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Sammanfattning 

Examensarbete, Civilekonomprogrammet 

Författare:  Rikard Bingström och Carl-Henric Söderblom 

Handledare: Anna Stafsudd 

Examinator:  Sven-Olof Collin 

Titel: Ersättningen till den verkställande direktören och aktieägarnas  avkastning - 

 Finns det något samband? 

Bakgrund: Det finns en debatt i media och samhället kring ersättningen som 

 verkställande direktörer erhåller och rimligheten i den utveckling 

 som inneburit en ökad löneklyfta mellan arbetare och företagsledning. Gör 

 verkställande direktörer sig förtjänt av dessa ökade kompensationsnivåer ur 

 ett  aktieägarperspektiv? Finns det ett samband mellan ersättningen 

 som tilldelas verkställande direktören och den avkastning som kommer 

 aktieägarna till gagn? Och vilken modererande påverkan kan de, 

 traditionellt sett starka svenska kontrollägarna, tänkas ha på detta 

 eventuella samband? 

Problemformulering: Hur påverkar den verkställande direktörens rörliga ersättning ett företags 

 avkastning? Och vilken, om någon, påverkan har ägarskapsstrukturen i 

 företagen på sambandet? 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att förklara om och i så fall hur den rörliga 

 ersättningen till den verkställande direktören påverkar aktieägarnas 

 avkastning samt vilken effekt ägarskapsstrukturen i företag har på 

 sambandet. 

Metod: I studien används en kvantitativ metod där det empiriska materialet har 

 insamlats genom årsredovisningar och databaser. Samtliga 78 bolag 

 som ingår i studien är noterade på antingen Nasdaq OMX Large Cap- 

 eller Mid Cap-lista. Hypoteser skapades för att testa och därigenom uppfylla 

 syftet. 

Resultat och slutsats: Inget positivt signifikant samband mellan den rörliga ersättningen till 

 verkställande direktören och studiens fyra avkastningsmått ROA, ROE, 

 aktiekursförändring och BHR har påvisats. Vad gäller ägarna har de ej 

 funnits ha en signifikant påverkan på sambandet mellan den rörliga 

 ersättningen till verkställande direktör och avkastningen till ägarna. 
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Abstract 

Master Thesis in Business Administration 

Authors: Rikard Bingström and Carl-Henric Söderblom 

Advisor: Anna Stafsudd 

Examiner: Sven-Olof Collin 

Title: CEO Remuneration and Shareholder Return – Is there a connection? 

Background: There is a debate in the media and society as a whole on the subject of  the

 remuneration that Chief Executive Officers (CEO) receive and the 

 reasonableness of the development that has increased the wage gap between 

 ordinary workers and the CEO. Do CEOs performance merit these 

 increased levels of compensation from a shareholder perspective? Is there a 

 relationship between the remuneration awarded the CEO and the return to 

 the  shareholders? And what, if any, moderating influence will the 

 traditionally strong Swedish control owners have on this potential 

 relationship? 

Problem: How does the CEO's variable remuneration affect a company's financial 

 performance and shareholder return? And what, if any, effect does the 

 ownership structure have on that relationship? 

Purpose: The purpose of this thesis is to explain whether, and if so, how the

 remuneration of the CEO affects shareholder returns and what effect the 

 ownership structure have on that relationship. 

 

Method: The study uses a quantitative method in which the empirical data were 

 obtained through databases and annual reports. All of the 78 companies 

 included in the study are listed on either Nasdaq OMX Stockholm Large Cap 

 or Mid Cap list. Hypotheses were created for the purpose of testing and 

 thereby answer if there is a relationship between CEO’s remuneration and 

 the  shareholder returns. 

Results and conclusions: No positive significant relationship between the variable remuneration of the 

 CEO and the four measurements of shareholders return ROA, ROE, stock 

 price change and BHR applied in this thesis has been found. As for the 

 owners, they have not been found to have a significant impact on 

 the  relationship between the variable remuneration of the CEO and the 

 shareholders return. 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Det har de senaste åren förts en debatt om den höga ersättningsnivån till börsbolagens verkställande 

direktörer och de stora ökningar i dessa ersättningar som skett åren efter finanskrisen (SvD-TT 2011). 

Det är framförallt en debatt som kritiserar den ökande andelen rörlig ersättning till de verkställande 

direktörerna och då främst det som kommit att kallas bonus (Andersson 2011). 

Den svenska debatten har bland annat sin grund i att inkomstskillnaderna mellan näringslivets chefer 

och de kollektivavtalsanställda stadigt ökat de senaste 30 åren. Exempelvis tjänar en svensk 

verkställande direktör i ett av börsens 50 största företag år 2009 i genomsnitt 43 gånger mer än en 

genomsnittlig industriarbetare. Detta är en kontrast till år 1980 då en verkställande direktör i 

genomsnitt tjänade 9 gånger mer än en genomsnittlig industriarbetare (Bergström, Molinder & 

Pettersson 2011). I denna debatt har det framförts argument för att de europeiska 

bolagsstyrningssystemen konvergerar mot de anglosaxiska (Collier & Zaman 2005). Som en effekt av 

detta konvergerar de globala nivåerna och kompensationssystemen till den verkställande ledningen 

mot de högre och mer rörliga ersättningar som finns i USA (Sapp 2008). Något som också framförts 

och kritiserats i den svenska debatten (Andersson 2011). 

Intressant att notera är också den variation som finns inom gruppen av börsbolagens verkställande 

direktörer. Ett praktiskt exempel på dessa skillnader är Getinge och Elekta, som båda är 

medicinteknikbolag noterade på Stockholmsbörsens Large Cap-lista, men som markant skiljer sig åt 

vad gäller ersättningsnivån till den verkställande direktören. Getinge hade år 2011 en omsättning på 22 

miljarder kronor, vilket var en minskning med 1.4 procent jämfört med 2010, och ett resultat på 2.5 

miljarder kronor, vilket var 11 procent högre än 2010 (Getinge 2012). Samma år var motsvarande 

siffror för Elekta 7.9 miljarder kronor i omsättning, en ökning mot 2010 på 7 procent, samt 1 miljard 

kronor i vinst, vilket var 24 procent högre än 2010 (Elekta 2012). Johan Malmqvist som är 

verkställande direktör i Getinge fick år 2010 en total lön om 38 miljoner kronor (Getinge 2012) 

samtidigt som Tomas Puusepp, verkställande direktör i Elekta, hade en total ersättning om 6.5 

miljoner kronor år 2010 (Elekta 2012). Med utgångspunkt i dessa siffror uppstår frågan om den 

verkställande direktörens ersättning har något signifikant samband med företagets avkastning. Johan 

Malmqvist har en högre absolut ersättning samtidigt som Getinge relativt Elekta vid första anblick gått 

sämre på ett års sikt. Det kan tyckas att det borde finnas en bättre överensstämmelse mellan den 

kompensation som den verkställande direktören erhåller och hur företagen presterar. Naturligtvis säger 

en jämförelse mellan två företag över två år inget generellt om börsens verkställande direktörers 

ersättning, men exemplet visar på att det finns betydande skillnader och att frågeställningar kring 

rimligheten i detta kan göras. 
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Värt att notera är att företagens aktieägare, som torde vara intresserade av ett väl presterande bolag har 

godkänt dessa varierande kompensationsnivåer. Men vilka är dessa ägare och vad finns det för motiv 

att godkänna och ge en verkställande direktör som Johan Malmqvist i Getinge en högre ersättning än 

Tomas Puusepp i Elekta när Malmqvists organisation vid en initial granskning tycks presterat sämre 

under den studerade tidsperioden? Kan det potentiellt vara så att ägarbilden varierar mellan bolagen 

och att motiven och målen ser annorlunda ut för en viss typ av ägarkategori vid jämförelse med en 

annan? 

1.2 Problemdiskussion 

Med tanke på den debatt som finns kring ersättningen till verkställande direktörer och det praktiska 

exempel som presenterats ovan är det intressant att studera om denna ersättning faktiskt har någon 

inverkan på företagets avkastning till dess ägare. För att ersättningen till den verkställande direktören 

skall kunna påverka avkastningen måste den verkställande direktören å sin sida ha möjlighet att 

påverka och utföra sin funktion i företaget.  Det går då att fråga sig vad det är för funktion som den 

verkställande direktören har för att rättfärdiga ersättningsnivån. 

Mycket kort kan den verkställande direktörens, likt själva företaget, sägas ha sitt ursprung i det som 

kallas lagarbete. Alchian och Demsetz (1972) beskriver att om människor tillsammans arbetar mot ett 

gemensamt mål så kan individerna utnyttja sina komparativa fördelar, inom olika områden, på ett mer 

effektivt sätt.  Det är dock oundvikligt att det uppstår problem inom lagarbete då en individ inte längre 

behöver bära hela kostnaden för sina handlingar vilket ger incitament till bedrägligt beteende hos de 

enskilda lagmedlemmarna. 

Detta och andra liknande problem kan förhindras genom att det anställs en övervakande part som har 

som uppgift att kontrollera medlemmarna i laget och förhindra att de beter sig bedrägligt. Den 

övervakande parten, den verkställande direktören, skall ha sin ersättning kopplad till vinsten i 

företaget vilket skapar incitament för denne att, genom minskat bedrägligt beteende, öka vinsten 

(Alchian & Demsetz 1972). 

Den verkställande direktören är således en central part som har ett övergripande ansvar att övervaka 

den löpande verksamheten. Vidare har den verkställande direktören enligt Alchian och Demsetz 

(1972) ansvar för de kontrakt som utgör bolaget. Utöver det har den verkställande direktören enligt 

aktiebolagslagen (SFS 2005:551) mandat att utföra den löpande förvaltningen av bolagets verksamhet 

efter de riktlinjer och andra anvisningar som styrelsen bestämmer å ägarnas vägnar. Verkställande 

direktören har också möjlighet att gå utöver detta och genomföra åtgärder som är av väsentlig 

betydelse för företaget eller av ovanlig art sett till bolagets verksamhet.  

Således har den verkställande direktören ett mandat som gör det möjligt att påverka en väsentlig del av 

den verksamhet som bedrivs inom företaget. Traditionellt sett drivs aktiebolag för att generera vinst åt 

företagets aktieägare (Friedman 1970) och skall den verkställande direktören utföra sin uppgift skall 

denne alltså agera för att uppfylla detta mål. Därför bör den verkställande direktörens agerande vara 
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direkt avgörande för hur företaget presterar och därigenom vilken avkastning som slutligen tillfaller 

aktieägarna. Att verkställande direktören har denna möjlighet att påverka stöds inom flera 

teoriinriktningar, däribland Upper Echelon-teorin, där verkställande direktören genom sina strategiska 

val har möjlighet att påverka företaget och därigenom dess prestation (Hambrick & Mason 1984).  

