra beroende. Dessa tester har stark förklarande effekt. Därmed visar ett signifikant 

samband i en av dessa modeller på att det existerar ett samband som är betydande. Givet 

måste standardiserat betavärde, R-kvadrat värde samt toleransvärde tas med i 

bedömningen av en variabels signifikans. Genom detta kommer vi kunna bekräfta eller 

förkasta våra hypoteser.  

5.3.1 Fast ersättning till VD 

I testet, är den beroende variabeln fast ersättning till VD. Samtliga oberoende variabler 

ha inkluderats i testet. I detta test gäller icke-normalfördelade värden, vilket innebär att 

variablerna är ologaritmerade. 
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Summeringsmodell 

Modell R 
R-

kvadrat 

Justerad 

R-

kvadrat 

R-kvadrat 

förändring 
Signifikans 

1 

2 

0,715 

0,729 

0,511 

0,532 

0,487 

0,482 

0,511 

0,021 

0,000 

0,627 

  Tabell 3a  

Anova 

 

 

 

 

  Tabell 3b 

 

Som framgår av tabell 3b, är Anovan för testet är signifikant. R-kvadrat är 0,511 och 

ökar till 0,532 (tabell 3a). Det innebär att förändringen av R-kvadrat är 0,021, alltså gav 

VD*-variablerna ytterligare ca 2,1 % förklarande effekt. Den nya modellen med VD*-

variablerna är inte signifikant.  

Koefficienter 

Modell Standardiserat 

beta-värde 

Signifikans Tolerans-värde 

1   (Konstant)  0,130  

     Omsättning 0,649 0,000 0,877 

     Erfarenhet VD -0,045 0,382 0,877 

     Rykte VD 0,001 0,980 0,905 

    Ålder VD 0,004 0,940 0,889 

    AntalSmöten 0,021 0,678 0,926 

    Ersättningskommitté 0,217 0,000 0,744 

    Beroende i  

    ersättningskommitté 
-0,048 0,397 0,741 

    Kön VD -0,003 0,946 0,962 

Modell Medelvärde 

kvadrat 

Signifikans 

1    Regression 

      Residual 

1,257E14 

5,791E12 

0,000 

2    Regression 

      Residual 

6,234E13 

5,849E12 

0,000 
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    Ägartyp -0,070 0,173 0,905 

    VD i styrelsen 0,020 0,694 0,890 

2   (Konstant)  0,178  

      Omsättning 0,625 0,000 0,798 

      Erfarenhet VD -0,053 0,328 0,809 

     Rykte VD 0,013 0,801 0,856 

     Ålder VD -0,007 0,897 0,857 

    AntalSmöten 0,023 0,668 0,856 

    Ersättningskommitté 0,198 0,001 0,694 

    Beroende i    

    ersättningskommitté 
-0,022 0,704 0,687 

    Kön VD -0,007 0,896 0,935 

    Ägartyp -0,086 0,103 0,870 

    VD i styrelsen 0,029 0,581 0,862 

    Expansion 0,053 0,308 0,876 

    Projekt -0,012 0,825 0,843 

    Planering 0,000 0,999 0,896 

    Investering 0,059 0,262 0,859 

    Framtid -,043 0,411 0,866 

    Hopp -0,017 0,736 0,931 

    Förväntning 0,019 0,703 0,922 

    Kvalité 0,078 0,133 0,884 

    Framgång 0,033 0,524 0,873 

    Uppmärksamhet 0,098 0,058 0,896 

    VD/företagsträff -0,032 0,538 0,866 

Tabell 3c 

 

I modellen är två variabler signifikanta på 1 % -nivån. Det är omsättningen och 

existensen av ersättningskommitté (tabell 3c). Deras signifikans förblir även vid 

införandet av VD*-variablerna. Omsättningen har då ett standardiserat standardiserat 

betavärde på 0,625 (ca 63 %) och existensen av ersättningskommitté på 0,198 (ca 20 %) 

(tabell 3c). Ingen av VD*-variablerna är signifikanta, men vi ser ändå att 

uppmärksamhet VD har ett värde på 0,058, alltså nästan signifikant på 5 % -nivån och 

ett standardiserat betavärde på 0,098, knappt 10 % (tabell 3c). Av tabell 3c ser vi även 

att tolerans värdena sträcker sig från 0,687 till 0,935, alltså helt acceptabla.  

 



   

 77 

5.3.2 Rörlig ersättning till VD 

I testet är den beroende variabeln rörlig ersättning till VD. Den testas mot företagets 

omsättning och ägartyp samt mot våra VD*-variabler. Vi testar med icke-

normalfördelade värden i detta test, vilket innebär ologaritmerat värde på omsättningen. 

Ägartypen är dikotom.  

Summeringsmodell 

Modell R R-kvadrat 
Justerad 

R-kvadrat 

R-kvadrat 

förändring 
Signifikans 

1 

2 

0,099 

0,320 

0,010 

0,103 

0,000 

0,045 

0,010 

0,093 

0,352 

0,040 

 Tabell 4a 

Anova 

Modell Medelvärde 

kvadrat 

Signifikans 

1    Regression 

      Residual 

4,184E12 

3,989E12 

0,352 

2    Regression 

      Residual 

6,797E12 

3,811E12 

0,048 

      Tabell 4c 

 

I tabell 4b ser vi att Anovan för modellen inte är signifikant, men vid införandet av våra 

VD*-variabler blev modellen signifikant.  

Vi ser i tabell 4a att R-kvadrat endast har värdet 0,010 samt i tabell 4b kan vi se att 

Anovan inte är signifikant. Vid införandet av VD*-variablerna så blev modellen 

signifikant och R-kvadrat förändrades med 0,093, till värdet 0,103. Modellen kan alltså 

till ca 10 % förklaras av variablerna i den. Vi inser även att den delen av modellen som 

kan förklaras, förklaras utifrån våra VD*-variabler, vilket innebär att VD:ns uppgifter 

står för att modellen är signifikant och relevant.  
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Modell Standardiserat 

beta-värde 

Signifikans Tolerans-

värde 

1   (Konstant)  0,000  

Omsättning 0,098 0,152 0,992 

Ägartyp -0,022 0,752 0,992 

2   (Konstant)  0,077  

       Omsättning 0,123 0,080 0,902 

     Ägartyp -0,021 0,756 0,936 

       Expansion -0,090 0,197 0,915 

       Projekt -0,083 0,244 0,881 

       Planering 0,035 0,611 0,937 

Investering -0,004 0,953 0,892 

Framtid -0,033 0,641 0,896 

Hopp -0,021 0,752 0,960 

Förväntning 0,033 0,622 0,969 

Kvalité -0,011 0,876 0,921 

Framgång 0,274 0,000 0,921 

Uppmärksamhet -0,017 0,812 0,905 

VD/Företagsträff 0,17 0,016 0,911 

 Tabell 4c 

 

I Koefficienttabellen 4c, ser vi att det finns tre variabler som är signifikanta. Det är 

företagets omsättning, framgång och VD/företags-träffar. Omsättningen har en svag 

signifikans med värde 0,08 och ett standardiserat betavärde på 0,123, det vill säga ca 12 

% förklarande effekt av VD:s rörliga ersättning. Framgång var starkt signifikant, med 

värdet 0,000 och ett standardiserat betavärde på 0,274, alltså ca 27 % förklarande effekt 

av VD:s rörliga ersättning. Vi ser även att VD/företags-träffar är signifikant, vilket 

tyder på att VD har en stark tendens att synas utåt sett och är i vårt test positivt 

korrelerad med den rörliga ersättningen. Vidare har alla variabler bra toleransvärden och 

inget nämnvärt noise föreligger emellan dem, då det lägsta värdet är på 0,881 och det 

högsta på 0,969.  
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5.3.3 Fast ersättning till styrelse, inklusive ordförande 

I testet är den beroende variabeln fast genomsnittlig ersättning till styrelse. Samtliga 

oberoende variabler har inkluderats i testet. I testet är det icke-normalfördelade värden 

(ologaritmerade variabler). 

 

Summeringsmodell 

Modell R 
R-

kvadrat 

Justerad 

R-

kvadrat 

R-kvadrat 

förändring 
Signifikans 

1 

2 

0,604 

0,606 

0,365 

0,367 

0,334 

0,330 

0,365 

0,002 

0,000 

0,722 

  Tabell 5a 

Anova 

Modell Medelvärde 

kvadrat  

Signifikans 

1    Regression 

      Residual 
4,039E11 

3,380E10 

0,000 

2    Regression 

      Residual 
3,385E11 

3,402E10 

0,000 

 Tabell 5b 

 

I tabell 5b, ser vi att Anovan för testet är signifikant, således är modellen signifikant och 

vi kan tolka den. R-kvadrat värdet är 0,365, som framgår av tabell 5b, alltså förklaras 

den beroende variabeln till ca 37 %. Vi ser att R-kvadrat värdet endast förändras med 

0,002 (tabell 5a), alltså ingen nämnvärd förändring, utan tvärtom, till det negativa.  
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Koefficienter 

Modell Standardiserat 

beta-värde 

Signifikans Tolerans-

värde 

1   (Konstant)  0,132  

Omsättning 0,509 0,000 0,920 

    Ålderstyrelsengenomsnitt 0,112 0,060 0,872 

     AntalSmöten 0,161 0,007 0,881 

Erfarenhetsgenomsnitt -0,046 0,452 0,826 

Ryktesgenomsnitt 0,041 0,475 0,951 

Antalkvinnorsgenomsnitt 0,094 0,098 0,960 

Ersättningskommitté 0,137 0,034 0,745 

Beroende i 

ersättningskommitté 
0,034 0,588 0,763 

Ägartyp 0,006 0,925 0,899 

VD i styrelsen 0,037 0,528 0,913 

2   (Konstant)  0,157  

       Omsättning 0,512 0,000 0,914 

    Ålderstyrelsengenomsnitt 0,109 0,070 0,851 

        AntalSmöten 0,161 0,007 0,880 

       Erfaranhetsgenomsnitt -0,048 0,436 0,824 

     Ryktesgenomsnitt 0,040 0,482 0,944 

    Antalkvinnorsgenomsnitt 0,095 0,096 0,956 

     Ersättningskommitté 0,140 0,031 0,738 

     Beroende i    

     ersättningskommitté 
0,037 0,564 0,755 

     Ägartyp -0,004 0,949 0,823 

     VD i styrelsen 0,040 0,494 0,908 

    Styrelsens  

    förtroendegivande  

    till aktieägare 
0,012 0,842 0,888 

    Nya Policys -0,046 0,425 0,938 

   Tabell 5c 

 

Vidare ser vi i koefficient-tabell 5c hur beta-, signifikans- och toleransvärdena ser ut. 

Tre variabler i modellen är signifikanta på 5 % -nivån eller högre. Det är omsättningen 

(värde 0,000) som är signifikant på 1 % -nivån, antal styrelsemöten är signifikant på 1 

%-nivån (värde 0,007) samt existensen av ersättningskommitté är även signifikant med 

värdet 0,034, alltså på 5 %-nivån visar standardiserade betavärdena på att omsättningen 

till ca 51 % förklarar den beroende variabeln (värde 0,509). Antal styrelsemöten 
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förklarar den beroende variabeln till ca 16 % (värde 0,161) och existensen av 

ersättningskommitté förklarar den beroende variabeln till ca 14 % (värde 0,137). Vi ser 

att värdena förändras ytterligare vid test med våra nya Styrelse*-variabler, och blir mer 

signifikanta, medan de nya variablerna inte är signifikanta. Deras standardiserade 

betavärden är även de låga och ej intressanta.  

Tolerans värden för modellen är godtagbara, då den lägsta är 0,738 och den högsta 

0,956. Det föreligger alltså inte något nämnvärt niose mellan variablernas påverkande 

effekt på den beroende variabeln.  

 

5.3.4 Fast ersättning styrelse, exklusive ordförande 

I testet är den beroende variabeln, fast genomsnittlig ersättning till styrelse. Samtliga 

oberoende variabler har inkluderats i testet. I testet är det icke-normalfördelade värden 

(inga logaritmerade värden)  

 

Summeringsmodell 

 

 

  

 Tabell 6a 

Anova 

Modell Medelvärde 

kvadrat 

Signifikans 

1    Regression 

      Residual 
2,953E11 

3,229E10 

0,000 

2    Regression 

      Residual 
2,466E11 

3,258E10 

0,000 

 Tabell 6b 

 

Modell R 
R-

kvadrat 

Justerad 

R-

kvadrat 

R-kvadrat 

förändring 
Signifikans 

1 

2 

0,553 

0,553 

0,305 

0,306 

0,272 

0,266 

0,305 

0,001 

0,000 

0,913 
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Vi kan, från tabell 6b, se att Anovan för modellen är signifikant, vilket göra att vi 

fortsätter tolka modellen. R-kvadrat väder är 0,305 (tabell 6a), vilket innebär att den 

beroende variabeln förklaras med ca 31 %. R-kvadrat förändras obetydligt, och våra 

Styrelse*-variabler har ingen förklarande effekt av den beroende variabeln. 

 

Koefficienter 

Modell Standardiserat 

beta-värde 

Signifikans Tolerans-

värde 

1   (Konstant)  0,039  

Omsättning 0,431 0,000 0,920 

     Ålderstyrelsengenomsnitt 0,151 0,015 0,872 

     AntalSmöten 0,156 0,012 0,881 

Erfarenhetsgenomsnitt -0,077 0,225 0,826 

Ryktesgenomsnitt 0,017 0,775 0,951 

Antalkvinnorsgenomsnitt 0,067 0,256 0,960 

Ersättningskommitté 0,136 0,044 0,745 

Beroende i 

ersättningskommitté 
0,081 0,222 0,763 

Ägartyp 0,021 0,736 0,899 

VD i styrelsen 0,041 0,501 0,913 

2   (Konstant)  0,046  

       Omsättning 0,433 0,000 0,914 

     Ålderstyrelsengenomsnitt 0,150 0,018 0,851 

        AntalSmöten 0,157 0,012 0,880 

       Erfaranhetsgenomsnitt -0,078 0,222 0,824 

     Ryktesgenomsnitt 0,017 0,779 0,944 

    Antalkvinnorsgenomsnitt 0,068 0,254 0,956 

    Ersättningskommitté 0,138 0,043 0,738 

    Beroende i    

    ersättningskommitté 
0,082 0,218 0,755 

    Ägartyp 0,043 0,807 0,823 

    VD i styrelsen 0,016 0,485 0,908 

   Styrelsens förtroendegivande  

   till aktieägare 
0,005 0,931 0,888 

   Nya Policys -0,025 0,671 0,938 

Tabell 6c 
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Respektive variabels påverkan går att utläsa från tabell 6c. Det blir tydligt att endast 

fyra variabler har en signifikans på 5 % -nivån eller högre. Dessa är företagets 

omsättning, åldern på styrelse ledamöterna (i genomsnitt), antal styrelsemöten och 

existensen av ersättningskommitté. Omsättningen har ett signifikans värde på 0,000 

(signifikant på 1 % -nivån), medan åldern på styrelse ledamöterna (i genomsnitt) har ett 

värde på 0,015 (signifikant på 5 % -nivån) och antal styrelsemöten är signifikant på 5 % 

-nivån, med ett värde på 0,012. Existensen av ersättningskommitté är signifikant, med 

ett värde på 0,044, alltså signifikant på 5 % -nivån. Vidare har omsättningen ett 

standardiserat betavärde på 0,431, vilket kan tolkas som att omsättningen till ca 43 % 

förklarar den beroende variabeln, åldern på ledamöterna (i genomsnitt) förklarar till ca 

15 % (tolkning av standardiserat betavärdet). Antalet styrelsemöten förklarar ca 16 % av 

modellens beroende variabel (standardiserat betavärde = 0,156) och existensen av 

ersättningskommitté har ett standardiserat betavärde på 0,136, det vill säga förklarar den 

beroende variabeln till ca 14 %.  