Det problem som uppstår för aktieägarna är hur de skall säkerställa att den verkställande direktören, 

genom sitt mandat, agerar på ett sätt som faktiskt maximerar nyttan för dem som finansiärer och inte 

istället väljer att agera opportunistiskt och gynna sig själv. Grundantagandet i agentteorin, vilken är 

den dominerande teorin på bolagsstyrningsområde (Jansson, Jonnergård, & Larsson 2010; Knapp, 

Dalziel & Lewis 2011), är nämligen att både företagets ägare, principalen, och den verkställande 

direktören, agenten, kommer agera nyttomaximerande, vilket leder till en intressekonflikt där den 

verkställande direktören kommer att agera i sitt egenintresse (Jensen & Meckling 1976). Ett intresse 

som potentiellt inte är likriktat med principalens och därför måste principalen ge verkställande 

direktören incitament som gör att dessa intressen konvergerar.  

Problemen med incitamenten för verkställande direktören kan enligt Grossman och Hart (1983) lösas 

genom att den verkställande direktörens ersättning kopplas till avkastningen på företagets aktie. En 

sådan koppling kommer teoretiskt ge den verkställande direktören incitament att maximera nyttan för 

företagets ägare samtidigt som den verkställande direktören maximerar sin egen nytta. Den i 

bakgrunden observerade snabba tillväxten och utvecklingen av kompensationen till företagets ledning 

har enligt Currim, Lim och Kim (2012) sin grund i den snabba tillväxten för den precis diskuterade 

agentteorin och har i enlighet med denna alltså som syfte att likrikta ledningens intressen med 

företagens ägares intressen.  

För att summera ovanstående diskussion har den verkställande direktören alltså ett mandat som gör det 

möjligt att påverka en väsentlig del av hur verksamheten i företaget bedrivs, en verksamhet med 

främsta mål att generera avkastning åt aktieägarna. För att likrikta det potentiellt avvikande 

egenintresset hos den verkställande direktören behöver aktieägarna ge incitament i form av ersättning. 

Således skall ett väl utfört arbete av agenten gagna båda parterna och därför skall kompensationen som 

tilldelas den verkställande direktören, ur ett agentteoretiskt perspektiv, ha ett positivt samband med 

den avkastning som tillfaller aktieägarna. 

Det finns emellertid även andra teorier rörande kompensationen till den verkställande direktören som 

påvisar att kompensationsnivån kan innehålla andra komponenter än de incitament som precis 

diskuterats. Enligt Finkelstein och Hambrick (1988) finns det inlåsnings- och rekryteringseffekter i 

den kompensation som erbjuds verkställande direktören. För att attrahera de mest eftertraktade 

verkställande direktörerna på marknaden och få dessa att stanna i organisationen behöver företagen 

erbjuda arvoden därefter. Det bakomliggande resonemanget kring detta är att en mer kompetent 

verkställande direktör kommer att kräva högre ersättning för att företaget skall få ta del av och behålla 

de tjänster individen erbjuder. 
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Det finns även den institutionella teorin vars huvudsakliga tes är att företag påverkas och väljer att 

agera i enlighet med upplevda förväntningar för att erhålla legitimitet (Berrone & Gomez-Mejia 2009). 

Företag kan då studera hur andra företag agerar, något som får till följd att företagen inom exempelvis 

samma bransch kan komma att likna varandra, vilket benämns isomorfism (DiMaggio & Powell 

1983). Vad gäller ersättningen till verkställande direktören innebär det att företagen kan välja att 

studera andra företag för att säkerställa att en marknadsmässig lön erbjuds. Effekten av den 

institutionella teorin är en spiral med högre ersättningar då företagen jämför sig med varandra.  

Utöver det finns det även stewardship-teorin, vars utgångspunkt är att företagsledningen kommer att 

agera som stewards för företaget, vilket innebär att de kommer att agera i enlighet med aktieägarnas 

intresse för då kan även den egna nyttan maximeras (Davis et al 1997). Ersättningen verkar ur detta 

perspektiv inte som ett incitament för aktieägaren, som i fallet med agentteorin. 

Det föreligger således en något tvetydig bild där teorierna om inlåsnings- och rekryteringseffekter ser 

kompensationen som ett medel för att attrahera och bibehålla den verkställande direktören, agentteorin 

ser snarare kompensationen som ett incitament för att säkerställa avkastningsnivån till företagets 

aktieägare och stewardship-teorin har det perspektivet att ledningen självmant kommer agera i 

principalens intresse. Frågan är därför huruvida tidigare studier har funnit något samband mellan den 

verkställande direktörens kompensation och den avkastning som företagets aktieägare erhåller. 

Viktigt att notera är att studier förekommer för båda orsaksriktningarna, alltså att det finns studier som 

undersöker avkastningens påverkan på ersättningen, se Tosi et al, 2000 för en omfattande genomgång 

av teori på denna orsaksriktning, samtidigt som andra studier studerar ersättningens påverkan på 

avkastningen (Bayless 2009; Duru & Iyengar 1999; Mehran 1995; Abowd 1999). Detta antyder att det 

inte finns någon direkt konsensus kring vilken orsaksriktning som är korrekt utan att båda kan 

studeras. 

Så vitt vi kan se har dock tidigare forskning i störst utsträckning varit inriktad på att förklara 

sambandet i riktningen som beskriver företagets prestations påverkan på den verkställande direktörens 

ersättning och det kan därför vara viktigt att även belysa denna orsaksriktning. I en meta-analys av 

artiklar på området förklaras mindre än fem procent av variationen i ersättningen till verkställande 

direktörer av hur företag presterar (Tosi et al 2000). Det kan anses märkligt att den verkställande 

direktören enligt dessa studier inte belönas i högre grad i de bättre presterande företagen. Enligt 

agentteorin behövs ju incitament för övervakningen, men med hänsyn till den låga förklaringsgrad 

som Tosi et al (2000) presenterar tycks det inte vara så i praktiken. Om den verkställande direktören 

endast i låg grad belönas för ett bättre presterande företag, går det att fråga sig vad det finns för 

incitament för denne att arbeta i aktieägarnas intresse? Eller påverkar den verkställande direktörens 

agerande enbart i denna låga grad hur företaget faktiskt presterar? Det går ju i så fall emot 

diskussionen om att den verkställande direktören har ett starkt mandat att påverka en väsentlig del av 

verksamheten. 
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Vår studie kommer emellertid att behandla den motsatta riktningen, alltså hur den verkställande 

direktörens ersättning påverkar företagets prestation i form av avkastningen till aktieägarna. För att 

kunna genomföra en valid undersökning för denna orsaksriktning argumenterar Kerr och Bettis (1986) 

för att hänsyn behöver tas till tidsförskjutningen som uppstår i relationen. Tidsförskjutningen 

genomförs för att det kan föreligga en fördröjning innan incitamenten som ersättningen enligt 

agentteorin skall ge upphov till påverkar aktieägarnas avkastning. Att välja att använda 

tidsförskjutning innebär också att de effekter den motsatta orsaksriktningen, alltså avkastningens 

påverkan på ersättningen, kan ha på vårt samband sorteras bort eftersom avkastningen ett 

nästkommande år svårligen kan påverka ett tidigare års kompensation. 

Studeras tidigare studier på området föreligger en något tvetydig bild rörande sambandet. Studier så 

som Mehran (1995) finner, vid en undersökning av 153 slumpmässigt utvalda företag, att det snarare 

är formen av kompensation än nivån som har en påverkan på avkastningen operationaliserad som 

Tobins Q. Duru och Iyengar (1999) finner i sin studie ett positivt samband mellan förändring av 

kompensation vad gäller optioner och bonus, och firm performance i form av stock returns och sales 

growth. Bayless (2009) finner å andra sidan i sin studie ett statistiskt signifikant samband mellan totala 

kompensationsnivån och avkastning operationaliserad som Buy-and-hold return (BHR). Den 

sammantagna bilden från studierna är att det finns ett visst positivt samband mellan ersättningen och 

avkastningen i den anglosaxiska kontexten.  

Det finns studier som visar att faktorer inom bolagsstyrningssystemet har en påverkan på hur starkt 

sambandet mellan den verkställande direktörens ersättning och företagets prestation är. Exempelvis 

har Gomez-Mejia, Tosi och Hinkin (1987) i sin studie funnit att ägarskapsstrukturen i företag påverkar 

hur väl ersättningen till den verkställande direktören är kopplad till företagets prestation. En 

koncentrerad ägarstruktur gav i deras studie upphov till en starkare koppling mellan ersättningen och 

prestationen än om ägarskapet var spritt. 

Vad som är viktigt att poängtera är att en övervägande andel av forskningen inom agentteorin och på 

ersättningens påverkan har skett ur ett anglosaxiskt perspektiv. Det har visats i studier att det svenska 

bolagsstyrningssystemet traditionellt sett skiljer sig från det anglosaxiska (La Porta et al 1999; 

Högfeldt 2005; Jansson, Jonnergård & Larsson 2010). Med tanke på detta är det av intresse att studera 

och förklara området kring ersättning ur ett svenskt perspektiv. I Sverige har exempelvis 

ägarstrukturen historiskt sett varit koncentrerad med dominerande storägare som kontrollerar bolagen 

(La Porta et al 1999; Högfeldt 2005). Ägarna spelar en mycket viktigare roll i det svenska näringslivet 

jämfört med i det anglosaxiska genom den större kontroll de besitter över företagen. Fackförbunden 

har traditionellt sett varit starkare och staten har i högre utsträckning involverat sig i näringslivets drift 

(Högfeldt 2005). Kanske kan unika förutsättningar som dessa göra att de resultat som framkommer 

skiljer sig åt från de som framkommit i de anglosaxiska studierna? 

Vad vi har sett har ingen tidigare studie studerat ägarnas påverkan på sambandet mellan ersättningen 

till verkställande direktör och aktieägarnas avkastning i den svenska kontexten. Ägandeförhållandena i 
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företag kan ha en påverkan på sambandet mellan den verkställande direktörens ersättning och 

avkastningen och det är därför något som kommer undersökas i studien. 

Däremot har ett antal studier genomförts i Sverige rörande sambandet mellan ersättningen och 

prestationen. De är olika i utformning, omfattning och resultaten från studierna skiljer sig, likt de 

anglosaxiska, åt. Fayez och Modin (2012) finner inte någon koppling mellan den rörliga ersättningen 

till verkställande direktören och företagets lönsamhet, mätt som vinstmarginal, årets resultat, ROA och 

ROE. Undersökningen baseras på det 51 största bolagen på svenska börsen, mätt som omsättning, 

under åren 2007-2010. I en studie rörande bonus och optionsprogram till verkställande direktör och 

dess koppling till aktiekursens utveckling finner Engeldahl och Jonsson (2007) inte något signifikant 

statistiskt samband. Deras studie baseras på ett slumpmässigt urval av 66 svenska börsbolag under 

åren 2002-2006. Inte heller Larsson-Ernefelt och Walle (2011) finner något signifikant samband 

mellan ersättningen till verkställande direktören och företagets prestation, mätt som ROE och 

aktiekursens utveckling under enskilda år. Studien omfattar data från bolagen i OMX S30-indexet 

under åren 2000-2010. Vidare genomför Andersson och Gelinder (2008) en undersökning på svenska 

Large Cap-bolag med data mellan åren 2004-2007. De har som oberoende variabel andelen rörlig 

ersättning till verkställande direktör och som beroende variabel använder de företagsvärde mätt som 

Tobins Q. De finner i studien att det finns ett positivt samband mellan andelen rörlig ersättning och 

företagsvärdet.   

Sammantaget visar ovanstående diskussion på att inget entydigt svar finns rörande sambandet mellan 

verkställande direktörens ersättning och företagets avkastning och den påverkan som enligt 

agentteorin borde finnas genom incitamenten. I de anglosaxiska studierna (Bayless 2009; Duru & 

Iyengar 1999; Mehran 1995; Abowd 1999) finner forskarna generellt ett svagt samband, men i 

kontrast har tidigare svenska studier generellt ej funnit ett samband.  

Vi skall i studien studera detta samband i Sverige och undersöka vilken effekt, om någon, som den 

verkställande direktörens rörliga ersättning har på aktieägarnas avkastning under svenska 

förhållanden. Den rörliga ersättningen används för att det, ur ett agentteoretiskt perspektiv, är den 

prestationsbaserade ersättningen som ger agenten incitament. Studien skiljer sig från andra då den dels 

behandlar Sverige, som inte är en allt för väl utforskad region, och vid jämförelse med tidigare 

svenska studier behandlas ett större antal bolag och fler avkastningsmått. Utöver detta behandlas även 

ägarstrukturens påverkan på sambandet, något vi inte funnit tidigare studier på i den svenska 

kontexten. Det finns som tidigare visats stora skillnader mellan de börsnoterade företagens 

verkställande direktörers ersättning och de ersättningar en vanlig industriarbetare har. Frågan är då om 

dessa skillnader i ersättningen till den verkställande direktören över en rad år faktiskt ger upphov till 

skillnader i avkastning för aktieägarna? Samt vilken, om någon, påverkan olika ägartyper kan tänkas 

ha på det uppställda sambandet och typen av kompensation? 

Ur ett bredare perspektiv är detta väsentliga frågeställningar för så väl bolagen och aktieägarna, men 

också för samhället i stort. För bolagen och dess ägare är det väsentligt att få kännedom om huruvida 
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den ersättning de godkänt faktiskt har någon påverkan på avkastningsnivåerna. Det är viktigt för dem 

att veta hur de bäst skall kompensera ledningen i sina bolag och om de faktiskt presterar bättre när 

ersättningen ökar, eller ersättningsformen förändras eller om det enbart är kapitalförstörande ur 

ägarnas perspektiv. Ur ett samhälleligt perspektiv är det också viktigt att företagen, som genererar 

arbetstillfällen och ur många andra aspekter också är viktiga för samhällsekonomin, drivs på ett 

effektivt sätt.  

1.3 Problemformulering 

Hur påverkar den verkställande direktörens rörliga ersättning företags avkastning till aktieägarna? Och 

vilken, om någon, påverkan har ägarskapsstrukturen i företagen på det eventuella sambandet? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att förklara om och i så fall hur den rörliga ersättningen till den 

verkställande direktören påverkar aktieägarnas avkastning samt vilken effekt ägarskapsstrukturen i 

företag har. 

 

1.5 Disposition 

Vår uppsats är indelad i olika kapitel och nedan kommer en kort sammanfattning av vart och ett av 

dessa att göras. 

Kapitel 1: Inledning 

I inledningskapitlet görs en bakgrundsbeskrivning och verkställande direktörs ersättning behandlas 

kort ur ett samhälleligt perspektiv. Detta leder in på uppsatsens problemdiskussion där ämnets relevans 

diskuteras och en problemformulering skapas. Därefter presenteras uppsatsens syfte. 

Kapitel 2: Metod 

I metodkapitlet presenteras de teorietiska perspektiv och grunder som uppsatsen bygger på. Vidare 

presenteras hur uppsatsens syfte skall uppnås genom att presentera uppsatsens vetenskapliga 

tillvägagångssätt. 

 

Kapitel 3: Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras de teoretiska synsätt som studien bygger på. Vi går igenom teori som 

behandlar hur företaget fungerar och vilka motiv som driver de olika parterna i företaget. Det 

presenteras också teori som behandlar avkastning, ersättning och deras samvariation. Kapitlet avslutas 
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med en genomgång av olika ägare och deras påverkan på sambandet mellan ersättning och 

kompensation. 

Kapitel 4: Empirisk metod 

I detta kapitel beskrivs hur vi gått tillväga för att genomföra vår uppsats. Det redogörs för vår 

undersökningsmetod, och undersökningsdesign. Vi presenterar också i detta kapitel här hur variabler 

operationaliserats samt hur data har insamlats och bearbetats. 

Kapitel 5: Empiriska resultat och analys 

I detta kapitel presenteras det insamlade materialet genom beskrivande statistiska analyser. Vidare 

presenteras de multivariata analyser som genomförts för att testa våra hypoteser och därigenom 

uppfylla syftet med studien. De resultat som framkommit i de statistiska testerna analyseras och ställs 

mot tidigare teori. 

Kapitel 6: Slutsats & Implikationer 

I detta kapitel redogör vi för de resultat som framkommit för studiens hypoteser. Dessa resultat 

kommer sedan kopplas ihop med studiens syfte och den teoretiska referensramen varefter de slutsatser 

som dragits av studien kommer presenteras. 

I detta kapitel kommer även studiens praktiska implikationer belysas och vi kommer ge förslag till 

vidare forskning inom området. 
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2. METOD 
Syftet med studien är att undersöka om och i så fall hur den verkställande direktörens rörliga 

ersättning påverkar aktieägarnas avkastning, samt vilken eventuell påverkan ägarskapsstrukturen har 

på det sambandet. För att kunna genomföra en vetenskaplig studie som uppfyller syftet krävs en 

argumentation kring de val som gjorts gällande vilken forskningsansats studien har, vilken 

kunskapsteoretisk syn som genomsyrar studien samt vilka teorier som valts och varför.  

2.1 Val av teori 

Den grundläggande utgångspunkten för det teoretiska avsnittet är agentteorin. Agentteorin har valts 

dels för att det för att den är en av de mest betydelsefulla inom bolagsstyrningsområdet (Jansson et al 

2010; Knapp et al 2011) och dels på grund av den tydliga kopplingen som teorin förespråkar mellan 

den verkställande direktörens incitament och företagets prestation (Jensen & Meckling 1976). 

Det finns även andra teorier som är relevanta för vårt samband, så som att det finns en koppling 

mellan den verkställande direktörens ersättning och inlåsnings- och rekryteringseffekter, där 

kompensationen används för att attrahera den mest kompetenta personalen till företaget och får dem 

att stanna i organisationen (Finkelstein & Hambrick 1988). Utöver det finns det också institutionell 

teori vars utgångspunkt är att kompensationsnivån handlar om att agera legitimt (DiMaggio & Powell 

1983). De här teoriernas eventuella påverkan kommer dock inte undersökas då det är agentteorin som 

använts i tidigare studier (Bayless 2009; Duru & Iyengar 1999; Mehran 1995; Abowd 1999).  

Utöver dessa teorier används också olika teoretiska källor rörande ägarstrukturen och hur den kan 

tänkas påverka sambandet mellan kompensationen till verkställande direktör och avkastningen. Där 

det exempelvis argumenteras för att familjeägare inte har maximal avkastning som främsta mål utan 

företagets överlevnad, vilket gör att avkastningen bör vara lägre i bolag med familjer som 

kontrollägare. Samtidigt som denna typ av ägare har en nära koppling mellan företaget och familjen, 

vilket innebär att övervakning kommer att utföras, vilket minskar agentkostnaderna och anledningen 

att använda kompensationen som incitament, vilket bör innebära en lägre ersättning i bolagen.  

2.2 Forskningsansats 

I studien kommer ett deduktivt forskningssynsätt att tillämpas, där vi utifrån existerande teori 

formulerar hypoteser som skall testas gentemot det insamlade empiriska materialet (Bryman & Bell 

2005). Förutom att användas för att skapa hypoteser kommer teorin även användas för att studera vilka 

variabler som tidigare funnits påverka avkastningen. Utöver variabler som teorin funnit lämpliga 

kommer även egna logiska resonemang användas för att argumentera för andra variablers relevans. 

Alternativet till att använda ett deduktivt forskningssynsätt hade varit att använda sig av en induktiv 

metod och då istället skapa teorier utifrån observationer (Bryman & Bell 2005). Detta ter sig inte 

lämpligt eftersom vi enligt syftet ämnar förklara någonting, nämligen hur verkställande direktörens 
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ersättning påverkar företagets avkastning. Det finns existerande och väl använda teorier på området 

där agentteorin är den mest betydelsefulla (Jansson et al 2010; Knapp et al 2011) och således förefaller 

det mest lämpligt att använda sig av dessa som utgångspunkt för att testa teorier snarare än att från 

grunden skapa nya. Induktiva ansatser är heller inte lämpliga med hänsyn till att vi så långt som 

möjligt vill generalisera våra resultat gällande verkställande direktörens ersättnings påverkan (Patel & 

Davidson 2003). 

2.3 Kunskapsteoretisk syn 

Då syftet i vår uppsats är att förklara hur den rörliga ersättningen till den verkställande direktören 

påverkar företagets avkastning samt vilken eventuell påverkan ägarskapsstrukturen har på det 

sambandet kommer ett positivistiskt synsätt att antas. Teorins syfte i positivismen är att generera 

hypoteser som kan testas och vilka därigenom tas ställning till ur ett genrealiserande perspektiv. Ett 

positivistiskt synsätt lämpar sig för oss då vi genom ett deduktivt tillvägagångssätt ämnar finna 

objektiva samband och förklara något genom dessa samband (Bryman & Bell 2005). 