De signifikanta variablerna förändras inte nämnvärt vid införande av Styrelse*-

variablerna. Styrelse*-variablerna är inte signifikanta och har låga standardiserat 

betavärden. Toleransvärden för modellens variabler är alla godtagbara, då de lägsta 

ligger på 0,738 och det högsta på 0,956. vilket innebär att samtliga variabler kan 

användas i modellen då det inte föreligger någon nämnvärd niose mellan dem. 
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Kapitel 6 – Analys 

I detta kapitel analyserar vi de resultat vi presenterat i kapitel fem. Vi tar ställning till 

ifall våra hypoteser har bekräftats eller inte, samt diskuterar orsaker till varför vissa 

hypoteser inte kunde bekräftas. I början av kapitlet diskuteras uppgiftsskillnaden mellan 

VD:n och styrelsen, som i sin tur mynnar ut i en modell som beskriver hur 

uppgiftsskillnaden kan mätas, givet våra tester. Därefter diskuteras kontrollvariablerna 

var för sig. 

 

6.1 Hur vi tolkar våra resultat 

Vi kommer först ge en extensiv tolkning av variablerna VD:ns uppgifter och styrelsens 

uppgifter, för att skapa en förståelse till varför det finns ett nivågap mellan ersättningen 

till VD:n respektive till styrelsen. Därefter kommer vi analysera våra kontrollvariabler. 

Vi kommer anta att en hypotes är bekräftad om den visar på ett signifikant värde i 

multiregressionerna, samt om variabeln har ett acceptabelt standardiserat betavärde som 

ger en förklarande effekt för den beroende variabeln. Vidare är R-kvadratvärdet för den 

övergripande modellen viktig för de oberoende variablernas förklarande påverkan på 

den beroende variabeln. Eftersom vi testar att införa våra ytterligare variabler (VD* och 

Styrelse*) i multitesterna, studerar vi hur R-kvadrat förändras vid införandet. Våra 

bivariata tester visar till stor del på signifikanta samband för våra oberoende variabler 

mot våra beroende variabler. Vi kommer dock inte anse att en hypotes är bekräftad 

endast genom ett samband i en bivariat modell.  

 

6.2 Analys av uppgiftsskillnad 

Mintzberg (1975) ställer sig kritisk till flera av de uppgifter som en VD bör ha/göra. 

Han menar på att det krävs ett övergripande helhets perspektiv som integrerar tre olika 

interpersonella roller, informationsroller och beslutsfattande roller. Mintzberg (1975) 

menar på att det krävs en förmåga att kunna samspela mellan dessa tre olika roller, då 

de samvariera med varandra, och påverkar varandra. De innebär att en VD måste ha 

förmågan att fatta beslut, men för att göra detta så krävs det information, och den 

informationen kräver kommunikationsförmåga. Mintzberg (1975) påstår att det inte går 
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att isolera de olika rollerna, utan de samkorrelerar med varandra för att fungera i en 

helhet, som i sin tur vilar på axlarna av en individ, nämligen VD:n. Genom detta kan vi 

se att en VD måste ha förmågan att behärska dessa tre roller för att kunna sköta sina 

arbetsuppgifter framgångsrikt. Ett brett ansvar som vilar på en person.  

 

En styrelse har ett solidariskt ansvar för företagets förpliktelser och står således för 

risken i företaget. Det finns alltså ett ansvar som är fördelat på en grupp av individer, 

med samma arbetsuppgifter. En styrelse har även ett strategiskt perspektiv i åtagande, 

när de fattar sina beslut. En tidshorisont som kan sträcka sig flertalet år framåt (Smith et 

al, 2004). Ett företags bolagsstyrning och resurser faller även inom ramarna för 

styrelsens ansvar/uppgifter. Samtidigt ska, enligt Garratt (2005), en styrelse bedöma 

företagets risk och hur marknaden förändras. Garratt (2005) påpekar distinkta skillnader 

mellan företagsledningar och styrelser. Han menar att en VD får ersättning för att driva 

projekt och leverera prestationer, medans en ledamot i en styrelse får ersättning för att 

tänka på ett reflektivt sätt, då ledamoten anammar ett strategiskt perspektiv för de beslut 

som har fattats av VD:n.  

 

När det kommer till ersättningarna till de båda organen kan man även här urskilja 

skillnader. En VD erhåller ofta kortsiktiga ersättningar eller belöningar som är kopplade 

till olika incitament system. En VD kan erhålla optioner, bonusar och annan rörlig 

ersättning som ger kortsiktiga incitament till att prestera. En styrelse däremot erhåller 

oftast ett arvode i rena kontanter, det kan förekomma aktie-relaterade belöningsprogram 

även för styrelse, men i vår empiriska undersökning var dessa få. Beror detta på att man 

inte vill ge kortsiktiga belöningar till en styrelse som har i uppgift att agera långsiktigt, 

eller finns det en oberoende fråga att ta hänsyn till likväl? En styrelse med för starka 

kopplingar till företaget, kan bli mer beroende av företagets prestation. Sett från ett 

agentteoretiskt perspektiv kan detta leda till att en styrelse försakar sina förtroendevalda 

uppgifter och anammar ett eget nyttomaximerande perspektiv, vilket kan leda till att 

styrelsen förlorar sin roll som övervakare över VD:n, vilket gör att det så kallade agent 

och principal dilemmat kring informationsasymmetri, blir större.  

 

Genom de två ovanstående styckena, kan vi urskilja den främsta skillnaden mellan VD 

och styrelse, tidshorisonten. En VD tänker operativt medans en styrelse tänker 

strategiskt. Det visar på en tydlig funktions skillnad som leder till att de två olika 
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organen har helt diversifierade uppgifter gentemot varandra, vilket vi anser leder till att 

ersättningarna skiljer sig åt i storleksnivå. När vi ser till ansvarsområdet, har en VD 

ansvar på företagets operativa verksamhet, men svarar inte för företagets förpliktelser 

som en styrelse gör. En styrelse har ett mer omfattande ansvar som kan leda till 

personligt betalningsansvar för ledamöterna om de missbrukar sina åtagande. Även en 

VD kan bli personligt betalningsskyldig i vissa fall, men överlag är det en styrelse som 

får bära ansvaret om företaget begår oegentligheter. En styrelse har således mer ansvar 

och detta ansvar är fördelat på antalet styrelse ledamöter, men en VD har en mer 

omfattande roll som helhet, då denne ofta är förtagets profil utåt, vilket leder till 

obegränsade arbetstimmar. En styrelse sammanträder ett antal gånger om året. Det tyder 

på att även en styrelseledamot har ett omfattande arbete utöver styrelsemötena, då en 

ledamot troligtvis inte hinner med alla sina uppgifter på respektive styrelsemöte, utan 

uppgiften som ledamot kräver sin tid även utanför styrelserummet, men det är 

förmodligen inte jämförbart med de arbetstimmar med de arbetstimmar VD:n lägger 

ner. Detta leder till att ersättning inte blir jämförbar i samma utsträckning, när det gäller 

arbetsbördan. Det blir därmed uppenbart att arbetsbördan blir betydligt högre för en VD 

än för en styrelseledamot, då en VD bär hela ansvaret för dennes insats och andras, 

medan styrelsens ledamöter ansvarar solidariskt för företagets förpliktelser. Till följd av 

att arbetsbördan är högre för en VD, anser vi därmed att ersättningens utformning 

gällande nivån beror på den högre arbetsbördan.  

 

Sett till skillnader i ersättningars utformning, kan vi påpeka att det föreligger ett 

agentteoretiskt dilemma, till varför en styrelse inte erhåller aktierelaterade ersättningen i 

samma utsträckning som en VD gör. En styrelse har enligt Kakabadse & Kakabadse, 

(2008) och Jansson et al (2010) en uppgift att övervaka VD:n, vilket styrelsen gör i 

ägarnas intresse, för att hantera den informationsasymmetri som föreligger mellan VD 

och ägare. Att ge styrelsen en ersättningsform som gör denne beroende av exempelvis 

företagets prestation, kan leda till att styrelsen blir mer inriktad på företagets prestation 

på kortsiktig, istället för att anamma ett strategiskt perspektiv, som är en annan av 

styrelsen övergripande uppgifter, enligt Smith et al (2004). Vi kan således se att 

ersättningar med för stark koppling till företagets prestation, kan leda till att styrelsen 

får ett mer kortsiktigt incitament, vilket kan leda till att styrelsen försakar sina 

förtroendevalda uppgifter. Från denna diskussion kan vi förstå varför ersättningarnas 

form skiljer sig åt mellan de båda organen.  



   

 87 

Våra två modeller (figur 1 och 2) som beskriver VD:s respektive styrelsens uppgifter, 

visar på att deras uppgifter är helt differentierade. Ändå finns det en variabel i våra 

hypoteser som är gemensamma för båda organen, och samtidigt påverkar respektive 

ersättning positivt, vilket vi kan konstatera från våra empiriska resultat. Existensen av 

ersättningskommitté är den variabeln. Den har inget med styrelsens ersättning att göra 

egentligen, då ersättningskommittén inte fastställer styrelsens ersättning. Ändå är 

variabeln signifikant för styrelsens ersättning. Det är även anmärkningsvärt att 

ersättningskommittén är signifikant för VD:ns ersättning, då en ersättningskommitté 

egentligen borde innebära att VD:n erhåller en mer begränsad ersättning som är mer 

kvalificerat bedömd. Att existensen av ersättningskommitté således har en positiv 

signifikans till båda organens ersättningar är anmärkningsvärt, då det tyder på ett 

samband som egentligen borde vara det omvända, i alla fall sett till VD:ns ersättning.  

Att det en finns ett samband med styrelsens ersättning är ännu mer anmärkningsvärt. 

Det finns således en variabel som är gemensam för de båda organen och som påverkar 

respektive ersättningar positivt, trots att organen har helt differentierade uppgifter.  

 

Våra egna uppgiftsvariabler (VD* och Styrelse*) kunde inte utvisa signifikanta 

samband på våra hypoteser (utom rörlig ersättning till VD), vilket vi menar kan 

hänföras till vår subjektiva tolkning av mätningen av dessa variabler. Däremot kunde 

våra variabler ändock bidra med en teoretisk förståelse som vi anser är värd att 

undersöka. Den teoretiska förståelsen bottnar i vårt resonemang kring 

uppgiftsskillnaden mellan organen VD och styrelse. Det är tydligt att de skiljer sig åt, 

och vi menar att en del av skillnaden i ersättning till de båda organen är hänförbar till 

skillnaden i uppgifter. Hur ska man då mäta denna skillnad?  

 

Nedan följer en rad modeller som tar ställning till hur uppgiftsskillnaden kan mätas som 

en residual av det värde som inte kan förklaras av våra kontrollvariabler. Vi använder 

oss av R-kvadratvärdet när vi uttalar oss om hur pass relevanta våra variabler har varit 

för respektive beroende variabel. Den del av R-kvadrat som inte kan förklaras av våra 

variabler, är således inte hänförbara till våra uttalanden eller beräkningar. Därmed faller 

en del av validiteten och reliabiliteten bort i denna modell, men med noggrannare 

empiriska mätningar kan en högre grad av validitet erhållas. Modellen som helhet står 

fast.  
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   Figur 5 

 

Anta att VD:ns ersättning i genomsnitt kan förklaras till ca 50 % av studiens variabler 

(våra kontrollvariabler och uppgiftsvariabler). Det innebär att det finns andra variabler 

som förklarar de andra 50 %, som vi inte har lyckats få med bland våra variabler. Dessa 

är het enkelt variabler utanför studiens omfång, då vi ej vet dess storlek och omfattning. 

Vi vill uttala oss om hur stor del av våra variabler som kan förklara ersättningens 

storlek, sedan ämnar vi att jämföra VD:ns ersättning med styrelsens ersättning, för att 

konstatera att det finns en betydande skillnad i ersättningens storlek. Denna skillnad 

menar vi är hänförbar till skillnaderna mellan VD:ns och styrelsens uppgifter. 

Styrelsens ersättning består av samma struktur, där studiens variabler testats mot 

styrelsens ersättning. Anta att ca 40 % av styrelsens ersättning förklaras av variablerna i 

vår studie Det innebär att det finns variabler/faktorer som inte vi har lyckats få med i 

vår modell. Dessa benämns som variabler utanför studiens omfång då vi ej vet dess 

storlek eller omfattning.  

I våra mätningar var syftet är att erhålla så pass högt R-kvadrattal som möjligt, som 

förklarar variansen i modellens variabler. Om vi erhåller ett R-kvadrat tal som är så nära 

ett som möjligt, innebär det att vi till stor del kan förklara vilka variabler som påverkar 

ersättningarna i störst utsträckning. Det blir därmed avgörande att lyckas uppdaga de 

variabler som på ett bättre sätt mäter organens olika uppgifter, något vi inte lyckades 

göra i vår studie. Om dessa variabler kan mätas på ett effektivt sätt, kan deras 

signifikans utläsas via en multiregressionsanalys (som i våra tester), sedan kan man 

uttala sig kring modellens R-kvadratvärde och de olika variablernas standardiserade 
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betavärde eller justerade standardiserat betavärde samt signifikansvärde, för att tolka 

vilka variabler som påverkar modellens beroende variabler i störst utsträckning. Enligt 

vår teori ska då en skillnad i ersättningarnas nivå finnas (i enlighet med våra resultat), 

som vi menar är hänförbar till skillnaden i uppgifter, vilket borde bli läsbart i de olika 

modellerna när man jämför hur de olika variablerna påverkar ersättningen. Vi lyckades 

inte mäta uppgiftsvariablernas inverkan på ersättningen på ett framgångsrikt sätt, men 

om vi hade lyckats med det, hade det vi kunnat räkna ut hur stor del av ersättningen som 

i genomsnitt var hänförbar till respektive uppgiftsvariabel. Vi hade senare kunnat 

jämföra hur dessa skiljer sig åt i nivå och kunnat uttala oss kring hur stor del som 

berodde på en skillnad i uppgifter. Nästa steg hade varit att beakta att en ökad nivå i 

ersättning även leder till en ökad agentkostnad (Collin, 2012). Således hade den skillnad 

i nivå som vi hade kunnat hänföra till en skillnad i uppgifter mellan organen, till viss del 

består av en agentkostnad. Se modell nedan: 

 

 

 

 Figur 6 

 

Alltså är skillnaden i ersättningarna till vis del hänförbar till en agentkostnad och en vis 

del till skillnader i uppgifter. Det är omöjligt att korrekt uttala sig om hur proportionerna 

för hur detta förhållande ser ut. I modellen nedan visar vi på hur vi menar att skillnaden 

i nivån på ersättning till VD och styrelse, till viss del är hänförbar till en skillnad i 

uppgifter och till vis del en ökad agentkostnad.  
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6.3 Hur vi tolkar uppgiftsskillnadsvariablerna 

I nästa stycke presenteras återigen de hypoteser vi formulerade från teorin kring VD:ns 

och styrelsens uppgifter. När vi testade variablerna gjorde vi det i bivariata tester och 

multivariata tester. Genomgående har vi studerat samtliga värden på alla oberoende 

variabler, efter vi infört VD*- eller Styrelse*-variablerna i modellerna. När vi analyserar 

VD*- och Styrelse*-variablerna, tolkar vi dels deras signifikans och standardiserat 

betavärden, dels hur R-kvadrat värdet för den övergripande modellen förändras när vi 

inför VD*- och Styrelse*-variablerna i respektive modell. Genom att se hur R-kvadrat 

förändras, får vi en tydlig bild av hur pass stor förklarande effekt våra VD*-och 

Styrelse*-variabler har för modellens beroende variabel. Ju högre förändring i R-

kvadratvärdet, desto bättre och närmare förklaring erhåller vi på hur stor påverkan VD*- 

och Styrelse*-variablerna har på den beroende variabeln. Vi studerar även det 

standardiserade betavärdet för VD*- och Styrelse*-variablerna i respektive modell.  

 

6.3.1 Analys av VD*-variabel 

Hypotes 1a: VD:ns uppgift att vara ansiktet utåt för företaget, har ett positivt samband 

med VD:ns fasta ersättning 

Hypotes 2a: VD:ns uppgifter att skapa framtidstro/driva projekt, har ett positivt 

samband med VD:ns fasta ersättning. 

 

Ovanstående hypoteser testades tillsammans i VD*-variablerna. Vi testade VD*-

variablerna i bivariata tester (Spearman’s Rho) mot den beroende variabeln VD:s fasta 

ersättning, men inga signifikanta samband kunde utläsas av resultaten. I de multivariata 

testerna erhöll vi heller ingen signifikans på våra VD*- variabler. Vi noterade dock en 

av VD*-variablerna, uppmärksamhet, nästan var signifikant både vid test med 

normalfördelade värden, respektive icke-normalfördelade värden, se tabell 39c 

(appendix) och 3c. Variabeln var nästan signifikant på 5 % -nivån, med ett värde på 

0,055 och ett standardiserat betavärde på 0,104 (ca 10,5 % förklarande effekt) se tabell 

39c (appendix), respektive 0,058 och standardiserat betavärde 0,098 (ca 1 % 

förklarande effekt) vid icke-normalfördelade värden, se tabell 3c. Hade variabeln varit 

signifikant hade det inneburit att de företag där VD:n har yttrat sig med orden 
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uppmärksamhet i VD-breven, hade erhållit en högre fast ersättning. R-kvadrat 

förändrades endast med 0,035, alltså ca 3,5 % mer förklarande effekt, vid 

normalfördelade värden, se tabell 39a (appendix). Med icke-normalfördelade värden 

förändrades endast R-kvadrat med 0,021, alltså ca 2,1 % mer förklarande effekt för 

modellen, se tabell 3a. Det är inge markant höjning av R-kvadrat, men ändock en 

skillnad som då bli hänförbar till VD*-variablerna. Vi kan inte bekräfta hypotes 1a och 

2a, utan de förkastas.  

Varför blev hypoteserna förkastade? Mätningen av VD:ns ansikte utåt för företaget 

(hypotes 1a) ingick i denna mätning (googling av VD:n och företaget var en av 

variablerna i gruppen VD*). Vi lyckades inte fånga hur imagen för en VD påverkar 

dennes ersättning. Det kan bero på att Pollach & Kerbler (2011) påpekar att VD:ar i 

Europeiska länder, tenderar att vara mer restriktiva, när det kommer till exempelvis 

impression management, som är en stor del av hur VD försöker skapa sina profiler. 

Därmed blir det svårare att mäta hur en svensk VD hanterar sin image som VD och hur 

denne aktivt väljer att visa den för allmänheten. Det är exempelvis vanligare i USA att 

en VD för ett större företag syns mer ofta i sociala och politiska sammanhang, än en VD 

i ett Europeiskt land. Därmed är en svensk VD troligtvis mer försiktig med att yttra sig 

och visa sig i media, på ett sätt som kan verka avvikande från majoriteten av andra 

VD:ar. Vi anser dock att även svenska VD:ar till viss mån hanterar sin image, och att 

denna kan påverka ersättningen. En framgångsrik VD, erhåller mer publicitet. Dennes 

image påverkas positivt av det, vilket i sin tur kan leda till att VD erhåller högre 

ersättning. Det kausala sambandet kan vara svårt att identifiera, då variabeln kan 

samkorrelera med VD:ns rykte och erfarenhet, som i sin tur är påverkad av hur pass 

framgångsrikt VD:n sköter sitt jobb, vilket ofta mäts genom att studera företagets 

prestation, men VD:ns image påverkar i viss utsträckning hans/hennes ersättning.  

Teorin som skiljer på uppgiftskillanden mellan VD och styrelse är hållbar, dock inte 

mätbar genom dessa hypoteser. Således krävs en annan typ av mätning om man ska 

identifiera hur stor uppgiftsskillnaden är mellan VD och styrelse, när det kommer till 

uppgiftsskillnadernas påverkan på ersättningens storlek. Att vi valde att fokusera på ett 

urval av ord (deras böjningar och frekvens) begränsade vår räckvidd i denna mätning, 

vilket gjorde att vi inte kunde styrka deras signifikans statistiskt. VD:n har uppgifter 

som till stor del berör vikten av att driva projekt och skapa framtidstro, dock har vi 

onekligen inte lyckas fånga de uppgifterna i vår mätning av dem.  
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Hypotes 1b: VD:ns uppgift att vara ansiktet utåt för företaget, har ett positivt samband 

med VD:ns rörliga ersättning. 

Hypotes 2b: VD:ns uppgift att skapa framtidstro/driva projekt, har ett positivt samband 

med VD:ns rörliga ersättning 

 

När vi testade VD*-variablerna mot VD:ns rörliga ersättning, erhöll vi inga signifikanta 

samband i våra bivariata tester (Spearman’s Rho). I det multivariatatestet, med 

normalfördelade värden, fann vi dock signifikans på två av våra VD* variabler, det var 

orden; framgång och uppmärksamhet. Framgång hade ett signifikansvärde på 0,022 

(signifikant på 5 % -nivån) och ett standardiserat betavärde på 0,226 (ca 23 % 

förklarande effekt), se tabell 40c (appendix). Uppmärksamhet hade ett signifikansvärde 

på 0,029 (signifikant på 5 %-nivån) och ett standardiserat betavärde på 0,267 (ca 27 % 

förklarande effekt), se tabell 40c. Samtidigt förändrades R-kvadrat med värdet 0,137, ca 

14 % ytterligare av den beroende variabeln (VD:ns rörliga ersättning) förklarades av 

våra VD*-variabler, se tabell 40a. Vid test med icke-normalfördelade värden erhöll vi 

återigen signifikans på ordet framgång, med värdet 0,000 och standardiserat betavärde 

på 0,274 (ca 27,5 % förklarande effekt), se tabell 4c. Vidare var även VD/företags-

träffar (googling) signifikant, med värdet 0,016 och ett standardiserat betavärde på 

0,170 (ca 17 % förklarande effekt), se tabell 4c. Uppmärksamhet var inte signifikant vid 

test med icke-normalfördelade värden, se tabell 4c.  

Mätningen av VD:ns ansikte utåt för företaget ingick i denna mätning (googling av 

VD:n och företaget var en av variablerna i gruppen VD*). Här lyckades vi dock visa på 

ett signifikant samband med hur VD förekommer mer frekventare i mediesammanhang 

och dennes rörliga ersättning. Vi kan konstatera att företag med en VD som har en VD, 

vars namn har ett högt antal träffar på Google, givet företagets namn, har en högre rörlig 

ersättning än VD.ar med inte förekommer lika frekvent på Google, givet sitt företags 

namn. Om detta är i linje med vad Pollach & Kerbler (2011) påpekar kring VD:ars 

hanterande av impression management kan vara svårt att uttala sig kring. Men det är 

möjligt att de VD:ar som erhåller en högre rörlig ersättning och vars namn förekommer 

frekventare på Google, är ett tecken på impression management. Det innebär då att 
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VD:ar med starkare företagsprofiler erhåller en högre rörlig ersättning. Vi erhöll som 

nämnt inte några samband med VD:ns ansikte utåt och dennes fasta ersättning, vilket vi 

antog kan beror på att VD:ar i Sverige är mer restriktivare i sitt allmänna exponerande i 

media. Det är även troligt att en VD inte erhåller någon ökad fast ersättning till följ av 

sitt exponerande, utan det är onekligen endast den rörliga som påverkas av detta. 

Återigen kan vi då koppla att en del av den högre ersättningen som en VD erhåller, är 

hänförbar till en skillnad i uppgifter mellan VD och styrelse.  

Hypotes 1b och 2b bekräftas till viss del, det vill säga, orden framgång och 

uppmärksamhet bekräftas ha en signifikant påverkan på den rörliga ersättningen, med 

höga standardiserat betavärden som förklarande effekt. Heifetz & Laurie (1997) 

beskriver att en VD ska, som ledare, driva projekt och skapa framtidstro. Utifrån detta 

resonemang skapade vi variabler som hade i syfte att mäta olika ord som en VD yttryck, 

hur mycket en VD ägnade sig åt dessa uppgifter och hur de påverkade dennes 

ersättning. Vi lyckades identifiera två variabler i VD*-variablerna, som signifikant 

påverkar VD:ns rörliga ersättning (uppmärksamhet och framgång), utifrån uppgifterna 

att driva projekt och skapa framtidstro, medan de andra orden inte visade på några 

samband. Med våra resultat kan vi visa, med statistisk signifikans, att skillnader i VD:ns 

rörliga ersättning, beror på skillnader i uppgifter mellan VD och styrelse. Anledningar 

till varför de andra orden inte visade på signifikanta värden, kan bero på att de helt 

enkelt saknar relevans. Det är vi själva som har valt ut dessa ord, som mått på en VD:ns 

uttalande och arbetsuppgifter. Vår subjektiva tolkning ligger till grund för en objektiv 

mätning som därmed kan kontamineras av våra egna bedömningar. Det är således den 

mest uppenbara förklaring till varför de andra variablerna saknade signifikans. Det är 

möjligt att andra ord, förekommer mer frekvent och i högre utsträckning och har 

därmed en mer påtaglig indikation på en VD:s yttrande och förmåga att skapa 

framtidstro. Det bli intressant att identifiera dessa andra ordval och testa om de har 

signifikans för VD:ns ersättning. 
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6.3.2 Analys av Styrelse*-variabel 

Hypotes 3a: Styrelsens uppgift att skapa förtroende, har ett positivt samband med 

styrelsens fasta ersättning. 

Hypotes 4a: Styrelsens uppgift att formulera policys, har ett positivt samband med 

styrelsens fasta ersättning. 

 

I de bivariata testerna erhöll vi inga statistiska samband mellan Styrelse*-variablerna 

och styrelsens fasta ersättning. I de multivariata testerna erhöll vi heller inga samband 

(tabell 5c och 6c samt 41c och 42c i appendix). R-kvadratvärdet förändrades nästan 

obetydligt, vid införande av Styrelse*-variablerna. (0,006, 0,002, 0,001, 0,001), se tabell 

5a och 6a samt 41a respektive 42a (appendix). Det visar på att våra Styrelse*-variabler 

saknade ytterligare förklarande effekt av den beroende variabeln i testerna. Det fanns 

inga indikationer som visade på ett samband i testerna, således förkastar vi hypotes 3a 

och 4a. 

Varför blev hypotesen förkastad? Vi inser att mätningen av variablernas begränsning till 

att testas signifikant. Under vår insamling blev det tydligt att styrelsen har väldigt olika 

sätt att yttra sig förtroendeingivande, och det berodde till stor del på vår egna subjektiva 

bedömning av vad vi ansåg vara förtroende ingivande. Det ledde till att vi inte erhöll en 

hög reliabilitet och således inte heller några positiva resultat i vår mätning. Det kan även 

diskuteras i huruvida det faktiskt är så att en styrelse försöker skapa förtroende till 

ägarna av ett företag, genom att yttra sig via årsredovisningar. Det är mer troligt att en 

styrelse diskuterar sådan agenda på styrelsemötena eller på bolagsstämman, eller kanske 

genom informella vägar. Således kan vår mätning inte fånga de samband vi hade 

hoppats erhålla. Mätningen är begränsad både i sin relevans och i vår egna 

tolkningsförmåga. Garratt (2005) menar att en av styrelsens uppgifter är att skapa 

förtroende, vilket vi instämmer med. Vi kan endast konstatera att styrelsens uppgifter 

har en svårare mätbarhet än VD:ns uppgifter, vilket syns i våra mätningar.  

Den andra delen av Styrelse*-variablerna hoppades vi få se ett samband mellan nya 

policys och styrelsens ersättning. Något sådant samband fann vi heller inte i vår 

mätning. Denna variabel anser vi dock har högre validitet, då det uttryckligt står i 

årsredovisningarna om nya policys har fastställts. Vår insamling, anser vi därmed, mäter 

vad som faktiskt har ägt rum, sedan att vi inte erhöll några samband, tyder i sin tur på 
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att denna typ av arbetsuppgift för styrelsen, inte är mätbar genom att endast särskilja 

den från styrelsens övriga uppgifter. Vi hävdar dock, i enlighet med Garratt (2005), att 

skapandet av nya policys är en viktig del av styrelsens arbete, och har en direkt 

koppling till ersättning, då den är inkluderad i dess sammanställning. Vi kan dock inte 

mäta hur stor del av ersättningen den står för genom denna hypotes. 