Positivismens motsats är hermeneutik där subjektiva tolkningar ligger till grund för de resultat som 

framkommer och där forskaren frågar sig varför det förhåller sig som det gör snarare än att försöka 

förstå (Andersson 1979). Ett material som tolkas subjektivt kan svårligen ligga till grund för ett 

generaliserbart resultat. Hermeneutik lämpar sig bättre för kvalitativa studier där resultaten skall 

tolkas.  
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
Kapitlet inleds med en genomgång av avkastning, rörande varför den finns och vad tidigare studier har 

funnit för faktorer som påverkar avkastningen. Därefter följer en genomgång av ersättning, och dess 

påverkan på avkastningen. Behandlas gör då dels ersättningens form och dels vad olika 

teoriinriktningar har för perspektiv på ersättningens funktion.  

För att sedan sammankoppla avkastningen med ersättningen väljs, likt ett flertal andra studier (Mehran 

1995; Tosi et al 2000), agentteorin, som då ser ersättningen som ett incitament att prestera vilket enligt 

teoriinriktningen kommer leda till en positiv påverkan på avkastningen. Ett bakomliggande antagande 

när agentteorin väljs som grund i denna kontext är att verkställande direktören faktiskt har en 

möjlighet att påverka företagets prestation, i annat fall skulle det inte spela någon roll hur mycket 

incitament som tilldelas den verkställande direktören. Men med hänsyn till diskussionen om 

verkställande direktörens mandat i problemdiskussionen, där det beskrevs att verkställande direktören 

har en central position och ett övergripande ansvar för den löpande verksamheten och de kontrakt som 

utgör bolaget, förefaller det som ett rimligt antagande. Att den verkställande direktören har en 

påverkan stärks också av andra teoriinriktningar, däribland Upper Echelon-teorin.  

Upper Echelon-teorin utgår, enligt Hambrick och Mason (1984), från att företagets ledning är av 

betydelse för företaget, vilket är en kontrast till exempelvis Hall (1977) som argumenterat för att större 

företag till stor del driver sig själva. Den mest centrala delen i Upper Echelon-teorin är enligt 

Hambrick (2007) att företagsledningens värderingar, personligheter och tidigare upplevelser influerar 

deras världsbild, vilket i sin tur också påverkar de strategiska val de gör i företaget. Strategiska val 

som begrepp inkluderar ett brett register av både formella och informella val som kan göras gällande 

exempelvis belöningssystem och struktur samt andra ställningstaganden som kan kopplas till 

företagets strategi. De strategiska val företagsledningen gör påverkar enligt Hambrick och Mason 

(1984) i sin tur företagets prestation. Hambrick och Mason (1984) ser också kompensation som en 

drivkraft som påverkar hur företagsledningen gör sina strategiska val och därför företagets prestation. 

Upper Echelon-teorin är således förenlig med agentteorins tankar om kompensationen och den 

påverkan den verkställande direktören ger på företagets prestationer. Upper Echelon-teorin går dock 

ett steg längre och förklarar hur kompensationen konkret kan kopplas till prestationen, vilket då sker 

genom de strategiska val verkställande direktören har möjlighet att göra. Båda teorierna ser således 

kompensationen som något som skall påverka beteendet hos företagsledningen samtidigt som de 

förespråkar att detta i sin tur kommer påverka hur företaget presterar. 

Slutligen görs sedan en genomgång av ägarstrukturen, där utgångspunkten är att den kan verka som en 

modererande variabel för vårt samband och därför påverka dels ersättningsnivån och dels 

avkastningsnivån. Hypoteser skapas därför för var och en av de ägartyper som presenteras och 

uttalande görs om hur ägartypen bör påverka sambandet. 
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3.1 Avkastning 

Ireland (1999) genomför i sin artikel en undersökning av aktiebolagets historia och dess utveckling. 

Kapitalkrävande investeringar under 1800-talet gav enligt honom upphov till aktiebolaget i dess 

moderna form och även de kapitalmarknader där aktierna omsattes. I och med detta blev aktier en 

monetär tillgång vilket kom att leda till att aktieägaren separerades från aktiebolaget. Aktieägaren blev 

då ägare av ett värdepapper med ett anspråk på företaget (Ireland 1999). 

Anspråket på företaget ligger normalt i det överskott, vinsten, som företaget skall producera genom sin 

löpande verksamhet. Friedman (1970) argumenterar för att ett företag och dess ledning endast skall 

ägna sig åt det dess ägare är intresserade av, vilket enligt Friedman (1970) och det agentteoretiska 

perspektivet normalt är att maximera företagets vinst för att därigenom maximera ägarnas nytta. 

Motivet bakom aktieägande är alltså, ur ett agentteoretiskt perspektiv, att de pengar som satsats i ett 

företag skall generera en avkastning. Avkastningen blir då en betalning för det risktagande som 

aktieägarna tar genom sin finansiering av företagets verksamhet.  

Avkastning kan mätas på olika sätt och de olika måtten delas generellt sett in under 

redovisningsmässiga begrepp eller mått som mäter den avkastning som aktieägaren erhållit.  

Den första sortens mått, alltså de redovisningsmässiga måtten, baseras på siffror som har sitt ursprung 

i företagens redovisning och uttrycks ofta som en kvot mellan två begrepp, däribland finns exempelvis 

kvoterna Return On Equity (ROE) och Return On Assets (ROA). Dessa och andra liknande 

redovisningsmässiga begrepp har en väsentlig mängd forskning använt som mått på avkastning 

(Adjaoud, Zeghal & Andaleeb 2007; Klein 1998; Kyaw & Theingi 2009; Peng 2004; Doucouliagos et 

al 2007; Mehran 1995; Duru & Iyengar 1999; Abowd 1999; Maury 2006; Gomez-Mejia et al 2003; 

Gomez-Mejia et al 2003; Core et al 1999). 

Den andra sortens mått är sådana som mäter den faktiska avkastningen för aktieägarna mer direkt. 

Exempelvis genom att studera aktiekursens och utdelningens utveckling i företag.  Morse, Nanda och 

Seru (2011) samt Banker, Darrough och Plehn-Dujowich (2013) använder i sina studier 

redovisningsmässiga mått på avkastning tillsammans med aktiekursens utveckling. De 

redovisningsmässiga måtten fungerar då enligt Morse et al (2011) som mått på den kortsiktiga 

avkastningen medan aktiekursens utveckling är ett mått som visar på långsiktig prestation. 

3.2 Faktorer med påverkan på avkastning 

Då det finns tidigare studier på de områden som behandlas i uppsatsen rörande vilka faktorer 

observerats som har en påverkan på avkastningen till aktieägarna kommer ett antal av dessa variabler 

att användas i vår uppsats.  

Användningen av variabler som tidigare funnits påverka avkastningen syftar till att eliminera påverkan 

på vårt samband som kommer från andra källor än den förklarande variabeln. Det blir då sådant som 

ligger utanför den verkställande direktörens kontroll men som samtidigt har en påverkan på våra mått 

på företagets avkastning.  
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3.2.1 ROE 

Nedan presenteras faktorer som i tidigare studier funnits påverka ROE. Finansiell hävstång har en 

påverkan på ROE i företag och har i tidigare studier använts för att förklara förändringar i ROE (Kyaw 

& Theingi 2009; Mayoral & Segura 2011; Abor 2005). Finansiella hävstången är då ett mått på den 

finansiella risk ett företag exponerar sig för genom sin skuldsättningsgrad, en högre hävstång kan leda 

till högre firm performance och lönsamhet (Kyaw & Theingi 2009). 

Mayoral och Segura (2011) använder i sin studie också storlek som en kontrollfaktor på ROE. 

Sambandet finns i att större företag normalt sett är mer diversifierade över produkter och marknader 

än mindre företag är vilket leder till att förändringar i aktiviteten inom dessa underliggande faktorer 

påverkar det större företaget relativt det lilla mindre. Storleken på företaget har då alltså en påverkan 

på avkastningen i bolaget. I mindre bolag blir verksamheten mer volatil, vilket också kommer visa sig 

i avkastningen till ägarna. 

Deckop (1998) för en generell argumentation där den bransch ett företag är verksamt inom har en 

påverkan på företaget och de prestationer de ger upphov till. Företag inom samma bransch möter ofta 

samma exogena utveckling rörande exempelvis ekonomiska och rättsliga förutsättningar som har en 

påverkan på deras verksamhet. Företagen inom en viss bransch kan alltså antas samvariera i sin 

utveckling i högre grad än vad som är fallet mellan företag verksamma i olika branscher. Som en 

konsekvens av detta kommer vi att ha med bransch för att om möjligt bli av med de effekter denna 

samvariation ger upphov till på företagens avkastning, däribland ROE. 

3.2.2 BHR och Aktiekurs 

Vid användning av BHR eller aktiekurs har Abor (2005), Bhandari (1988) och Mayoral och Segura 

(2011) sett att hävstången har en påverkan på aktiekursens utveckling. Hävstången är då ett mått på 

den risk företaget tar i sin verksamhets kapitalförsörjning. 

Book to market-värdet har i tidigare studier visats påverka aktiekursen (Artmann, Finter & Kempf 

2012; Fama & French 1992; Bayless 2009). Book to Market definieras som kvoten av ett bolags 

bokförda värden och dess marknadsvärde. En förklaring till att Book to Market Equity-värdet har en 

påverkan är att de företag som marknaden bedömer ha svaga framtidsutsikter har ett lågt aktiepris. 

Som en konsekvens av detta antas företag med ett högt värde på Book-to-Market Equity i framtiden ha 

en bättre utveckling på värdet på sina aktier. 

Vidare har betavärdet en påverkan på aktiekursen (Gompers, Ishii & Metrick 2003; Hill & Phan 1991; 

Bhandari 1988). Davis (2001) betonar att mindre företag tenderar att ha ett lägre betavärde än stora 

företag varför de mindre företagen förväntas ge en högre genomsnittlig avkastning. Ett företags 

betavärde är enligt Hill och Phan (1991) ett mått på de förväntningar, på förändringar i priset på en 

specifik aktie, som investerare har vid en förändring på 1 procent på totala aktiemarknaden. Gomez-

Mejia & Wiseman (1997) uttrycker det som att betavärdet är ett mått på samvariansen mellan en 

enskild akties utveckling och utvecklingen för aktiemarknaden i stort. Hill och Phan (1991) framhåller 
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att ett högt betavärde i förhållande till aktiemarknaden indikerar att företagets verksamhet, och dess 

lönsamhet, är känslig till förändringar i den underliggande ekonomin. 

Utöver det använder en mängd studier storlek som en variabel som påverkar företags 

aktiekursutveckling (Banz 1981;Bayless 2009; Bhandari 1988; Fama & French 1992; Mayoral & 

Segura 2011). 

Bransch är fortsatt intressant och argumenten från Deckop (1988) är relevanta på även BHR och 

aktiekursen. 

3.2.3 ROA 

Mayoral och Segura (2011) använder företagets finansiella hävstång som kontroll för påverkan på 

ROA. Den finansiella hävstången är något som också Abor (2005) och Elsilä et al (2013) använder. 