 

Hypotes 3b: Styrelsens uppgift att kapa förtroende, har ett positivt samband med 

styrelsens rörliga ersättning. 

Hypotes 4b: Styrelsens uppgift att formulera policys, har ett positivt samband med 

styrelsens rörliga ersättning. 

 

Eftersom vi erhöll för få observationer angående styrelses rörliga ersättning (det fanns 

inga uppgifter, eller det förekom ingen rörlig ersättning) kan vi inte heller finna några 

samband. Det beror inte på ett felaktigt insamlande, utan på grund av att urvalet var för 

litet för att testerna skulle få en förklarande kraft.  

 

6.4 Analys av kontrollvariabler 

Nedan kommer varje hypotes att återigen presenteras, sedan kommer respektive 

statiskaska tester och resultat för den hypotesen att analyseras och tolkas. Det innebär 

att varje hypotes tolkas utifrån de tester vi presenterat i kapitel fem. Vidare kommer en 

diskussion att ske för varje hypotes, om den inte blir signifikant utan förkastas. Kan inte 

hypotesen förkastas, är det i linje med vår presenterade teori och kräver således ingen 

vidare analys.  

 

6.4.1 Antal styrelsemöten 

Hypotes 5a: Antalet styrelsemöten har ett negativt samband med VD:ns fasta 

ersättning. 
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I det bivariata Pearson-testet fanns inget samband mellan antalet styrelsemöten och 

VD:ns ersättning, varken negativt eller positivt. Den svaga lutning som fanns i 

korrelationen, visar på en positiv lutning om något, vilket vi tolkar som motsägande till 

vår hypotes (tabell 7 appendix). I de multivariata testerna visade på noll samband. Den 

oberoende variabeln hade ett icke signifikant värde på, se tabell 3c. Vid införandet av 

VD*-variablerna förändrades värden obetydligt, se tabell 3c. Det innebär att vi inte kan 

bekräfta hypotes 5a utan den måste förkastas.  

Varför blev hypotesen förkastad både i de bivariata eller multivariata testerna? Vår teori 

förespråkar ett agentteoretiskt synsätt gällande antalet styrelsemöten påverkan på VD:ns 

ersättning. Där vi då antar att styrelsen har en mer övervakande roll över VD:n. Att 

antalet styrelsemöten då skulle påverka VD:ns ersättning negativt är i linje med 

antagandet kring styrelsens övervakande roll över VD:n, och då borde fler 

styrelsemöten tyda på en starkare övervakande roll. Detta samband gick inte att bekräfta 

och det går därmed inte att hänvisa till Anthony & Govindarajan (2007) eller Jansson et 

al (2010) med antagandet om att en ökad övervakning från styrelsen, utifrån fler 

styrelsemöten, leder till en lägre ersättning till VD:n. Styrelsens övervakande roll har 

kanske mer förklarande effekt om vi mätt utifrån en annan variabel. Vidare mätte denna 

variabel även en av våra mer ingående faktorer på styrelsens uppgifter. Vilken även den 

antog en övervakande roll över VD:n. Då vi anser att resonemanget kring styrelsens 

övervakande roll är i linje med det agentteoretiska perspektivet, anser vi att ett negativt 

samband bör föreligga, men det går onekligen inte att mäta genom att studera antalet 

styrelsemöten, således är det av intresse att undersöka andra tillvägagångssätt för att 

bekräfta antagandet om styrelsens övervakande roll över VD:n.  

 

Hypotes 5b: Antalet styrelsemöten har ett positivt samband med styrelsen fasta 

ersättning. 

 

I de bivariata testerna (Pearson), kunde inga samband mellan antalet styrelsemöten och 

styrelsens ersättning konstateras, varken inklusive ordförande eller exklusive ordförande 

(tabell 8 och 9 appendix). I de multivariata testerna kunde vi dock konstatera ett 

samband, både inklusive och exklusive ordförande. Antalet styrelsemöten var 

signifikant på 1 % -nivån (införandet av Styrelse*-variablerna hade ingen påverkande 
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effekt på denna oberoende variabeln), se tabell 5c. Exklusive ordförande gav även 

antalet styrelsemöten ett signifikant samband med den beroende variabeln på 5 % nivån.  

Vi kan alltså inte förkasta hypotes 5b vid multiregressionsanalys av variablerna. 

Inklusive ordförande var variabeln signifikant på 1 % -nivån. Även exklusive 

ordförande var variabeln antal styrelsemöten signifikant på 5 % -nivån. Standardiserat 

betavärdena hade en generell förklarande effekt på omkring 15,3 %, vilket får anses 

som relativt hög. Vi kan således styrka den befintliga teorin på området, speciellt Brick 

et al (2006), som menar att en styrelse borde får ersättning efter antalet styrelsemöten. 

Adams och Ferrira (2008) ansåg att det är mer vanligt i USA, att en styrelse får 

ersättning per möte, och vi inser i vår mätning att dessa styrelser vi studerat inte erhåller 

någon direkt kopplad ersättning till respektive styrelsemöte. Utan våra resultat tyder 

snarare på att styrelser med fler möten, erhåller en högre ersättning totalt sett, vilket då 

är mer kopplat till en högre arbetsinsats.  

 

6.4.2 Erfarenhet 

 

Hypotes 6a: VD:ns erfarenhet har ett positivt samband med VD:ns fasta ersättning. 

 

VD:ns erfarenhet blev inte normalfördelad, varken med ursprungliga värden eller 

logaritmerade värden. Därmed testade vi denna variabel med Spearman’s Rho. Dock 

fanns inget samband mellan VD:ns erfarenhet och dennes fasta ersättning (tabell 21 

appendix). I det multivariata testet av variabeln erhöll vi ingen signifikans mellan 

VD:ns erfarenhet och VD:ns fasta ersättning (tabell 3c samt 39c i appendix) och heller 

ingen signifikans uppstod när vi införde VD*-variablerna. Detta innebär således att 

hypotes 6a inte kan bekräftas på varken 1 %- eller 5 %-nivån, och förkastas således.  

 

Varför blev vår hypotes förkastad? Antalet år som en VD haft sin post inom företaget 

skulle enligt vår hypotes generera en högre ersättning, utifrån den presenterade teorin av 

Wasserman (2006) och Donaldson & Davis (1991). Det visade sig att det inte stämde 

med vårt urval, och således inte heller vårt resonemang. Idag är det högre omsättning på 

VD-posterna inom företagen, vilket kan tänkas medföra att VD:ns ersättning redan från 

början sätts högre utifrån dennes tidigare erfarenhet och kompetens. Därav blir någon 
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stigande effekt över åren ej hänförbar till resonemanget kring VD:ns erfarenhet i det 

nuvarande företaget. Således kan VD:ns erfarenhet i företaget varit en faktor som 

spelade större roll för ett decennium sedan, då VD:n satt längre på sin VD-post.  

 

Hypotes 6b: Styrelsens erfarenhet har ett positivt samband med styrelsens fasta 

ersättning. 

Styrelsens erfarenhet gav inga signifikanta samband när vi testade den i Pearsons-test 

(bivariat), varken inklusive eller exklusive ordförande (tabell 10 och 11 appendix). I de 

multivariata testerna erhöll vi heller inga statistiska samband mellan styrelsens 

erfarenhet och styrelsens ersättning, varken inklusive eller exklusive ordförande, se 

tabellerna, 5c och 6c.  

Varför blev vår hypotes förkastad? Sett till denna oberoende variabeln, mätte vi antalet 

år som en ledamot varit sittande i den nuvarande styrelsen för företaget. Här ansåg vi att 

en längre tidperiod skulle medföra en högre ersättning. Vårt antagande byggde på 

samma resonemang som VD:ns erfarenhet, att mer arbete, någonstans i längden, skulle 

generera en högre ersättning. Detta visade sig inte stämma, och vi anser att något 

samband heller inte föreligger, således förkastas hypotes 6b. Vår teori av Kärreman 

(1999) och Brick et al (2006) förespråkade att varje ledamot blev tilldelad uppgift efter 

erfarenhet och kompetens, därav förde vi resonemanget att högre erfarenhet och 

kompetens skulle medföra högre ersättning. Det är möjligt att vi kan bekräfta denna 

hypotes genom att samla in data kring styrelsens erfarenhet på något annat sätt, vidare 

har vi i nästa hypotes mätt hur styrelsens rykte påverkar ersättningen. Ryktesvariabeln 

tar hänsyn till erfarenhetsperspektivet som en ledamot har, då ett bättre rykte, 

förmodligen även är en tydligare indikation till en högre kompetens.  

 

6.4.3 Rykte 

Hypotes 7a: VD:ns rykte har ett positivt samband med VD:ns fasta ersättning. 

 

VD:ns rykte blev signifikant på 1 % -nivån i Spearman’s Rho, se tabell 22 (appendix). I 

det multivariata testet förblev variabeln signifikant på 5 % nivån med normalfördelade 

värden (VD*-variablerna medräknade), se tabell 39c (appendix). Vid icke-



   

 99 

normalfördelade värden, samt efter införandet av VD*-variablerna, var VD:ns rykte 

icke-signifikant, se tabell 3c. Hypotesen 7a kan alltså inte förkastas vid normalfördelade 

värden vid den beroende variabeln (VD:ns fasta ersättning) på 5 %-nivån. 

Att en VD skulle erhålla mer ersättning till följd av tidigare prestationer är ett antagande 

vi gjort på begrundan av McGuire (1997), vilket i detta fall stämde in i vårt resultat 

(med normalfördelade värden). Vi inser dock att eftersom vi valt att fokusera på endast 

tidigare erfarenheter i form av VD positioner i tidigare företag, blev våra observationer 

betydligt färre. Det kan innebära att det finns en ännu tydligare koppling mellan tidigare 

erfarenhet inom verksamheter, och VD:ns nuvarande ersättning. Detta samband blir 

dock mer påtagligt om man studerar ytterligare former av tidigare erfarenhet, såsom 

vice VD-positioner, managementchef, controller, styrelseuppdrag och så vidare. För 

vidare undersökningar blir det uppenbart intressant att genomföra hypotesen men med 

andra erfarenhetsfaktorer som begrundande data.  

 

Hypotes 7b: Styrelsens rykte har ett positivt samband med styrelsens fasta ersättning. 

Styrelsens rykte visade sig vara signifikant korrelerat med styrelsens ersättning 

(inklusive ordförande) i vårt Pearson-test (bivariat), se tabell 12 (appendix). Även med 

ordförande borträknad förblev styrelsens rykte signifikant, se tabell 13 (appendix).  I de 

multivariata testerna var variabeln icke-signifikant, både inklusive och exklusive 

ordförande (Styrelse*-variablerna medräknade), se tabell 5c och 6c samt 41c respektive 

42c i appendix. Vi kan alltså inte med statistisk signifikans bekräfta hypotes 7b på 

någon av signifikansnivåerna i de multivariata testerna. Således förkastas hypotesen på 

både 1 % - och 5 % -nivån. Det är nämnvärt att påpeka att det fanns ett tydligt 

signifikant samband i de bivariata testerna (se tabell 12 och 13 appendix).  

Varför blev vår hypotes förkastad? Styrelsens rykte, som vi mäter genom att undersöka 

antalet övriga styrelseuppdrag som en ledamot har utanför det nuvarande företaget, 

antog vi borde haft en påverkan på nivån på ersättningen. Arlebäck (1989) förespråkar 

ett positivt samband, vilket vi anser bör föreligga. Vi inser dock att det kan finnas noise 

i vår insamling, då vissa företag valde att inte specificera antalet övriga styrelseuppdrag, 

vilket ledde till att värde saknas. Det är möjligt att vid en insamling där alla 

observationer hade kunnat erhållas, att ryktet för styrelseledamöterna hade haft en 

signifikant påverkan på ersättningen. Därmed anser vi att hypotesen ändå är relevant. 
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Det kan finnas en förklaring till att ledamöter inte har eller har haft andra 

styrelseuppdrag. Man kan tänka sig att varje persons unika kunskap utifrån utbildning 

och dylikt som mer spelar roll istället för att fått erfarenhet utifrån att sitta i andra 

styrelser. 

 

6.4.4 Företagets storlek 

Hypotes 8a: Företagets storlek har ett positivt samband med VD:ns fasta ersättning. 

Företagets storlek är den variabel som har störst mätbar effekt på alla våra beroende 

variabler i studien, därmed blev den i den signifikant på 1 %-nivån i våra bivariata tester 

med VD:s ersättning som beroende variabel (tabell 14 appendix). Företagets storlek 

mäts genom att studera företagets omsättning. I de multivariata testerna hade 

omsättningen signifikans på 1 % nivån (VD*-variablerna medräknade), vilket får ses 

som påtagligt högt (tabell 3c). Företagets omsättning har således ett starkt samband med 

VD:s ersättning och kan inte förkastas på 1 % -nivån. Utifrån vår teori var det ingen av 

Lambert et al (1991), Veliyat & Bishop (1995) eller Finkelstein & Hambrick (1988) 

som exakt kunde förklara om ersättningen till VD:n påverkades av omsättningen men 

att de ansåg att det finns ett samband, vilket vi även ser.  

 

Hypotes 8b: Företagets storlek har ett positivt samband med VD:ns rörliga ersättning 

 

Företagets storlek (omsättning) har även i en signifikant påverkan på VD:ns rörliga 

ersättning i de bivariata testerna (Pearson, se tabell 15 appendix, signifikant på 1 % -

nivån). I det multivariata testet erhöll vi även signifikans på 1 % -nivån, med 

normalfördelade värden (VD*-variablerna medräknade), se tabell 40c. Med icke-

normalfördelade värden blev Anovan för det multivariata testet inte signifikant, men vid 

införandet av våra VD*-variabler blev modellen signifikant, se tabell 4a. Omsättning 

var dock endast svagt signifikant, se tabell 4c. Hypotes 4b kan inte förkastas på 1 % -

nivån med normalfördelade värden, och i ser att en VD får högre rörlig ersättning vid en 

högre omsättning. Detta är i linje med den teori som Barkema and Gomez-Mejia, 

(1998), Gomez-Mejia & Wiseman (1997)  förespråkar, att en VD erhåller ökad 
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ersättning i sett till storleken på företaget. Vi ser att VD:n även erhåller ökad rörlig 

ersättning i vid ökad omsättning, vilket är i linje med vad Schaefer (1998) påstår.  

 

Hypotes 8c: Företagets storlek har ett positivt samband med styrelsens fasta ersättning. 

 

Företagets storlek (omsättning) hade i våra bivariata tester (Pearson) en signifikant 

påverkan på styrelsens omsättning, både inklusive och exklusive ordförande (tabell 16 

och 17 appendix). I de multivaria testerna var omsättningen signifikant. Inklusive 

ordförande (Styrelse*-variablerna medräknade), var omsättningen signifikant på 1 % -

nivån, se tabell 5c. Exklusive ordförande (Styrelse*-variablerna medräknade), var 

omsättningen signifikant på 1 % -nivån, se tabell 6c. 

Hypotes 8c kan inte förkastas på 1 % -nivån för samtliga tester med styrelsens 

ersättning som beroende variabler. Med ett standardiserat betavärde på i genomsnitt 

0,4725, har variabeln i genomsnitt ca 47 % av den beroende variabeln förklaras utav 

företagets omsättning. Eftersom Brick et al (2006) hade ett osäkert resultat kring att 

styrelsens ersättning ej påverkas av företagets prestation, kan vi härmed påpeka att vårt 

resultat blev annorlunda och vi ser ett starkt positivt samband till företagets 

prestation/omsättning.  

 

Hypotes 8d: Företagets storlek har ett positivt samband med styrelsens rörliga 

ersättning. 

 

I vår data saknas tillräckligt med uppgifter kring styrelsens rörliga ersättning, då endast 

en eller två observationer hade en ersättning som var baserad närvaron vi styrelsemöten. 

Vidare kunde ingen annan rörlig ersättning urskiljas, vilket gör hypotesen omöjlig att 

bekräfta. Hypotesen blir därmed ej testbar.  
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6.4.5 Ålder 

Hypotes 9a: Högre ålder hos VD har ett positivt samband med VD:ns fasta ersättning. 

 

Ålder på VD:n hade ett signifikant samband med den fasta ersättningen till VD:n i vårt 

bivariata test (Pearson), se tabell 18 appendix. Variabeln var signifikant på 5 % -nivån. I 

det multivariata testet (VD*-variablerna medräknade) fanns dock ingen signifikant 

påverkan på VD:ns fasta ersättning, varken med normalfördelade eller icke-

normalfördelade värden, se tabell 3c och 39c. Vi kan inte bekräfta hypotes 9a på någon 

signifikansnivå, således förkastats hypotesen.  

Varför blev vår hypotes förkastad? I vår insamling erhöll vi värden för samtliga VD:ar 

och ersättningar, därmed kan inget fel i insamlingen hänföras till att vår hypotes inte 

blev bekräftad. Teorin förespråkar att ålder ofta har en koppling till högre erfarenhet, 

såldes mer kompetens. Dessa egenskaper borde anses som eftertraktade hos en VD, 

vilket i sin tur borde ha en påverkan på dennes ersättning. I vår studie finner vi inget 

sådant samband, precis som Becker (2006) heller inte gjorde med sin studie. Då detta 

var en svensk studie är den mer att förlita sig på än andra utländska studier. Det är 

därmed ett faktum att åldern ej har en påverkan på VD:ns ersättning. Vi fann heller 

inget samband med VD:ns erfarenhet som vi testade i hypotes 6a. Kan detta vara ett 

tydligt tecken på att en VD idag inte kan förlita sig på tidigare erfarenheter och 

kunskaper för att få högre betalt? Vi diskuterade i hypotes 6a att en förklaring kan vara 

att idag är det högre omsättning på VD-posterna, en VD blir inte sittande lika länge i 

samma företag, definitivt inte om denne inte sköter sitt jobb. Vi anser att denna 

förklaring även kan vara tillämplig här. Vidare kan man diskutera om ålder istället kan 

ha en negativ påverkan på VD:ns egenskaper, det vill säga att det kan vara svårare att 

byta VD-post, ju äldre man blir.  

 

Hypotes 9b: Högre ålder har ett positivt samband med styrelsens fasta ersättning. 

Åldern på ledamöterna i styrelserna visade sig vara signifikanta i vårt bivariata test, 

exklusive ordförande, på 5 % -nivån, se tabell 20. Inklusive ordförande var variabeln 

dock ej signifikant i det bivariata testet (Pearson, tabell 19 appendix). I de multivariata 

testerna kan vi se att åldern på styrelseledamöterna var signifikanta på 1 % - och 5 % -
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nivån med både normalfördelade och icke-normalfördelade värden, (Styrelse*-

variablerna medräknade), exklusive ordförande, se tabell 42c (appendix) respektive 6c. 

Vid normalfördelade värden (Styrelse*-variablerna medräknade) och inklusive 

ordförande, var ålder på ledamöterna även signifikant på 5 %-nivån (tabell 41c 

appendix), men med icke-normalfördelade värden (Styrelse*-variablerna medräknade) 

och inklusive ordförande, var variabeln svagt signifikant, se tabell 5c.  

Vi kan inte förkasta hypotes 9b på 5 % -nivån i våra tester. Vi kan således bekräfta de 

resultat som Golden & Zajac (2001) uppnår, med att åldern påverka ersättningen 

positivt. Medans vi inte kan stödja de resultat som Arlebäck (1989) finner, att högre 

ålder leder till ett mer konservativt tänk och således en minskad ersättning.  

 

6.4.6 Ersättningskommitté 

Hypotes 10a: Existensen av ersättningskommitté har ett positivt samband med VD:ns 

fasta ersättning. 

 

Existensen av ersättningskommitté visade sig ha signifikant samband med den fasta 

ersättningen till VD:n, i vårt bivariat test på 1 % -nivån (Spearman’s Rho), se tabell 26 

(appendix). I det multivariata testet erhöll vi även där ett högt signifikansvärde för 

variabeln, (VD*-variablerna medräknade) på 1 % -nivån, se tabell 3c.  

Vi fann alltså samband på 1 % -nivån, både i vårt bivariata test och i våra multivariata 

tester av existensen av ersättningskommitté och den fasta ersättningen till VD:n. Detta 

visar på ett starkt samband, samt med ett standardiserat betavärde 0,198 tyder på att 

variabeln kan förklara den fasta ersättningen till VD:n till ca 21 %. Hypotes 10a kan 

inte förkastas på 1 % -nivån. Detta är intressant att reflektera över, varför existensen av 

en ersättningskommitté skulle påverka ersättningen till VD. Detta tyder på att det kan 

finnas fler beroende ledamöter i dessa kommittén än de vi lyckades mäta i hypotes 10c. 

Således är det antagbart att beroende ledamöter existerar i dessa kommittéer och detta i 

sin tur driver upp nivån på ersättning till VD, som Vafeas (2003) och Daily et al (1998) 

förespråkar.  
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6.2.16 Hypotes 10b: Existensen av ersättningskommitté har ett positivt samband med 

styrelsens fasta ersättning. 

Själva existensen av ersättningskommitté hade positiv signifikans med ersättning till 

styrelsen i våra bivariata tester (Spearman’s Rho), både inklusive och exklusive 

ordförande, se tabell 27 respektive 28 (appendix). Både på 5 % -respektive 1 % -nivån. I 

de multivariata testerna erhöll vi signifikanta värden för den oberoende variabeln. 

Inklusive ordförande och Styrelse*-variablerna medräknade var existensen av 

ersättningskommitté signifikant på 5 % -nivån, se tabell 5c. Exklusive ordförande och 

med Styrelse*-variablerna erhöll vi även signifikans på 5 % -nivån, se tabell 6c.  

Vi ser alltså att existensen av ersättningskommitté är signifikant, både inklusive och 

exklusive ordförande, när vi testar med icke-normalfördelade värden. Dock med 

normalfördelade värden, allt annat lika, blev variabeln inte signifikant, se tabell 41c och 

42c (appendix). Vi anser att hypotesen är bekräftad, med hänsyn tagen till de två 

signifikanta värdena, samt de relativt höga standardiserat betavärdet på de icke-

signifikanta variablerna. Även signifikansen i de bivariata testerna tyder på att ett 

samband föreligger. Således kan hypotes 10b inte förkastas på 5 % -nivån.  

Vad innebär dessa resultat? Att existensen av en ersättningskommitté skulle påverka 

ersättningen till styrelsen är nämnvärt, då vi i vår mätning har exkluderat arvoden från 

deltagande i dessa kommittéer, så tyder dessa resultat på att en ersättningskommitté 

driver upp nivån på styrelsearvoden, exklusive de extra ersättningar som ledamöterna 

erhåller för sina positioner inom kommittéerna.  

 

Hypotes 10c: Närvaron av beroende ledamöter i ersättningskommittéer har ett positivt 

samband med VD:ns fasta ersättning. 

I vårt bivariata test av närvaron av beroende ledamöter i ersättningskommittén mot den 

beroende variabeln fasta ersättningen till VD:n, fann vi ett signifikant samband på 1 %-

nivån (tabell 23 appendix). I våra multivariata tester erhöll vi dock inga sådana 

samband, varken med normalfördelade värde eller icke-normalfördelade värden (VD*-

variablerna medräknade), se tabell 39c (appenix) och 3c. 
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Det är tydligt att det finns ett samband mellan ersättningskommitté och ersättningen till 

VD:n, därmed borde det vara ett samband om det finns beroende ledamöter med i 

ersättningskommittén. Vad skulle det annars vara som förklarar att VD erhåller högre 

ersättning till följd av existensen av en ersättningskommitté? Vafeas (2003) och Daily et 

el (1998) förespråkar att beroende ledamöter i styrelsen, leder till högre ersättning till 

VD:n. Vi är dock medvetna om att när vi bedömt ifall en ledamot är beroende eller inte, 

har vi utgått från vad informationen i årsredovisningarna har sagt. Där står specificerat 

om en ledamot är beroende gentemot ägare eller ledning. Det är möjligt att de finns 

ledamöter som är direkt beroende till företagets ledning, men den informationen finns 

inte presenterad korrekt i årsredovisningarna. För att mer korrekt bedöma ifall en 

beroende ställning föreligger, kan aktieinnehavet studeras. Ett högre aktieinnehav tyder 

på en mer beroendeställning till företaget och möjligtvis ledningen. En noggrannare 

insamling med fokus på beroendeställningar i ersättningskommitté kan leda till att 

hypotesen blir bekräftad.  

 

Hypotes 10d: Närvaron av beroende ledamöter i ersättningskommittéer har ett positivt 

samband med styrelsens fasta ersättning. 

 

Beroende ledamöter i ersättningskommittén hade ett signifikant samband med 

ersättningen till styrelsen i våra bivariata tester (Spearman’s Rho), både inklusive och 

exklusive ordförande (tabell 24 respektive 25 appendix), där samtliga var signifikanta 

på 1 % -nivån. I de multivariata testerna erhöll vi inga signifikanta samband mellan 

beroende ledamöter i ersättningskommittén och styrelsens ersättning. Varken med 

normalfördelade värden eller icke-normalfördelade värden, både inklusive och 

exklusive ordförande (Styrelse*-variablerna även inkluderade), se tabell 41c (appendix), 

5c, 42c (appendix) samt 6c. Därmed förkastas hypotes 10d. 

Varför blev vår hypotes förkastad? Då det inte är ersättningskommitténs uppgift att 

fastställa arvoden till styrelsen, är det inte förvånande att något samband inte uppstod. 

Valberedningen har istället den uppgiften att bestämma arvoden till styrelsen, därmed 

hade det varit av mer intresse att studera ifall det kan existera beroende ledamöter i en 

valberedning, både direkt och indirekt (genom nätverkande av diverse styrelseproffs, 
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som kan tänkas hålla varandra bakom ryggen). Hade det funnits ett samband, skulle 

detta inneburit komplikationer då sådana situationer ej får förekomma. 

 

6.4.7 VD i styrelse 

Hypotes 11a: VD i styrelse, har ett positivt samband med VD:ns fasta ersättning. 

 

Vårt bivariata test av variabeln VD:n i styrelse, mot VD:ns ersättning, visade på ett 

starkt signifikant samband på 1 % -nivån (Spearman’s Rho, tabell 32 appendix). I de 

multivariata testerna erhöll vi dock inga signifikanta värden på variabeln (tabell 39c 

appendix och 3c), varken med normalfördelade eller icke-normalfördelade värden 

(VD*-variablerna medräknade). Det går därmed inte att bekräfta hypotes 11a på någon 

av signifikans nivåerna i multitesterna. Vi förkastar således hypotes 11a.  

Varför blev vår hypotes förkastad? Sett till våra resultat, finns det inget samband mellan 

att VD sitter i styrelsen och dennes ersättning. Vår teori med Cyert et al (2002), Brick et 

al (2006) samt Ryan & Wiggins (2004), har alla erhållit positiva samband mellan 

variablerna, vilket vi även antog at vi skulle erhålla. Teorin vi utgår från saknar kanske 

applicerbarhet i en svensk kontext, möjligtvis på grund av att vi har starka kontrollägare 

bakom många större företag i Sverige, där VD:ns inflytande då begränsas och denne 

erhåller således inte lika hög ersättning.  

 

Hypotes 11b: VD i styrelse har ett positivt samband med styrelsens fasta ersättning. 

 

I våra bivariata tester fann vi att endast variabeln var signifikant när vi testade 

ersättningen till styrelsen, exklusive ordföranden. Då var variabeln signifikant på 5 %-

nivån, se tabell 34 (appendix). I samtliga multivariata tester av variabeln VD i styrelsen 

mot styrelsens ersättning, fann vi inga signifikanta samband (Styrelse*-variablerna 

medräknade), varken med normalfördelade eller icke-normalfördelade värden, samt 

varken inklusive eller exklusive ordförande, se tabell 41c (appendix), 5c, 42c 

(appendix) och 6c.  
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Varför blev vår hypotes förkastad? Här är det tänkbart att samma resonemang som vi 

använde för att förklara varför hypotes 11a inte blev bekräftad, även är tillämplig här, 

nämligen att det finns starka kontrollägare bakom företagen i Sverige, vilket gör att 

studierna av Brick et al (2006) som förespråkar ett samband, troligen observerade i de 

miljöer vars ägarstruktur var spritt ägande. Det är tänkbart att en VD i ett företag, med 

avsaknad av starka ägare, kan utöva ett större inflytande över såväl styrelsen som 

fastställandet över dennes egna ersättning. Det är även tänkbart att en VD kan influera 

styrelsens ersättning, genom att indirekt influera valberedningen, som då fastställer 

styrelsens ersättning (vilken VD:n sitter med i). I Sverige erhåller inte VD:n någon extra 

ersättning för sitt styrelsearbete, vilket försvårar bekräftandet av denna hypotes i en 

svensk kontext. Det är möjligt att en VD kan influera sin egen lön genom sitt 

engagemang i styrelsen, men det blir svårt att se något samband till hur VD:ns arbete i 

styrelsen höjer den genomsnittliga styrelseersättnigen.  