Den finansiella hävstången är ett mått på den finansiella risk företagets skuldsättningsgrad ger upphov 

till. 

Mehran (1995) och Elsilä et al (2013) samt Mayoral och Segura (2011) använder företagets storlek 

som något som har en påverkan på ROA. Likt ROE påverkar storleken på företaget ROA genom att ett 

större företag normalt sett är mer diversifierade än ett mindre och det leder till mindre volatilitet i 

avkastningen. Elsilä et al (2013) kontrollerar också för företagets betavärde vid användningen av 

ROA. De gör detta för att kontrollera för risken i företaget gentemot dess omgivning och den påverkan 

detta har. 

Företagets omgivning är något som har påverkan på dess verksamhet varför bransch även är intressant 

för ROA. Deckops (1988) argument kring att företag inom samma bransch möter samma exogena 

påverkan gör det till ett något som fortsatt har påverkan på ROA. 

3.3 Om kompensation 

3.3.1 Tidigare studier på ersättning till verkställande direktören och 

dess förhållande till avkastningen i företaget 

Det har genomförts omfattande forskning på området kring ledande befattningshavare och vilken 

påverkan dessa har. Nedan presenteras exempel på forskningen kring ledande befattningshavare med 

fokus på ersättningen till dessa och den påverkan ersättningen kan ha utifrån olika perspektiv.  Först 

presenteras ett antal studier för att påvisa den bredd som finns inom forskningsområdet, innan 

forskning rörande vårt specifika område presenteras. 

3.3.1.1 Studier rörande ersättning till ledande befattningshavare 

John och John (1993) studerar i sin artikel hur kompensationen till ledande befattningshavare påverkar 

företagets kapitalstruktur. De finner att den optimala ersättningen till ledningen inte enbart beror på 
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agentförhållandet mellan ägarna och ledningen. Ersättningen skall också minska agentkostnaden på 

andra sorters externa anspråk på företaget som exempelvis de som uppstår gällande företags skulder.  

Vidare studerar Huson, Parrino och Starks (2001) hur omsättningen för verkställande direktörer, alltså 

deras personalomsättning, har påverkats mellan åren 1971-1994. De finner bland annat i studien att 

trots de stora förändringar som bolagsstyrningen genomgått under de undersökta åren finns det inga 

signifikanta skillnader i avskedanden av verkställande direktörer som en följd av dåliga prestationer i 

företag. 

Datta, Iskandar-Datta och Raman (2011) studerar å sin sida hur ersättningen till verkställande 

direktören påverkar företags företagsköp. De finner att skillnader i ersättningssystemen leder till 

skillnader i de köpta bolagen. Företag där verkställande direktören har mer equity-based ersättning 

genomför köp av företag som har bättre tillväxtmöjligheter och större risk samt att de gör det till lägre 

pris. Aktiekursutvecklingen efter ett köp av företag påverkas positivt av om verkställande direktör i 

det köpande företaget har en stor andel aktiebaserad kompensation. 

Aggarwal och Samwick (2003) påvisar i sin studie att det finns en skillnad i incitamentsbaserad 

kompensationen mellan högre och lägre befattningar inom företagsledningen. Exempelvis har 

verkställande direktörer fem procent högre incitamentsbaserad kompensation per tusen dollar ökning i 

aktieägaravkastning jämfört med divisionschefer. Aggarwal och Samwick (2003) argumenterar för att 

detta påvisar att incitamenten varierar med ansvarsnivån, där den verkställande direktören som anses 

ha ett större ansvar också erhåller en högre ersättning för en ökning i aktieägaravkastning. 

Cornelli, Kominek och Ljungqvist (2013) undersöker hur en styrelse som har tydligt definierade 

incitament att övervakar företagsledningen och om den typen av övervakning också leder till att 

företaget presterar bättre. De finner att i de bolag där incitament finns sker en effektivare övervakning 

där styrelsen använder både hårdare och mjukare information för att utvärdera ledningens prestation.  I 

situationer där verkställande direktören har ersatts, har också företagen därefter presterat bättre vilket 

tyder på att det finns validitet i den information som styrelsen tillförskansat sig.   

3.3.1.2 Specifika studier rörande ersättning till ledande befattningshavare 

Vad gäller ersättningens påverkan på avkastningen har tidigare studier framförallt haft tre stycken 

inriktningar. Antingen undersöks vilken påverkan den totala kompensationsnivån har (Bayless 2009), 

eller så undersöks vilken påverkan en förändring i ersättning har (Duru & Iyenga, 1999) eller så 

undersöks vilken påverkan andelen eller nivå på rörlig eller aktiebaserad ersättning har (Mehran 

1995). Det har i dessa tidigare studier påvisats att ersättningen till den verkställande direktören har ett 

statistiskt signifikant positivt samband med avkastning (Bayless 2009; Mehran 1995; Doucouliagos & 

Askary 2007; Duru & Iyengar 1999). Doucouliagos och Askary (2007) undersöker exempelvis hur 

förhållandet mellan ersättningen till verkställande direktören och företagets avkastning ser ut i 

Australiensiska banker mellan åren 1992-2005. De använder sig bland annat av vinst per aktie och 

ROE och finner ett statistiskt signifikant samband mellan ersättningen till verkställande direktör och 



   

25 

 

dessa båda mått när de mäter med en tidsförskjutning på två år. Inom samma bransch finner Swisher 

(2012) att det i amerikanska banker finns det ett samband mellan verkställande direktörs ersättning och 

avkastning till aktieägarna. En ökning i bonus och total kompensation är då starkt positivt relaterat till 

aktiens avkastning. 

Att detta positiva förhållande finns går enligt Bayless (2009) emot den diskurs och medierapportering 

som kritiserat verkställande direktörers kompensation. Core et al (2004) argumenterar i enlighet med 

det resonemanget för att kritiken som framförts mot kompensationen har varit orättvis och för hård. 

Det finns dock ett fåtal studier som funnit att verkställande direktörs ersättning har en negativ 

påverkan på avkastningen. Exempelvis finner Cooper, Gulen och Rau (2009) att i de tio procent av 

företagen som har högst ersättning till verkställande direktören, har det generellt sett påvisats negativ 

påverkan relativt andra företag på avkastningen sett över en femårsperiod. Vidare finner Baek och 

Pagàn (2006) att andelen aktiebaserad ersättning är negativt relaterad till ROA i låg- till 

medelpresterande företag, i högpresterande företag finner de dock ett positivt samband. 

I den första av de tre inriktningarna av studier, nämligen de rörande totala kompensationsnivåns 

påverkan, genomför Bayless (2009) en studie där det undersöks vilken påverkan totala 

kompensationsnivån har på avkastningen operationaliserad som Buy-and-hold Return (BHR) över en 

femårsperiod. BHR är den totala avkastningen en aktieägare erhållit under en tidsperiod för sitt 

innehav. Den totala kompensationen är summan av fast ersättning, bonus, annan årlig ersättning, 

långsiktiga incitamentsutbetalningar, värdet på restricted stock och optioner. Bayless (2009) finner ett 

starkt positivt samband mellan kompensationsnivån och efterföljande avkastning i form av BHR. Han 

finner vidare att ökningen är långvarig och stabil till sin natur. 

Bayless (2009) undersöker i sin studie även vilken påverkan förändringen i ersättning har på 

avkastningen, vilket då är den andra inriktningen på studier som genomförts. Här finner han dock 

inget samband, vilket gör att resultaten från denna studie sammantaget antyder att det är 

kompensationsnivån och inte ökningen i kompensationen som är det främsta incitamentet för ledande 

befattningshavare. Vad gäller andra studier som testar förändringen av ersättning finner dock 

exempelvis Duru och Iyengar (1999) ett signifikant positivt samband mellan förändring av 

kompensation och firm performance operationaliserad som avkastningsmåtten ROA och 

aktiekursutveckling. 

Vad gäller den tredje inriktningen, alltså vilken påverkan andelen eller nivån på rörlig eller 

aktiebaserad ersättning har, genomför Mehran (1995) en studie där det undersöks vilken påverkan 

formen av ersättning har på avkastningen i 153 bolag under åren 1979-1980. Det som framkommer i 

undersökningen är att firm performance operationaliserad som Return on Assets (ROA) och Tobins Q 

har ett statistiskt positivt samband med andelen ersättning som är aktiebaserad. Med resultaten 

argumenterar Mehran (1995) för att det är formen av kompensation, snarare än nivån är det som avgör 

verkställande direktörens incitament att prestera. Argumentet är i enlighet med argumentationen som 

förs av Jensen och Meckling (1976) kring att kompensationsstrukturen bör påverka firm performance.  
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Argumentet är också i enlighet med det Dial och Murphy (1995) påvisar, där en ökning i firm 

performance observeras flera år efter införandet av ett visst kompensationsprogram. Utöver det är det 

också i enlighet med Campell och Wasleys (1999) undersökning, där de finner att en illa konstruerad 

kompensationsplan påverkat avkastningen och inneburit förluster för aktieägarna sett över en 

femårsperiod.  

Vad gäller andra studier som studerat rörlig eller aktiebaserad ersättning, finner Elsilä et al (2013) att 

högre aktiebaserade incitament leder till en ökning i redovisningsmässig avkastning i form av ROA, 

men att motsvarande samband inte påvisas för framtida avkastning som är hänförlig till aktieägarna. I 

Baek och Pagáns (2006) studie, där också ROA används som avkastningsmått, finner de att detta 

positiva samband enbart finns för högpresterande företag. De positiva samband som funnits i dessa 

studier ligger i linje med de resonemang som Jensen och Murphy (1990) för där de argumenterar för 

att det är hur man ersätter den verkställande direktören, istället för hur mycket som är avgörande för 

påverkan på företagets prestation. Detta resonemang är i sin tur i enlighet med Holmström och Kaplan 

(2003) samt Kale, Reis och Venkateswaran (2008) som argumenterar för att alla nyckelpersoner i 

ledningsgruppen behöver en betydande mängd equity för att likrikta aktieägarnas och verkställande 

direktörens intresse.  

Sammanfattningsvis går det att, precis som Duru och Iyengar (1999), argumentera för att ett 

dokumenterat samband mellan ersättning och avkastning finns, men det finns ingen direkt konsensus 

rörande den exakta relationen. Samtidigt som Bayless (2009) har påvisat att det finns ett signifikant 

samband mellan den totala ersättningen, har alltså exempelvis Mehran (1995) och Jensen och Murphy 

(1990) argumenterat för att det är formen snarare än nivån som är avgörande för incitamenten. Bayless 

(2009) har också argumenterat för att det är ersättningsnivån, snarare än förändringen av 

kompensationen som är de ledande befattningshavarnas främsta incitament, samtidigt som Duru och 

Iyengar (1999) påvisat ett statistiskt signifikant samband vad gäller förändringen i ersättning. 

Generellt sett finns dock ett positivt samband i dessa anglosaxiska studier. 

Vad gäller Sverige finns det ett antal studier som genomförts där ersättningens påverkan på 

avkastningen har studerats. Larsson-Ernefelt och Walle (2011) finner inget signifikant samband 

mellan ersättningen till verkställande direktören och avkastningsmåtten ROE och aktiekursförändring 

mellan två år. Fayez och Modin (2012) finner inte heller något samband mellan rörliga ersättningen till 

verkställande direktören och avkastningsmåtten ROA och ROE. I annan studie som behandlar bonus- 

och optionsprogram som tilldelas verkställande direktören och dess samband till aktiekursförändringen 

finner Engeldahl och Jonsson (2007) inte heller något signifikant samband. Däremot finner Andersson 

och Gelinder (2008) i en undersökning där verkställande direktörens rörliga ersättnings påverkan på 

avkastningsmåttet Tobins Q studeras, ett positivt samband mellan den andelen rörlig ersättning som 

tilldelas verkställande direktören och Tobins Q. Sammantaget har det därmed visat sig svårt att påvisa 

något signifikant samband mellan dessa i den svenska kontexten, trots att studierna skiljer sig vad 

gäller omfattning och operationalisering.  
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3.3.2 Kategorisering av kompensation  

En genomgång har gjorts av avkastning, rörande varför denna finns och vad som i tidigare studier 

visat sig påverka den, däribland ersättningen till verkställande direktören. Nedan följer en genomgång 

av kompensationen som med tanke på det mandat och den övervakande roll som Alchian och Demsetz 

(1972) beskriver samt det agentteoretiska synsättet som senare kommer presenteras, borde ha och i 

tidigare presenterade studier också visat sig ha en påverkan på aktieägarnas avkastning. Först sker 

dock en genomgång av olika sätt att kategorisera ersättningen och vilka olika funktioner dessa 

kategorier har. Därefter följer en genomgång av vad olika teoretiska inriktningar, däribland 

agentteorin, har för syn på ersättningen och dess funktion. 

Tidigare undersökningar på området om ersättningen till den verkställande direktören har generellt 

delat upp den totala ersättningen till den verkställande direktören i kategorier. Gomez-Mejia och Tosi 

(1989) delar in ersättningen till den verkställande ledningen i tre kategorier. Den första kategorin är 

long-term income vilken bland annat innehåller optioner, restricted stock och långsiktiga 

incitamentsprogram. Den andra är short-term income där bonusar baserade på årsresultat till VD ingår. 

Den tredje och sista kategorin i deras studie är base salary, vilken de väljer att inte alls studera då den 

delen är att anse som ett fixerat belopp som är en förutsättning för anställningen. Anderson, Banker 

och Ravindran (2000) delar å sin sida in den totala ersättningen till den verkställande ledningen i 

företag i sju kategorier. De sju kategorierna är kontant lön, kontant bonus, ex ante värdet på optioner, 

utbetalningar från incitament program, restricted stock awards, annan årlig kompensation och all övrig 

kompensation. Duru och Iyengar (1999) väljer att jämfört med Anderson et al (2000) förenkla 

indelningen av den totala ersättningen till den verkställande direktören till fyra kategorier. Duru och 

Iyengar (1999) väljer följande kategorier, salary, bonus, long-term compensation och stock options. I 

kategorin salary ingår värdet av den fasta lönen till verkställande direktören under det aktuella året. I 

bonus ingår den totala bonus ersättningen till verkställande direktören under året. Under long-term 

compensation sorterar de in all långsiktig kompensation. Detta innebär att summan av denna kategori 

utgörs av värdet av restricted stock som beviljats, long term incentive plan payout samt all annan 

långsiktig kompensation förutom stock options, som utgör den fjärde och sista kategorin. Optionerna 

värderas av Duru och Iyengar (1999) till det sammanlagda värdet av de optioner som getts ut 

värderade genom Black-Scholes modell för att värdera optioner. 

För de svenska förhållandena med hög koncentration på ägandet i börsföretagen och de negativa 

konsekvenser detta bör ha på användningen av restricted stock, långsiktiga incitamentsprogram och 

andra långsiktiga incitament får till följd att Duru och Iyengars (1999) mer komprimerade indelning 

passar bättre i denna studie. Anderson et al (2000) indelning av kompensation skulle kunnat vara 

lämplig på det sätt att det blir mer detaljerat men med tanke på de svenska förhållandena ter det sig 

snarare överflödigt. Det blir mer meningsfullt att sammanställa och presentera dessa enskilda 

komponenter under en rubrik då vi på det sättet slipper vissa variabler som endast varit relevanta i 

några få bolag. 
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3.3.2.1 Baslön 

Baslönen är en fast andel av den totala ersättningen till den verkställande direktören. Det är den del av 

kompensationen som normalt sett är minst beroende av prestationer (Gomez-Mejia et al 1987) vilket 

ligger i dess fasta natur. Med det sagt menar (David, Kochhar & Levitas 1998) att förändringar i 

baslönen till viss del kan spegla prestationerna ifrån föregående år och då alltså över tid variera till 

viss del. 

Över tiden, med framväxten av andra sorters mer rörlig kompensation, har baslönen minskat i 

betydelse som andel av den totala ersättningen (Murphy 1999; Sapp 2008). Men trots den minskade 

monetära betydelsen är baslönen en nyckelkomponent i anställningskontraktet och kontrakten kring 

ersättning till den verkställande direktören (Murphy 1999). Baslönen kan ses som ett nödvändigt 

villkor för anställningen (Milkovich & Newman 1987). Enligt Tosi och Gomez-Mejia (1989) är 

verkställande direktörer riskaverta och kommer inte ingå ett kontrakt som inte till viss del innehåller 

en garanterad grundlön. 

En annan viktig aspekt kring baslönen som gör den till ett intressant objekt är att den ligger till grund 

för flera av de andra delarna av den totala kompensationen. Murphy (1999) betonar exempelvis att 

bonusar normalt är uttryckta som ett procentuellt värde av baslönen samtidigt som optioner vanligtvis 

är uttryckta som en multipel av baslönen. En ökning av grundlönen kommer alltså få konsekvenser för 

även den rörliga kompensationen till verkställande direktör. Samtidigt som dess fasta natur kommer 

betyda att det blir den del av kompensationen som föredras att öka framför exempelvis bonus och 

optioner. Om detta är fallet kommer varje ökning av baslönen att innebära en ökning av flera av de 

andra delar av kompensationen som utgör den totala kompensationen. 

3.3.2.2 Bonus 

Enligt Banker et al (2013) används bonus för att motverka moral hazard och adverse selection-

beteenden som kan uppkomma hos agenter. Enligt Holmström (1979) uppkommer moral hazard som 

en konsekvens av att informationsasymmetri finns mellan individer samtidigt som en total 

övervakning för att eliminera asymmetrin är praktiskt omöjligt eller oförsvarbart dyrt att genomföra. 

Detta får till följd att agenten kan komma att agera på annat sätt än vad principalen förväntar sig 

(Eisenhardt 1989). Adverse selection bygger i enlighet med moral hazard också på den 

informationsasymmetri som föreligger mellan individer. Det innebär att principalen inte med säkerhet 

kan verifiera de kunskaper agenten påstår sig besitta (Eisenhardt 1989). Bonus skall enligt Banker et al 

(2013) vara ett incitament för agenten att inte välja att agera i sitt egenintresse från sin, gentemot 

principalen, mer fördelaktiga informationsposition utan istället agera i enlighet med principalens 

intresse. 

Enligt Murphy (1999) är årliga bonusutbetalningar generellt sett strukturerade på ett sätt som innebär 

att bonus betalas ut först när en viss prestationsnivå uppnåtts. Uppnås denna nivå betalas således den 

lägsta möjliga bonusen ut. Vidare beskriver Murphy (1999) att det också traditionellt sett finns ett tak 

för hur hög bonus som kan delas ut. Mellan den lägsta och högsta nivån på bonusen finns det enligt 
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Murphy (1999) ett område, som han benämner som the incentive zone, där inkrementella ökningar i 

prestationen leder till en ökning av bonusen. 

Prestationsnivån mäts genom ett eller flera prestationsmått vanligtvis bestående av bokföringsmässiga 

värden eller sammansatta värden i form av exempelvis resultat, EVA, ROE och ROA (Murphy 1999). 

Att använda denna typ av mått medför dock vissa problem eftersom måtten är tillbakablickande, i den 

mening att de är mått på prestationen i en förfluten tidsperiod, och de är kortsiktiga vilket kan få som 

konsekvens att företagsledningen inte vill genomföra handlingar som kan vara fördelaktiga för 

företaget på lång sikt, men riskerar att minska bonusen för den innestående perioden, så som att utöka 

forskning och utveckling (Dechow och Sloan 1991). Enligt Murphy (1999) föreligger också risken att 

ledningen manipulerar resultatet mellan perioder för att maximera utbetalningen av bonus. Att 

bonusnivån har ett tak innebär enligt Murphy (1999) exempelvis att om en prestationsnivå uppnåtts 

som är över det som den maximala bonusen kräver kan företagsledningen försöka spara en del av 

prestationen till nästkommande perioder för att maximera sin bonus även då.  

3.3.2.3 Långsiktiga incitament (LTI) 

Det finns förutom den tidigare behandlade årliga bonusen andra sorters kompensation som baseras på 

mer långsiktig information och prestationer. Tanken bakom långsiktiga incitamentsprogram är att 

bland annat hantera den informationsasymmetri som finns mellan agenterna och principalen och, likt 

årsbonus, att motivera ledningen i företaget för att agera i principalens intresse. (Balkin, Markman & 

Gomez-Mejia 2000) 

Under denna rubrik samlas, i enlighet med Duru och Iyengar (1999), de olika sorters långsiktig 

kompensation som ej passar in i någon av de tidigare ersättningsklasserna. Kompensationstyperna som 

sorterats in under denna rubrik är restricted stock, utbetalning från långsiktiga incitamentsprogram och 

övrig långsiktig kompensation förutom optioner. 

3.3.2.4 Optioner 

Optioner är en typ av mer långsiktigt inriktad kompensation kopplad till företagets aktie som den 

verkställande direktören kan erhålla. Optionerna skall då, likt andra typer av prestationsbaserad 

ersättning, verka som ett incitament för den verkställande direktören att få företaget att prestera. 

Verkställande direktörer är i enlighet med detta vanligtvis förbjudna att sälja sina optioner till annan 

part enligt Lambert, Larcker och Verrecchia (1991), vilket tycks logiskt med tanke på att de annars 

skulle kunna sälja av det som skall verka som incitament. 