 

6.4.8 Kvinnligt deltagande 

Hypotes 12a: Det finns ett negativt samband mellan en kvinnlig VD och dennes fasta 

ersättning. 

 

Könet på VD:n är till majoritet manligt, i vår datainsamling erhöll vi endast fyra 

kvinnliga VD:ar av 219 VD poster. Det visar på ett alldeles för lågt antal observationer 

för att kunna uttala sig om. Såldes blev det inte något samband, varken negativt eller 

positivt mellan kvinnligt kön på VD och ersättningen till VD. Vi kan alltså inte mäta 

denna variabel då det är för få observationer. Därmed kan vi inte bekräfta hypotesen 

12a, då det inte förekommer kvinnor i VD-poster i den utsträckningen som gör att det 

blir mätbart att testa en hypotes av detta slag. Tabell 29 (appendix), 3c och 39c 

(appendix).  

 

Hypotes 12b: Det finns ett negativt samband mellan andelen kvinnor i styrelsens fasta 

ersättning. 
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De bivariata testerna fanns inga samband mellan dessa variabler, oavsett 

normalfördelade eller icke-normalfördelad värden, se tabell 30 respektive 31 

(appendix). I de multivariata testerna fann vi dock ett svagt positivt signifikant samband 

mellan andelen kvinnor i styrelsen och styrelsens ersättning (inkluderat ordförande och 

Styrelse*-variablerna), se tabell 5c. Vid test med ordföranden exkluderad så fanns ingen 

korrelation mellan variablerna, se tabell 6c. Således förkastar vi hypotes 12b, då det inte 

finns något negativt samband mellan andel kvinnor i styrelsen och styrelsens ersättning. 

Tvärtom visar resultatet på att andelen kvinnor i styrelsen i själva verket har en svagt 

positiv påverkan på styrelsens ersättning. Alltså är vår tolkning av Kulichs (2009) 

förklaring om att kvinnor i allmänhet har lägre lön är män, inte applicerbar i 

ersättningen till kvinnor i styrelser.  

 

6.4.9 Ägarkoncentration 

Hypotes 13a: Spridd ägarkoncentration har ett positivt samband med VD:ns fasta 

ersättning. 

Hypotes 13b: Spridd ägarkoncentration har ett positivt samband med VD:ns rörliga 

ersättning.  

Spritt ägande (ägartyp) visade inte på något signifikant samband till VD:ns ersättning i 

vårt bivariata test, se tabell 35 och 38 (appendix). I det multivariata testet fanns heller 

inget signifikant samband mellan ägartypen och ersättningen (Varken fast eller rörlig) 

till VD, varken med normalfördelade eller icke-normalfördelade värden (VD*-

variablerna medräknade), se tabell 39c och 40c (appendix) och 3c samt 4c. Däremot 

noterar vi att standardiserat betavärdet för båda testerna är svagt negativ. Vad det kan 

innebära ska vi vara försiktiga att uttala oss kring, men det är möjligt att det är en 

antydan till det motsatta i vår hypotes. Vi förkastar således hypotes 13a. 

Varför blev inte vår hypotes bekräftad? I företag där VD har större inflytande och kan 

bestämma mer, samt inte är kontrollerad av ägare i hög utsträckning, kan VD:n 

säkerligen mer påtagligt påverka dennes egen ersättning. Företag som saknar 

kontrollägare, har därmed spritt ägande, vilket gör att VD:n lättare kan utöva sitt 

inflytande över företag och styrelsen. Det är i detta resonemang som vi finner stöd för 

vår ovanstående hypotes, utifrån Kahn et al (2005) och Hartzell & Starks (2003) men i 



   

 109 

inser att i en svensk kontext, med starka kontrollägare, blir den svår att bekräfta. Det 

innebär således att hypotesen har relevans och har större signifikans i en kontext med 

mer spridd ägarstruktur i företagen. Det är i vår studie på svenska företag som 

hypotesen och resonemanget brister.  

 

Hypotes 13b: Spridd ägarkoncentration har ett positivt samband med styrelsens fasta 

ersättning. 

 

I de bivariata testerna av ägartyp mot ersättningen till styrelsen, erhöll vi inga samband, 

varken inklusive eller exklusive ordförande (se tabell 36 respektive 37 appendix). I de 

multivariata testerna fann vi samband på både 5 % - och 1 % -nivån. Test med 

normalfördelade värden (inklusive Styrelse*-variablerna), inklusive ordförande, visade 

på signifikant samband på 5 % -nivån, se tabell 41c (appendix). I test med normal 

fördelade värden (inklusive Styrelse*-variablerna), exklusive ordförande, fann vi ett 

signifikant samband på 1 % -nivån, se tabell 42c (appendix). I tester med samma 

variabler, inklusive och exklusive ordförande fast med icke-normalfördelade värden, var 

ägartypen inte signifikant på någon signifikansnivå, se tabell 5c respektive 6c.  

Vi anser dock hypotesen bekräftad, då vi erhöll signifikanta värden, vid test på 

exklusive och inklusive ordförande, båda vid normalfördelade värden. De 

standardiserade betavärdena var 14 % (5 % signifikans-nivå, tabell 41c) respektive 20 

% (1 % signifikans-nivå, tabell 42c appendix), vilket tyder på att den beroende 

variabeln (styrelsens ersättning) förklaras i relativt hög utsträckning av ägartypen, spritt 

ägande.  
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Kapitel 7 - Slutsatser och implikationer 

I det här kapitlet presenterar vi de slutsatser som kan konstatera givet våra empiriska 

resultat och den diskussion vi fört i föregående kapitel. I slutet av kapitlet presenterar vi 

studiens teoretiska och praktiska bidrag, samt förslag till fortsatt forskning. 

 

7.1 Slutsatser 

 

Syftet med denna uppsats var att förklara varför ersättningar till VD respektive styrelse 

skiljer sig åt i form och funktion. Under studiens gång blev det tydligt att det finns en 

bred teoretisk referensram som hanterar flera olika perspektiv angående ersättning till 

VD. Samma teoretiska utsträckning kan inte sägas finnas kring styrelsens ersättningar. I 

vår uppsats sammanförs dessa två organ och utvecklar en bild av hur de två 

ersättningarna till respektive organ skiljer sig åt.   

 

Utifrån vår teoretiska referensram, kunde vi i vår analys, konstatera vi att det föreligger 

distinkta skillnader mellan en VD:s uppgifter och en styrelses uppgifter. Främst sett från 

ett tidsperspektiv, i linje med att Anthony & Govindarajan (2007) menar att en VD 

arbetar operativt, medans Garratt (2005) menar att en styrelse arbetar strategiskt. Vidare 

har en VD ett ansvar för ledning av företaget, vilket innebär ett management inriktat 

fokus i arbetet, samtidigt ska en VD ska agera profil utåt sett för företaget, vilket 

innebära att VD:n även tar på sig en ledarskapsroll. Dessa två roller är av helt olika 

karaktär enligt Heifetz & Laurie (1997), viket tyder på att en VD har en enorm 

arbetsbörda givet sina uppgifter. Sett till en styrelse, ansvarar den för företagets 

förpliktelser, och svarar solidariskt för dem, såldes är det ett mer utspritt ansvar och en 

arbetsbörda som inte är lika påtaglig som för en VD. Vi diskuterade även hur 

ersättningarnas form kan skilja sig, då en VD i högre grad erhåller aktierelaterade 

ersättning, än styrelser. Detta kan hänföras till ett agentteoretiskt problem, som tyder på 

att styrelser inte ska belönas kortsiktig med incitament som leder till en beroenderoll till 

företaget, då det i sin tur kan leda till att styrelsen förkastar sina förtroendevalda 

uppgifter. Vår diskussion i analysavsnittet, rörande skillnaderna i uppgifter mellan VD 

och styrelse, konstaterar vi att en del av den nivåskillnad i ersättning som existerar 
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mellan VD och styrelse, är hänförlig till deras skillnader i uppgifter., vilket vi kan styrka 

teoretiskt och till viss del empiriskt, gällande VD:ns rörliga ersättning.  

 

Vi använde oss av befintlig teori för att skapa våra kontrollvariabler, vilket leder till att 

majoriteten av våra empiriska resultat bekräftar tidigare forskning. Den delen av den 

empiriska insamling som utgjorde vårt syfte, var insamlingen av observationer som 

ämnade bestryka VD:s respektive styrelsens uppgifter. Detta material använde vi sedan 

för att skapa en ytterligare dimension i våra empiriska tester, då vi studerade hur R-

kvadrat förändrades när vi införde våra variablers påverkan på den beroende variabeln 

(ersättningen) i modellen. 

 

Från våra empiriska resultat kan vi bekräfta 11 stycken av våra totalt 26 stycken 

hypoteser. Av dessa var 10 hypoteser hänförliga till våra kontrollvariabler och bekräftar 

således tidigare forskningsresultat. De övriga hypoteserna, som bekräftats av tidigare 

forskning men inte av oss, bedömer vi beror på brister i data insamlingsprocessen samt 

att den teoretiska referensramen för hypoteserna inte till fullo är applicerbar i en svensk 

företagskontext.  

 

De hypoteser som inte gick att förkasta utan bekräftar tidigare forskning, och som 

signifikant påverkar den fasta ersättningen till VD:n är följande; VD:ns rykte, företagets 

omsättning (storleken på företag), samt existensen av ersättningskommitté. Av de två 

hypoteser som såg till samband mellan VD:ns rörliga ersättning, var endast företagets 

omsättning signifikant, medans ägartypen fick förkastas. Däremot erhöll vi signifikans 

när vi testade den rörliga ersättning mot våra VD-uppgiftsvariabler (VD*), där såg vi att 

det var ett signifikant samband med hur VD yttrat sig i VD-breven i årsredovisningarna 

och dennes ersättning. Utifrån vår mätning av VD:ns uppgift att driva projekt är detta en 

representativ bil av hur VD:ar uttryckt att de gjort sin uppgift, snarare än att de faktiskt 

gjort det. Givet vår mätning av denna variabel kunde vi se ett positivt samband med 

VD:ns rörliga ersättning och VD:ns förmåga att driva projekt och skapa framtidstro. Det 

innebär att en VD får rörlig ersättning för gjord arbetsinsats eller uttalad arbetsinsats. 

Vilket tyder på att det finns ett samband på hur skillnader i ersättningsnivå, mellan 

organen VD och styrelse, beror på skillnader i uppgifter.  
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De hypoteser som inte gick att förkasta och som signifikant påverkar styrelsens fasta 

ersättning är följande: antal styrelsemöten, företagets omsättning, ålder, existensen av 

ersättningskommitté och spridd ägarkoncentration. Då vi inte erhöll några 

observationer på styrelsens rörliga ersättning, kunde vi inte heller testa denna statistiskt. 

Således blev det inga resultat som kunde bekräfta eller förkasta våra hypoteser på 

styrelsens rörliga ersättning. Våra egna uppgiftsvariabler (Styrelse*) gav inga 

signifikanta samband på styrelsens ersättning. Det tyder på att vi inte lyckades mäta den 

uppgiftsskillnad som finns, vilket således ledde till att vi var tvungna att förkasta de 

hypoteser som uppskattade styrelsens uppgifter.  

 

7.2 Implikationer 

7.2.1 Metodologiskt bidrag 

Genom skapandet och testandet av våra egna VD-uppgiftsvariabler (VD*-variabler), 

samt konstaterandet av deras statistiska signifikans för VD:ns rörliga ersättning, kan vi 

hävda att vi har understött med ett metodologiskt bidrag i vår uppsats. Våra variabler 

som ämnar mäta respektive organs uppgifter och testa deras samband med respektive 

organs ersättning, är ett färskt tillvägagångssätt som har bidragit till att vi i vår uppsats 

har kunnat identifiera nya variabler som påverkar VD:ns rörliga ersättning. Även våra 

styrelse-uppgiftsvariabler (Styrelse*-variabler), visar på ett nytt tillvägagångssätt att 

studera olika variablers påverkan på styrelsens ersättning. Även om dessa Styrelse*-

variabler inte statistiskt hade ett samband med styrelsens ersättning, kan liknande 

metoder användas för att identifiera nya påverkande faktorer som har signifikanta 

samband med styrelsens ersättning.  

 

7.2.2 Teoretiskt bidrag  

Utifrån vår teoretiska referensram, bildade vi våra egna modeller för vilka VD:ns 

respektive styrelsens primära uppgifter är. VD:ns uppgifter grundar sig på teoretiska 

tolkningar som Fayol (1916/1949: se Tyrstrup, 1993), Smith et al (2004), Mintzbergs 

(1975), Pollach & Kerbler (2011) och Heifetz & Laurie (1997). Styrelsens uppgifter 

grundar sig på teoretiska tolkningar av Garratt (2005), Janson et al (2010), Kakabadse & 
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Kakabadse (2008) och Smith et al (2004). Kring organens uppgifter förde vi en 

diskussion, där vi konstaterade att de föreligger betydande skillnader mellan de båda 

organens olika uppgifter. Till följd av denna skillnad, ämnade vi att undersöka om dessa 

skillnader i uppgifter kunde förklara skillnaden i ersättningarnas nivå till de båda 

organen. Då en VD tenderar att erhålla mer i ersättningen givet styrelsen i företaget, 

ansåg vi att det kan bero på de differentierade uppgifter som en VD har givet en 

styrelse. I vår studie skapade vi variabler som skulle mäta respektive organs olika 

uppgifter i viss utsträckning. Vi lyckades dock inte fastställa empiriskt att ersättningarna 

mellan de två organen skiljer sig åt i nivå på grund av en skillnad i uppgifter. Detta 

beror dock troligtvis på att våra variabler inte framgångsrikt lyckades mäta de olika 

uppgifterna på ett korrekt sätt. Även om vi inte empiriskt lyckades bekräfta samtliga av 

våra uppgiftsskillnads-variabler angående VD:ns respektive styrelsens uppgifter, visar 

vår teori att det finns ett samband mellan nivåskillnaden i ersättning till VD och styrelse 

kopplat till en skillnad i uppgifter Vi inte kan förkasta att det existerar ett statistiskt 

signifikant samband mellan VD:ns rörliga ersättning och VD:ns uppgifter, vilket tyder 

på att det kan finnas ett samband mellan skillnaden i ersättningsnivå och skillnader i 

uppgifter mellan de två organen, VD och styrelse. 

 

7.2.3 Praktiskt bidrag 

Vad kan våra resultat användas till? Våra resultat visade inte på det starka sambandet vi 

hade hoppats på, rättare sagt var vår insamling avgränsad, vilket gjorde att våra 

hypoteser inte kunde bekräftas till följd av vår begränsade operationalisering på våra 

VD*- respektive Styrelse*-variabler. Vårt syfte och vårt teoretiska bidragande är 

däremot intressant att framhäva, då det visar på att en skillnad i ersättning till VD och 

styrelse, beror på skillnad i uppgifter. Utifrån våra teoretiska modeller kan vi konstatera 

varför ersättningarnas utformning mellan organen skiljer sig åt. Vi kan förklara, från ett 

agentteoretiskt perspektiv (Brick et al, 2006), varför en styrelse inte erhåller 

aktierelaterade ersättning med anknytning till företaget, genom att fastställa styrelsens 

obligation till att ha ett långsiktigt perspektiv och styrelsens uppgift att övervaka VD:n. 

Därmed blir inte en styrelse belönad på ett kortsiktigt sätt. Dessa resonemang bottnar i 

en grundtanke kring att det finns en tydlig skillnad mellan uppgifterna, vilket leder till 

att ersättningarna får olika utformning och fyller sin unika funktion, anpassat efter VD 
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eller styrelse. Vidare visade vårt statistiska samband mellan VD:ns rörliga ersättning 

och dennes uppgifter, på att en VD erhåller rörlig kopplad till gjord arbetsinsats. Det är 

alltså skillnaderna mellan organen som avgör vilken typ av belöningsform de båda 

erhåller. Denna slutsats kan bidra med en bredare förståelse kring varför VD:ar erhåller 

rörlig ersättning och på så vis skapa en högre grad av legitimitet kring fenomenet.  

Vårt praktiska bidrag ger därmed en insikt i varför det finns en skillnad i ersättning till 

VD och styrelse och vad den skillnaden beror på. Detta kan på många vis ge en bredare 

uppfattning som är kommunicerbar till en bredare skara, mer explicit allmänheten. Då 

ersättningar tenderar att vara ett uppmärksammat fenomen i såväl politiska som triviala 

debatter, kan vår studie mildra den hets som finns kring höga ersättningar, då vårt 

teoretiska resonemang visar på att ersättningarna kan vara rättfärdigade med hänsyn till 

vad en VD och en styrelse ansvarar över och presterar. Vidare kan exempelvis fackliga 

representanter i styrelser ha nytta av de teoretiska antaganden vi format i vår studie. 

Våra teoretiska antaganden ger insikt i de uppgifter en VD respektive en styrelse har, 

och hur dessa kan forma respektive organs ersättningar, vilket kan vara av intresse för 

de fackliga representanterna i styrelsen.  

 

7.2.4 Fortsatt forskning  

Då vi till viss del misslyckades med att framgångsrikt visa på statistiska samband 

mellan organens skillnader i uppgifter och skillnader i ersättning, uppmanar vi till fler 

studier kring fenomenet och mer lyckade mätningar som kan visa på starka samband 

och således bekräfta våra teoretiska antaganden. För att bättre lyckas mäta hur 

uppgiftsskillnaden påverkar ersättningen, kan fallstudier i företag leda till upptäckter av 

nya variabler som mäter uppgifter för respektive organ på ett mer kausalt bindande sätt.  

Genom fallstudier kan man vidare undersöka mer ingående hur en styrelse försöker 

skapa förtroende (en del av styrelsen uppgift) och hur en VD mer använder sig av sin 

profil för att ge företaget ett ansikte och rykte utåt. VD:ns uppgifter inkluderade även 

skapandet av framtidstro, vilket vi även anser kan vara lättare att identifiera mätbara 

variabler på vid en fallstudie.  
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Om nya variabler som mäter uppgiftsskillnaderna observeras, kan dessa användas i vår 

modell för att med mer exakthet specificera hur stor del av ersättningarnas nivåskillnad 

som är hänförbar till uppgiftsskillnaden. Mer specifikt är det kategorin; variabler 

utanför denna studies omfång, i vår modell som blir mindre om nya variabler uppdagas, 

vilket leder till en ökad precision för modellens övergripande generalisering. Vi har 

uttalat oss kring vår modells begränsning till generaliserbarhet, då den bygger på 

information och data hämtad från svenska företags årsredovisningar, såldes bygger den 

på en svensk kontext, vilket sett till världens dominerande ekonomier, skiljer sig åt. 

Därmed skulle en studie i en amerikansk kontext, med vår modell, bli intressant och ett 

steg för fortsatt forskning.  
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Kapitel 9 - Appendix 

9.1 Pearson-test 

 

Tabell 7  Logersättning 

VDFast 

Log antal 

styrelsemöten 

Log ersättning VD 

fast 

Pearson korrelation 

Signifikans 

Antal 

1 

 

217 

0,020 

0,773 

215 

Log antal 

styrelsemöten 

Pearson korrelation 

Signifikans 

Antal 

0,020 

0,773 

215 

1 

 

217 

 

 

Tabell 8  Log ersättning 

styrelse 

genomsnitt  

(Inkl. Ordf.) 

Log antal 

styrelsemöten 

Log ersättning 

styrelse 

genomsnitt (Inkl. 

Ordf.) 

Pearson korrelation 

Signifikans 

Antal 

1 

 

218 

0,128 

0,061 

216 

Log antal 

styrelsemöten 

Pearson korrelation 

Signifikans 

Antal 

0,128 

0,061 

216 

1 

 

217 

 

 

Tabell 9  Log ersättning 

styrelse genomsnitt 

(Exkl. Ordf.) 

Log antal 

styrelsemöten 

Log ersättning 

styrelse 

genomsnitt (Exkl. 

Ordf.) 

Pearson korrelation 

Signifikans 

Antal 

1 

 

218 

0,112 

0,102 

216 

Log antal 

styrelsemöten 

Pearson korrelation 

Signifikans 

Antal 

0,112 

0,102 

216 

1 

 

217 

 

 

 



   

 121 

 

 

 

 

 

Tabell 12  Log ersättning 

styrelse 

genomsnitt  

(Inkl Ordf.) 

Rykte styrelse 

genomsnitt 

Log ersättning 

styrelse 

genomsnitt (Inkl. 

Ordf.) 

Pearson korrelation 

Signifikans 

Antal 

1 

 

218 

0,174 

0,010 

218 

Rykte styrelse 

genomsnitt 

Pearson korrelation 

Signifikans 

Antal 

0,174 

0,010 

218 

1 

 

219 

 

 

 

 

Tabell 10  Log ersättning 

styrelse 

genomsnitt  

(Inkl. Ordf.) 

Erfarenhet 

styrelse 

genomsnitt 

Log ersättning 

styrelse genomsnitt 

(Inkl. Ordf.) 

Pearson korrelation 

Signifikans 

Antal 

1 

 

218 

-0,068 

0,316 

218 

Erfarenhet styrelse 

genomsnitt 

Pearson korrelation 

Signifikans 

Antal 

-0,068 

0,316 

218 

1 

 

219 

Tabell 11  Log ersättning 

styrelse genomsnitt  

(Exkl. Ordf.) 

Erfarenhet 

styrelse 

genomsnitt 

Log ersättning 

styrelse 

genomsnitt (Exkl. 

Ordf.) 

Pearson korrelation 

Signifikans 

Antal 

1 

 

218 

-0,070 

0,302 

218 

Erfarenhet 

styrelse 

genomsnitt 

Pearson korrelation 

Signifikans 

Antal 

-0,070 

0,302 

218 

1 

 

219 
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Tabell 13  Log ersättning 

styrelse 

genomsnitt 

(Exkl. Ordf.) 

Rykte styrelse 

genomsnitt 

Log ersättning 

styrelse 

Genomsnitt (Exkl. 

Ordf.) 

Pearson korrelation 

Signifikans 

Antal 

1 

 

218 

0,175 

0,009 

218 

Rykte styrelse 

genomsnitt 

Pearson korrelation 

Signifikans 

Antal 

0,175 

0,009 

218 

1 

 

219 

 

 

 

 

 

Tabell 14  Log ersättning VD 

fast 

Log företagets 

omsättning 

Log ersättning 

VD fast 

Pearson korrelation 

Signifikans 

Antal 

1 

 

217 

0,625 

0,000 

215 

Log företagets 

omsättning 

Pearson korrelation 

Signifikans 

Antal 

0,625 

0,000 

215 

1 

 

217 

Tabell 15  Log ersättning 

VD rörlig 

Log företagets 

omsättning 

Log ersättning VD 

rörlig 

Pearson korrelation 

Signifikans 

Antal 

1 

 

98 

0,464 

0,000 

98 

Log företagets 

omsättning 

Pearson korrelation 

Signifikans 

Antal 

0,464 

0,000 

98 

1 

 

217 

Tabell 16  Log ersättning 

styrelse genomsnitt  

(Inkl Ordf.) 

Log 

företagets 

omsättning 

Log ersättning 

styrelse 

genomsnitt (Inkl 

Ordf.) 

Pearson korrelation 

Signifikans 

Antal 

1 

 

218 

0,529 

0,000 

216 

Logföretagets 

omsättning 

Pearson korrelation 

Signifikans 

Antal 

0,529 

0,000 

216 

1 

 

217 
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Tabell 18  Log ersättning 

VD Fast 

Ålder VD 

Log ersättning VD 

fast 

Pearson korrelation 

Signifikans 

Antal 

1 

 

217 

0,163 

0,016 

217 

Ålder VD Pearson korrelation 

Signifikans 

Antal 

0,163 

0,016 

217 

1 

 

219 

Tabell 17  Log ersättning 

styrelse 

genomsnitt  

(Exkl. Ordf.) 

Log företagets 

omsättning 

Log ersättning 

styrelse 

genomsnitt 

(Exkl. Ordf.) 

Pearson korrelation 

Signifikans 

Antal 

1 

 

218 

0,538 

0,000 

216 

Logföretagets 

omsättning 

Pearson korrelation 

Signifikans 

Antal 

0,538 

0,000 

216 

1 

 

217 

Tabell 19 

 

 Log ersättning 

styrelse 

genomsnitt  

(Inkl. Ordf.) 

Ålderstyrelse 

genomsnitt 

Log ersättning styrelse 

genomsnitt (Inkl. Ordf.) 

Pearson 

korrelation 

Signifikans 

Antal 

1 

 

218 

0,126 

0,064 

218 

Ålderstyrelsegenomsnitt Pearson 

korrelation 

Signifikans 

Antal 

0,126 

0,064 

218 

1 

 

219 

Tabell 20  Log ersättning 

styrelse 

genomsnitt 

(Exkl. Ordf.) 

Ålderstyrelse 

genomsnitt 

Log ersättning styrelse 

genomsnitt (Exkl. Ordf.) 

Pearson 

korrelation 

Signifikans 

Antal 

1 

 

218 

0,158 

0,020 

218 

Ålderstyrelsegenomsnitt Pearson 

korrelation 

Signifikans 

Antal 

0,158 

0,020 

218 

1 

 

219 
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9.2 Spearman’s rho  

 

Tabell 21  Log ersättning 

VD fast 

 

Log erfarenhet 

VD 

Log 

ersättning VD 

fast 

Spearman 

korrelation 

Signifikans 

Antal 

1,000 

 

217 

-0,037 

0,588 

215 

Log 

erfarenhet 

VD 

Spearman 

korrelation 

Signifikans 

Antal 

-0,037 

0,588 

215 

1,000 

 

217 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 22 

 

 Log ersättning 

VD fast 

 

Rykte VD 

Log ersättning 

VD fast 

Spearman korrelation 

Signifikans 

Antal 

1,000 

 

217 

0,213 

0,002 

217 

Rykte VD Spearman korrelation 

Signifikans 

Antal 

0,213 

0,002 

217 

1,000 

 

219 

Tabell 23  Log 

ersättning VD 

fast 

 

Beroende i 

ersättningskommitté 

Log ersättning 

VD fast 

Spearman 

korrelation 

Signifikans 

Antal 

1,000 

 

217 

0,188 

0,006 

217 

Beroende i 

ersättningskomm

itté 

Spearman 

korrelation 

Signifikans 

Antal 

0,188 

0,006 

217 

1,000 

 

219 
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Tabell 24 

 

 Log ersättning 

styrelse genomsnitt 

(Inkl. Ordf.) 

Beroende i 

ersättningskommitté 

Log ersättning 

styrelse 

genomsnitt 

(Inkl. Ordf.) 

Spearman 

korrelation 

Signifikans 

Antal 

1,000 

 

218 

0,136 

0,044 

218 

Beroende i 

ersättningskom

mitté 

Spearman 

korrelation 

Signifikans 

Antal 

0,136 

0,044 

218 

1,000 

 

219 

Tabell 25  Log ersättning 

styrelse genomsnitt 

(Exkl. Ordf.) 

Beroende i 

ersättningskommitté 

Log ersättning 

styrelse 

genomsnitt 

(Exkl. Ordf.) 

Spearman 

korrelation 

Signifikans 

Antal 

1,000 

 

218 

0,184 

0,007 

218 

Beroende i 

ersättningskom

mitté 

Spearman 

korrelation 

Signifikans 

Antal 

0,184 

0,007 

218 

1,000 

 

219 

Tabell 26  Log ersättning 

VD fast 

 

Ersättningskom

mitté 

Log 

ersättning 

VD fast 

Spearman 

korrelation 

Signifikans 

Antal 

1,000 

 

217 

0,437 

0,000 

217 

Ersättnin

gskommit

té 

Spearman 

korrelation 

Signifikans 

Antal 

0,437 

0,000 

217 

1,000 

 

219 
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Tabell 27  Log ersättning 

styrelse genomsnitt 

(Inkl. Ordf.) 

Ersättningskommi

tté 

Log 

ersättning 

styrelse 

genomsnitt 

(Inkl. Ordf.) 

Spearman 

korrelation 

Signifikans 

Antal 

1,000 

 

218 

0,335 

0,000 

218 

Ersättningsk

ommitté 

Spearman 

korrelation 

Signifikans 

Antal 

0,335 

0,000 

218 

1,000 

 

219 

Tabell 28  Log 

ersättning 

styrelse 

genomsnitt 

(Exkl. Ordf.) 

Ersättningskommitté 

Log ersättning 

styrelse 

genomsnitt (Exkl. 

Ordf.) 

Spearman 

korrelation 

Signifikans 

Antal 

1,000 

 

218 

0,384 

0,000 

218 

Ersättningskommi

tté 

Spearman 

korrelation 

Signifikans 

Antal 

0,384 

0,000 

218 

1,000 

 

219 

Tabell 29  Log ersättning 

VD fast 

Kön VD 

Log 

ersättning 

VD fast 

Spearman korrelation 

Signifikans 

Antal 

1,000 

 

217 

-0,107 

0,115 

217 

Kön VD Spearman korrelation 

Signifikans 

Antal 

-0,107 

0,115 

217 

1,000 

 

219 
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Tabell 30  Log ersättning 

styrelse 

genomsnitt (Inkl. 