Det har dock framförts kritik gentemot optioners starka ställning hos framförallt anglosaxiska företag. 

Enligt Rappaport (1999) kan företags börskurs öka och därmed också den verkställande direktörens 

kompensation, utan att företaget de facto presterar bra relativt liknande bolag.  Även en verkställande 

direktör vars företag presterar sämre än andra företag belönas då, vilket enligt Bebchuck och Fried 

(2003) har makroekonomiska orsaker vilket är bortom den verkställande direktörens kontroll. 
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Enligt Lambert et al (1991) finns det också en svårighet i att värdera optionerna eftersom det 

föreligger en osäkerhet rörande när utbetalningen kommer att ske. Det värde som en option slutligen 

får beror på om den anställda faktiskt stannar i företaget och börskursen den dagen som optionerna 

löses in (Lambert, Larcker & Weigelt 1993). Litteraturen ger olika förslag på hur denna problematik 

kan lösas och enligt Tosi et al (2000) är det framförallt tre metoder som generellt sett används. 

Antingen används Black-Scholes metod, en erfarenhetsbaserad metod eller en metod som enbart 

använder den faktiska ökningen i aktievärde. Black-Scholes modell innebär att en ekvation används 

för att beräkna ett teoretiskt värde på optioner (Black & Scholes 1973). Lambert et al (1993) använder 

dock den erfarenhetsbaserade metoden och utgår från en värdering på 25 procent av lösenpriset, vilket 

har visat sig ge resultat som motsvarar de mer sofistikerade modellerna så som Black-Scholes.   

3.4 Agentteori 

Nedan följer en genomgång av hur den verkställande direktörens ersättning påverkar avkastning ur ett 

agentteoretiskt perspektiv. För att tydliggöra sambandet krävs det också en bakgrund kring de 

förhållanden som enligt agentteorin råder inom företaget och därför går vi igenom det till att börja 

med, för att sedan leda in diskussionen på sambandet mellan avkastning och verkställande direktörens 

ersättning mer konkret. 

I agentteorin ses organisationen som ett kontraktsnäste, där det finns olika kontrakt som knyter 

företagets parter till varandra. Dessa kontrakt specificerar enligt Fama och Jensen (1983) vilka 

rättigheter parterna har, hur agenternas prestation skall utvärderas samt hur parterna skall ersättas. 

Kontrakten mellan parterna innebär enligt Jensen och Meckling (1976) i praktiken att en eller flera 

individer, kallade principal(er), tillåter en eller flera andra personer, kallade agent(er), att utföra vissa 

specificerade tjänster, vilket i sin tur innebär att de får möjlighet att fatta vissa beslut i företaget.   

Agentteorins idé kan appliceras på det förhållande som i dag föreligger mellan ägaren och företagets 

ledning. Detta är möjligt på grund av den förändring som har skett över tid i företagandet, det har gått 

mot en separation mellan ägandet av och kontrollen i företagen. Alchian och Demsetz (1972) 

beskriver det ”klassiska företaget” där endast en individ är den part som står i centrum för företagets 

kontrakt och har möjlighet att omförhandla dessa individuellt. Samma part har också rätt till residualen 

och dessutom möjlighet att sälja rätten till den. Fama (1980) visar dock att dagens större företag har en 

uppdelning mellan dessa delar, där en part har hand om kontrakten och möjlighet att omförhandla 

dessa medan en annan part har rätt till residualen och möjlighet att sälja rätten till den. Det innebär i 

fallet med ett aktiebolag att ägaren, principalen, som har rätt till residualen i och med aktieinnehavet 

har delegerat en del av ansvaret för den löpande verksamheten till verkställande direktören och 

resterande företagsledning, agenterna. 

Problemet som uppstår med denna separation, för principalen, är att agentteorin enligt Jensen och 

Meckling (1976) utgår från att samtliga parter vill nyttomaximera, vilket leder till att agenterna 

kommer att agera utifrån sitt egenintresse. Ett intresse som potentiellt inte är likriktat med det intresse 

som principalen har. Fama (1980) beskriver att när en företagsledare inte är ensam aktieägare i 
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företaget och det inte finns ett system för att i efterhand kontrollera för avvikelser, finns det incitament 

för denne att konsumera mer än kontrakten tillåter. Fama och Jensen (1983) styrker detta resonemang 

och argumenterar för att en avsaknad av effektiv kontroll gör det mer sannolikt att företagsledningen 

kommer att agera på ett sätt som inte är i enlighet med principalens intresse. Ett agerande som avviker 

från principalens intresse innebär enligt Jensen och Meckling (1976) förluster som tillsammans med 

övervakningskostnader och bonding costs utgör den totala kostnaden för agentförhållandet. 

Övervakningskostnader är ur agentteorins perspektiv kostnader som principalen ådrar sig genom sin 

utövning av kontroll över agenten och av dess handlingar. Bonding cost är kostnader som istället 

agenten ådrar sig för att minska agentkostnaderna, exempelvis kan agenten köpa aktier i det egna 

bolaget för att på så vis binda sig och sitt eget ekonomiska välmående till företaget. Genom en sådan 

manöver av agenten kan principalen minska sin övervakning vilket minskar agentkostnaderna. 

Utifrån de problem som uppstår på grund av separationen finns det olika teorier kring hur agenten och 

principalens intressen kan likriktas. Fama (1980) ger ett perspektiv genom att argumentera för att 

marknaden för företagsledare och kapitalmarknaden, tillsammans med andra marknadsmekanismer, 

kan verka som disciplinerande faktorer mot agenten. Exempelvis att arbetsmarknaden kan anses vara 

disciplinerande om antagandet görs att den verkställande direktörens framtida lön baseras på det 

nuvarande agerandet. Den verkställande direktören har då incitament att utföra sin uppgift väl, för att 

därigenom säkerställa sin framtida kompensationsnivå.  

Det kan dock diskuteras om det går att förlita sig på att enbart marknaden är tillräckligt för att 

disciplinera verkställande direktören och den övriga företagsledningen.  Om lagstiftningen studeras 

tycks svaret vara nej, med tanke på att det enligt aktiebolagslagen (SFS 2005:551) krävs att aktiebolag 

har en tillsatt styrelse där en av styrelsens fundamentala uppgifter är att övervaka företagets ledning. 

Övervakningen kan också utföras av aktieägarna, men det sker normalt sett främst i företag där det 

finns en kontrollerande storägare. 

Övervakning är tillsammans med incitamentsprogram enligt Jensen och Meckling (1976) två sätt för 

principalen att begränsa avvikelsen från det egna intresset. Dessa förfaranden är då mer direkta 

metoder, relativt marknadsdisciplinen, för principalen att säkerställa agentens beteende. I enlighet med 

Jensen och Mecklings (1976) argument påpekar bland andra Shleifer och Vishny (1997) samt Tosi och 

Gomez-Mejia (1989) att kontrollägare funnits ha en positiv inverkan på företags prestationer genom 

den ökade övervakning de ger upphov till. 

Det är dockfrämst genom incitamentsprogram som det genom agentteorin går att sammankoppla den 

verkställande direktörens ersättning och avkastningen. Ur en agentteoretisk synvinkel skall då denna 

ersättning till den verkställande direktören verka som incitament för att förmå agenten att agera i 

principalens intresse. Doucouliagos, Haman och Askary (2007) menar att det i företagen skall finnas 

ett positivt samband mellan ersättningen till den verkställande direktören och företagets prestationer. 

Det skall alltså finnas ersättning som uppmuntrar agenten att öka prestationerna för att på så vis gynna 

ägarna. Baker, Jensen, och Murphy (1988) visar att det finns fördelar med att knyta ersättningen för 
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verkställande direktören till de prestationer den ger upphov till. Detta system skapar incitament som 

spelar på agentens egen nyttomaximering och motiverar agenten till att i framtiden förbättra sina och 

företagets prestationer. Vad gäller den specifika typen av ersättning så visar Jensen och Murphy 

(1990) att verkställande direktörer kan ges incitament genom de olika rörliga formerna av ersättning 

men att aktier och optioner är de mest effektiva ersättningsformerna för att skapa incitament och 

motivera den verkställande direktören.  

Resonemanget om incitament till agenten kan till viss del att sammankopplas med Alchian och 

Demsetz (1972) resonemang rörande lagspel, där företagsledaren genom rörliga ersättningar behöver 

del i vinsten, som incitament, för att effektivt övervaka att andra anställda inom organisationen inte 

agerar bedrägligt. Fast i detta fall rör det sig om företagsledaren själv, och incitamenten finns för att se 

till att denne inte agerar bedrägligt eller försöker uppfylla personliga mål som skiljer sig från ägarens.  

Aktieägarna har enligt Friedman (1970) normalt sett ett huvudmål med sitt aktieägande och det är att 

företaget skall gå med vinst. För att agera i enlighet med aktieägarnas intresse skall därför 

verkställande direktören uppfylla detta mål, och ha incitament för detta genom kompensationen 

(Jensen & Meckling 1976; Doucouliagos, Haman & Askary 2007; Jensen & Murphy 1988). Således 

skall den rörliga ersättningen, ur ett agentteoretiskt perspektiv, till den verkställande direktören ha ett 

positivt samband med avkastningen till aktieägarna och därmed har nedanstående hypotes skapats. 

Hypotes 1a 

Verkställande direktörs rörliga ersättning är positivt relaterad till aktieägarnas avkastning. 

Mehran (1995) och Bloom och Milkovich (1997) argumenterar för att verkställande direktör, agenten, 

är risk- och arbetsavers, vilket innebär att den verkställande direktören vill utföra så lite som möjligt 

samtidigt som risken den utsätter sig för skall vara så liten som möjligt. Aktieägarna, principalerna, å 

sin sida är enligt Mehran (1995) att betrakta som riskneutrala då de kan diversifiera bort den 

företagsspecifika risken. Samtidigt kommer aktieägarna arbeta för att verkställande direktör inte skall 

vara arbets- eller riskavers då dessa beteenden minskar företagets värde. Det finns i agentteorin två 

generella åtgärder för principalen, övervakning och incitament, för att säkerställa verkställande 

direktören att agera mer utifrån principalens intresse och ta mer risk (Jensen & Meckling 1976). 

Mehran (1995) påpekar likt Doucouliagos et al (2007) att ett sätt som visat sig fungera som motivation 

till verkställande direktör att ta mer risk är att knyta dess ersättning till företagets prestation. Den form 

av ersättning som funnits resultera i bäst utveckling för aktieägarnas avkastning är enligt Jensen och 

Murphy (1990) det som kallas aktiebaserad ersättning. Grunden i aktiebaserad ersättning är att knyta 

verkställande direktörs ersättning direkt till avkastningen på företagets aktie, genom exempelvis 

optioner, och därigenom säkerställa att agenten agerar på det sätt som bäst gynnar principalen. Med 

hänsyn till detta har följande hypotes formulerats. 