Ordf.) 

Log antal 

kvinnor i 

styrelsen 

genomsnitt 

Log ersättning 

styrelse 

genomsnitt 

(Inkl. Ordf.) 

Spearman 

korrelation 

Signifikans 

Antal 

1,000 

 

218 

-0,014 

0,853 

177 

Log antal 

kvinnor i 

styrelsen 

genomsnitt 

Spearman 

korrelation 

Signifikans 

Antal 

-0,014 

0,853 

177 

1,000 

 

177 

Tabell 31  Log ersättning 

styrelse 

genomsnitt (Exkl. 

Ordf.) 

Log antal 

kvinnor i 

styrelsen 

genomsnitt 

Log ersättning 

styrelse 

genomsnitt (Exkl. 

Ordf.) 

Spearman 

korrelation 

Signifikans 

Antal 

1,000 

 

218 

-0,084 

0,265 

177 

Log antal 

kvinnor i 

styrelsen 

genomsnitt 

Spearman 

korrelation 

Signifikans 

Antal 

-0,084 

0,265 

177 

1,000 

 

177 

Tabell 32  Log ersättning 

VD fast 

VD i styrelsen 

Log ersättning 

VD fast 

Spearman 

korrelation 

Signifikans 

Antal 

1,000 

 

217 

0,221 

0,001 

217 

VD i styrelsen Spearman 

korrelation 

Signifikans 

Antal 

-0,221 

0,001 

217 

1,000 

 

219 
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Tabell 33  Log ersättning 

styrelse 

genomsnitt (Inkl. 

Ordf.) 

VD i styrelsen 

Log ersättning 

styrelse 

genomsnitt 

(Inkl. Ordf.) 

Spearman 

korrelation 

Signifikans 

Antal 

1,000 

 

218 

0,084 

0,215 

218 

VD i styrelsen Spearman 

korrelation 

Signifikans 

Antal 

0,084 

0,215 

218 

1,000 

 

219 

Tabell 34 

 

 Log ersättning 

styrelse 

genomsnitt 

(Exkl. Ordf.) 

VD i styrelsen 

Log ersättning 

styrelse 

genomsnitt 

(Exkl. Ordf.) 

Spearman 

korrelation 

Signifikans 

Antal 

1,000 

 

218 

0,137 

0,044 

218 

VD i styrelsen Spearman 

korrelation 

Signifikans 

Antal 

0,137 

0,044 

218 

1,000 

 

219 

Tabell 35  Log ersättning 

VD fast 

Ägartyp 

Log ersättning 

VD fast 

Spearman 

korrelation 

Signifikans 

Antal 

1,000 

 

217 

-0,012 

0,863 

217 

Ägartyp Spearman 

korrelation 

Signifikans 

Antal 

-0,012 

0,863 

217 

1,000 

 

219 
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Tabell 36  Log ersättning 

styrelse 

genomsnitt (Inkl. 

Ordf.) 

Ägartyp 

Log ersättning 

styrelse genomsnitt 

(Inkl. Ordf.) 

Spearman 

korrelation 

Signifikans 

Antal 

1,000 

 

218 

0,034 

0,613 

218 

Ägartyp Spearman 

korrelation 

Signifikans 

Antal 

0,034 

0,613 

218 

1,000 

 

219 

Tabell 37  Log ersättning 

styrelse 

genomsnitt (Exkl. 

Ordf.) 

Ägartyp 

Log ersättning 

styrelse genomsnitt 

(Exkl. Ordf.) 

Spearman 

korrelation 

Signifikans 

Antal 

1,000 

 

218 

0,059 

0,388 

218 

Ägartyp Spearman 

korrelation 

Signifikans 

Antal 

0,059 

0,388 

218 

1,000 

 

219 

Tabell 38  Log 

ersättning 

VD rörlig 

Ägartyp 

Log 

ersättning 

VD rörlig 

Spearman 

korrelation 

Signifikans 

Antal 

1,000 

 

98 

-0,006 

0,952 

98 

Ägartyp Spearman 

korrelation 

Signifikans 

Antal 

-0,006 

0,952 

98 

1,000 

 

219 
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9.3 Multivariata tester (normalfördelade värden) 

Summeringsmodell 

Modell R 
R-

kvadrat 

Justerad 

R-

kvadrat 

R-kvadrat 

förändring 
Signifikans 

1 

2 

0,688 

0,713 

0,474 

0,508 

0,447 

0,454 

0,474 

0,035 

0,000 

0,284 

Tabell 39a 

 

Anova 

Modell Medlevärde 

Kvadrat 

Signifikans 

1    Regression 

      Residual 

5,777 

0,321 

0,000 

2    Regression 

      Residual 

2,952 

0,317 

0,000 

 Tabell 39b 

 

Koefficienttabell 

Modell Beta-värde Signifikans Tolerans-värde 

1   (Konstant)  0,000  

     Logftgoms 0,531 0,000 0,808 

Logerfarenhet VD -0,008 0,888 0,851 

    Rykte VD 0,117 0,031 0,915 

    Ålder VD 0,036 0,506 0,887 

    LogantalSmöten 0,023 0,664 0,934 

    Ersättningskommitté 0,261 0,000 0,705 

    Beroende i    

    ersättningskommitté 
-0,47 0,427 0,744 

    Kön VD 0,047 0,371 0,938 

    Ägaryp 0,068 0,965 0,930 

VD i styrelsen -0,002 0,214 0,875 

2   (Konstant)  0,000  

      Logftgoms 0,508 0,000 0,761 

     Logerfarenhet VD 0,008 0,897 0,778 
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Tabell 39c 

 

Summeringsmodell 

Modell R 
R-

kvadrat 

Justerad 

R-

kvadrat 

R-kvadrat 

Förändring 
Signifikans 

1 

2 

0,469 

0,597 

0,220 

0,357 

0,204 

0,257 

0,220 

0,137 

0,000 

0,107 

 Tabell 40a 

 

 

 

 

      Rykte VD 0,125 0,022 0,879 

     Ålder VD 0,021 0,701 0,861 

    LogantalSmöten 0,050 0,360 0,873 

    Ersättningskommitté 0,233 0,000 0,659 

    Beroende i    

    ersättningskommitté 
-0,003 0,956 0,685 

    Kön VD 0,47 0,385 0,902 

    Ägartyp -0,30 0,575 0,885 

    VD i styrelsen 0,084 0,130 0,852 

    Expansion 0,056 0,301 0,880 

    Projekt 0,057 0,308 0,831 

    Planering -0,078 0,144 0,921 

    Investering 0,073 0,184 0,862 

    Framtid 0,054 0,323 0,871 

    Hopp -0,004 0,936 0,926 

    Förväntning 0,005 0,931 0,922 

    Kvalité 0,084 0,124 0,886 

    Framgång -0,006 0,913 0,872 

    Uppmärksamhet 0,104 0,055 0,905 

    VD/företagsträff -0,044 0,423 0,868 
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Anova 

 

 

 

 

 Tabell 40b 

 

 

Koefficienttabell 

Modell Beta-värde Signifikans Tolerans-värde 

1   (Konstant)  0,000  

     Logftgomsättning 0,476 0,000 0,973 

     Ägartyp 0,071 0,442 0,973 

2   (Konstant)  0,000  

     Logftgomsättning 0,516 0,000 0,791 

     Ägartyp 0,095 0,311 0,884 

     Expansion -0,178 0,068 0,823 

     Projekt -0,087 0,406 0,699 

     Planering 0,002 0,982 0,854 

     Investering -0,063 0,505 0,870 

     Framtid -0,109 0,254 0,845 

     Hopp 0,076 0,409 0,924 

     Förväntning 0,011 0,907 0,873 

     Kvalité -0,142 0,152 0,791 

     Framgång 0,226 0,022 0,818 

     Uppmärksamhet 0,267 0,029 0,530 

     VD/företagsträff -0,018 0,884 0,535 

 Tabell 40c 

 

 

 

 

Modell Medelvärde 

Kvadrat 

Signifikans 

1    Regression 

      Residual 

19,630 

1,462 

0,000 

2    Regression 

      Residual 

4,891 

1,364 

0,000 
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Summeringsmodell 

Modell R 
R-

kvadrat 

Justerad 

R-

kvadrat 

R-kvadrat 

Förändring 
Signifikans 

1 

2 

0,645 

0,650 

0,416 

0,422 

0,380 

0,379 

0,416 

0,006 

0,000 

0,422 

 Tabell 41a 

Anova 

Modell Medlevärde 

Kvadrat 

Signifikans 

1    Regression 

      Residual 

3,020 

0,257 

0,000 

2    Regression 

      Residual 

2,554 

0,258 

0,000 

 Tabell 41b 

 

Koefficienttabell 

Modell Beta-värde Signifikans Tolerans-

värde 

1   (Konstant)  0,000  

Logftgomsättning 0,546 0,000 0,871 

     Ålderstyrelsengenomsnitt 0,156 0,017 0,845 

     LogantalSmöten 0,135 0,035 0,885 

Erfarenhetsgenomsnitt -0,098 0,128 0,857 

Ryktesgenomsnitt 0,095 0,132 0,898 

Logantalkvinnorsgenomsnitt 0,075 0,249 0,835 

Ersättningskommitté 0,123 0,080 0,724 

Beroende i 

ersättningskommitté 
0,015 0,822 0,769 

Ägaryp 0,157 0,015 0,860 

VD i styrelsen 0,015 0,812 0,852 

2   (Konstant)  0,000  

        Logftgomsättning 0,549 0,000 0,867 

     Ålderstyrelsengenomsnitt 0,157 0,018 0,814 

        LogantalSmöten 0,138 0,031 0,883 

       Erfaranhetsgenomsnitt -0,104 0,107 0,852 
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     Ryktesgenomsnitt 0,090 0,158 0,890 

    Logantalkvinnorsgenomsnitt 0,069 0,296 0,823 

     Ersättningskommitté 0,127 0,073 0,720 

    Beroende i    

    ersättningskommitté 
0,014 0,832 0,764 

    Ägartyp 0,024 0,714 0,842 

    VD i styrelsen 0,134 0,048 0,780 

    Styrelsens   

    förtroendegivande  

    till aktieägare 

0,047 0,460 0,869 

   Nya Policys -0,072 0,244 0,927 

Tabell 41c 

 

Summeringsmodell 

Modell R 
R-

kvadrat 

Justerad 

R-

kvadrat 

R-kvadrat 

Förändring 
Signifikans 

1 

2 

0,641 

0,642 

0,411 

0,413 

0,376 

0,369 

0,411 

0,001 

0,000 

0,839 

 Tabell 42a 

 

Anova 

Modell Medelvärde 

Kvadrat 

Signifikans 

1    Regression 

      Residual 
3,295 

0,286 

0,000 

2    Regression 

      Residual 
2,754 

0,288 

0,000 

  Tabell 42b 
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Koefficienttabell 

Modell Beta-värde Signifikans Tolerans-värde 

1   (Konstant)  0,000  

Logomsättning 0,517 0,000 0,871 

     Ålderstyrelsengenomsnitt 0,210 0,002 0,845 

     LogAntalSmöten 0,118 0,065 0,885 

Erfarenhetsgenomsnitt -0,112 0,085 0,857 

Ryktesgenomsnitt 0,075 0,234 0,898 

LogAntalkvinnorsgenomsnitt 0,039 0,556 0,835 

Ersättningskommitté 0,111 0,115 0,724 

Beroende i 

ersättningskommitté 
0,061 0,373 0,769 

Ägaryp 0,210 0,001 0,860 

VD i styrelsen 0,039 0,552 0,852 

2   (Konstant)  0,000  

        Logomsättning 0,518 0,000 0,867 

     Ålderstyrelsengenomsnitt 0,212 0,002 0,814 

        LogAntalSmöten 0,119 0,064 0,883 

       Erfaranhetsgenomsnitt -0,115 0,079 0,852 

     Ryktesgenomsnitt 0,072 0,257 0,890 

    LogAntalkvinnorsgenomsnitt 0,036 0,584 0,823 

    Ersättningskommitté 0,113 0,112 0,720 

    Beroende i    

    ersättningskommitté 
0,060 0,384 0,764 

    Ägartyp 0,198 0,004 0,780 

    VD i styrelsen 0,043 0,516 0,842 

    Styrelsens förtroendegivande  

    till aktieägare 
0,027 0,680 0,869 

    Nya Policys -0,029 0,637 0,927 

 Tabell 42c 
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9.4 Valutakurser 
 
ACKUMULERAT ÅRSGENOMSNITT 2008 januari - december 

       

       2008 januari - december 
 Enhet Valutakod Medel Min Max Ultimo 
 1 AUD 5,5348 4,7025 5,8675 5,3625 
 1 BRL 3,6151 3,044 3,965 3,249 
 1 CAD 6,1684 5,7875 6,7175 6,3025 
 100 CHF 605,857 568,7 737,75 734,55 
 1 CNY 0,9464 0,84 1,22 1,13 
 100 CZK 38,5415 35,52 41,93 41 
 100 DKK 128,8381 124,25 149,1 146,8 
 1 EEK 0,6139 0,5925 0,71 0,699 
 1 EUR 9,6055 9,271 11,1085 10,9355 
 1 GBP 12,0912 11,2475 12,935 11,2475 
 1 HKD 0,8453 0,75 1,08 1 
 100 HUF 3,8255 3,5 4,17 4,09 
 100 IDR 0,0683 0,06 0,08 0,07 
 100 INR 15,1192 13,7 16,72 16 
 100 ISK 7,79 5,54 10,31 6,36 
 100 JPY 6,4023 5,56 9,02 8,6 
 100 KRW 0,602 0,51 0,693 0,6125 
 1 LTL 2,7823 2,69 3,22 3,17 
 1 LVL 13,6704 13,24 15,69 15,48 
 1 MAD 0,8469 0,81 0,98 0,97 
 1 MXN 0,5912 0,52 0,64 0,57 
 100 NOK 117,0538 109,45 120,1 110,35 
 1 NZD 4,6426 4,24 5,14 4,5125 
 1 PLN 2,743 2,57 2,96 2,62 
 100 RUB 26,4225 25,02 30 26,32 
 1 SAR 1,7542 1,555 2,235 2,065 
 1 SGD 4,6387 4,305 5,465 5,375 
 100 SKK 30,7748 27,9 36,81 36,28 
 1 THB 0,199 0,177 0,2355 0,223 
 1 TRY 5,0607 4,4325 5,54 5,108 
 1 USD 6,5808 5,8425 8,38 7,7525 
 1 ZAR 0,8007 0,69 0,94 0,82 
 

       Tabell 43  