Hypotes 1b 

Verkställande direktörs aktiebaserad ersättning är positivt relaterad till aktieägarnas avkastning. 
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Agentteorin är skapad i det anglosaxiska perspektivet där ägandet traditionellt sätt är mer spritt (La 

Porta et al 1999). Det spridda ägandet ger upphov till en mer tydlig separation av ägandet och 

kontrollen över företagen i dessa länder. Ägarna kan enligt agentteorin antingen säkerställa att agenten 

agerar i deras intresse genom att kontrollera och övervaka deras handlingar eller genom incitamenten 

säkerställa att deras och agentens intressen likriktas (Jensen & Meckling 1976). Att övervaka 

ledningen i företagen är svårt i länder med spridd ägarskapsstruktur, då det krävs en viss kontroll över 

företagen för att  ha möjlighet att övervaka ledningen. Ägarna i företag med spridd ägarskapsstruktur 

får då förlita sig på att incitamentssystemen i företaget likriktar de skilda intressena. 

För att testa om det är så att företag med spritt ägande har ett annorlunda samband mellan ersättningen 

till verkställande direktör och företagets avkastning har följande två hypoteser skapats. 

Hypotes 2a 

Verkställande direktörs rörliga ersättning är positivt relaterad till aktieägarnas avkastning i företag 

med spridd ägarskapsstruktur. 

Hypotes 2b 

Verkställande direktörs aktiebaserad ersättning är positivt relaterad till aktieägarnas avkastning i 

företag med spridd ägarskapsstruktur. 

 

3.5 Teoretiska inriktningars syn på ersättningens funktion 

En genomgång har nu gjorts vad gäller det agentteoretiska synsättet på ersättningen och för att 

nyansera dessa resonemang presenteras nedan ett antal andra teoriinriktningars syn på ersättningen till 

verkställande direktören. 

3.5.1 Inlåsnings- och rekryteringseffekter 

Ett teoretiskt perspektiv vad gäller ersättningens funktion är att den består av rekryterings- och 

inlåsningseffekter. Enligt Finkelstein och Hambrick (1988) kan kompensation vara ett verktyg för att 

attrahera eftertraktade verkställande direktörer och dessutom vara ett medel för att få dem att stanna i 

organisationen. Enligt det perspektivet kommer de mest kompetenta verkställande direktörerna kräva 

högre ersättning för sina tjänster, och för att attrahera de mest eftertraktade individerna behöver 

företagen därför erbjuda arvoden därefter. Om individen dessutom inte varit del av organisationen 

tidigare, utan är en utomstående, kan det enligt Finkelstein och Hambrick (1988) krävas än högre 

ersättning, som verkar som en motvikt till den risk som föreligger när individen byter arbetsgivare. Ett 

underliggande antagande rörande de ovanstående resonemangen är då att den verkställande direktören 

är medveten om och har tillgång till information rörande vilken kompensationsnivå som andra har för 

likartade uppdrag.  

Förutom den totala kompensationsnivån som diskuterats ovan framför Finkelstein och Hambrick 

(1988) också att kompensationens sammansättning kan påverka den verkställande direktörens vilja att 
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ta anställning och stanna i företaget. Exempelvis kan en hög andel rörlig lön som baseras på hur 

företaget presterar i framtiden attrahera en viss typ av verkställande direktör men samtidigt innebära 

att en annan typ inte attraheras. Vidare påvisar Finkelstein och Hambrick (1988) att det också finns 

vissa typer av belöningssystem, så som optioner, som kräver att den verkställande direktören stannar i 

organisationen en längre period. Något som enligt Collin et al (2012) kan vara ett sätt att faktiskt få 

den verkställande direktören att stanna i företaget. 

3.5.2  Institutionell teori 

Det går även att applicera institutionell teori på kompensationen till verkställande direktören. Enligt 

Berrone och Gomez-Mejia (2009) är den huvudsakliga tesen i institutionell teori att företaget påverkas 

av upplevda förväntningar från institutioner och intressenter. Institutionell teori ser till de processer 

som skapar regler, rutiner och normer samt hur dessa blir tvingande genom förväntningar i samhället. 

Att agera i enlighet med dessa förväntningar blir en del i att ge den egna organisationen legitimitet. 

Enligt DiMaggio och Powell (1983) finns det tre olika typer av mekanismer som förklarar varför bolag 

liknar varandra i vissa aspekter. Tvingande isomorfism, har enligt DiMaggio och Powell (1983) sin 

grund i både formell politisk påverkan och informell påverkan från andra organisationer i deras närhet. 

Men denna sorts isomorfism kommer också från förväntningar från samhällets sida där företag tvingas 

agera på ett visst sätt för att vara legitima. Normativ isomorfism handlar om professionalisering. En 

viss sorts människor eller företag agerar på samma sätt för att det är så de skall agera. DiMaggio och 

Powell (1983) tar som exempel yrken där det sker ett speciellt urval innan anställningen och där vägen 

uppåt i karriären sedan är i det närmaste identisk. De individer som klättrar uppåt i hierarkin blir mer 

och mer lika varandra. Mimetisk isomorfism, vilket enligt DiMaggio och Powell (1983) innebär att 

företag tenderar att välja att göra som andra företag när osäkerhet föreligger. Men också att företag 

tenderar att förändra sig och efterlikna företag inom samma bransch som ses som framgångsrika eller 

mer legitima. Sett ur perspektivet med ersättningen till verkställande direktören innebär det att en 

lönesättning görs genom att studera andra bolags kompensationsnivåer och använder de uppgifterna 

som referens för den egna nivån, något som också Miller (1995) argumenterar för. Effekten av den 

institutionella teorin är att det skapas en spiral med högre ersättningar då företagen i 

ersättningsprocessen jämför sig med varandra.  

3.5.3 Stewardship-teorin 

Ett annat perspektiv på kompensationen till verkställande direktören kommer från Stewardship-teorin. 

Enligt Davis et al (1997) innebär denna teoriinriktning att företagsledningen kommer verka som 

stewards, vilket innebär att om valet görs mellan att agera i egenintresse och agera i aktieägarnas 

intresse kommer de välja det senare. Anledningen till detta är enligt Davis et al (1997) att en steward 

har perspektivet att om ett agerande sker som ökar företagets prestation och avkastning till aktieägarna 

kommer också den egna nyttan att maximeras. Enligt det perspektivet behövs därför inte den 

övervakning som agentteorin förespråkar vad gäller att likrikta företagsledningens och aktieägarnas 

intresse. Att använda kompensationen som incitament för likriktning är ur detta perspektiv också 

verkningslöst. Davis et al (1997) frågar sig därför varför det traditionellt sett föreligger ett 
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agentförhållande snarare än ett stewardship-förhållande mellan aktieägare och företagsledningen. 

Enligt dem beror det på den risk som aktieägarna är beredda att ta med sitt kapital. Om ägarna är 

riskaverta kommer de att anse det för riskfyllt att överlåta sitt kapital utan någon form av kontroll och 

därför föredrar de agentförhållandet. 

3.6 Ägarstruktur och kontrollägare  

Som visats i avsnittet rörande agentteorin har ägarstrukturen i företag en fundamental inverkan på 

företaget, företagets ledning och dess ägare (Sapp 2008) men också direkt på kompensationen i 

företaget (Core et al 1999).  

Ägandet i företag som är börsnoterade är per definition spritt på ett antal olika aktieägare, detta är en 

grundförutsättning för att det skall finnas en fungerande aktiemarknad (Ireland 1999), men det finns 

skillnader länder emellan. I de anglosaxiska länderna är ägarstrukturen i börsföretagen traditionellt sett 

mer spridd och det finns generellt sett inte en ägare som ensam kan utöva kontroll (Faccio & Lang 

2002; La Porta et al 1999; Gilson 2006). I Sverige är förhållandet annorlunda, det finns ett 

koncentrerat ägande och en majoritet av företagen har en kontrollägare, definierad av La porta et al 

(1999) som en ägare som kontrollerar minst 20 procent av rösterna i företaget. Familjer är 

kontrollägare i en större andel av börsföretagen i Sverige jämfört med i de anglosaxiska länderna (La 

Porta et al 1999).  Faccio och Lang (2002) visar i sin studie om europeiskt ägande att strax över 46 

procent av de svenska företagen kontrollerades av familjer motsvarande siffra i Storbritannien är 23 

procent. 

Att ägarstrukturen är så koncentrerad i Sverige, och att detta förhållande fortfarande finns kvar i en allt 

mer globaliserad värld har förklarats av att det i Sverige är vanligt att använda pyramidstrukturer i 

ägandet tillsammans med rösträttsdifferentierade aktier (Högfeldt 2005; La Porta et al 1999; Agnblad 

et al 2001). Faccio och Lang (2002) granskade i en undersökning andelen börsföretag som hade olika 

aktieslag och fann att 66 procent av företagen i Sverige använder sig av olika aktieslag där det 

existerar en rösträttsdifferentiering aktieslagen emellan. Som en följd av detta bör det finnas en 

diskrepans mellan rätten till röster och kapital i svenska börsföretag. Något som Faccio och Lang 

(2002) också bekräftar genom att visa att det generellt sett behövs strax under 10 procent av aktierna i 

ett svenskt börsbolag för att ha möjlighet att kontrollera 20 procent av rösterna i samma företag och 

därmed vara en kontrollägare i La Porta et als (1999) definition. 

Det starka ägandet kommer troligtvis få konsekvenser på sambandet mellan ersättningen till 

verkställande direktören och avkastningen till ägarna. Ett exempel på detta är Edwards, Eggert och 

Weichenrieder (2009) som i den tyska kontexten undersöker hur koncentrerat ägarskap och 

styrelserepresentation för de anställda påverkar sambandet mellan ersättning till ledningen och 

företags lönsamhet. De finner i studien ett samband mellan ersättningen och prestationen i företag som 

har spritt ägande medan det för koncentrerat ägande inte finns ett signifikant samband. De 

argumenterar för att en storägare istället agerar som ett substitut för incitamentssystemen med 

prestationsbaserad ersättning.  
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Vidare har ett starkt samband mellan koncentrerad ägarstruktur och relationen mellan företagets 

prestationer och nivån samt typen av ersättning som utgår till den verkställande direktören påvisats 

(Mehran 1995; Gomez-Mejia Tosi & Hinkin 1987). Gomez-Mejia et al (1987) finner att när det finns 

en kontrollägare så reflekterar ersättningen i företaget hur företaget faktiskt presterar medan det i 

företag utan dominerande ägare är storleken på företaget som bestämmer hur ersättningen ser ut. Tosi 

och Gomez-Mejia (1989) uppnår liknande resultat genom att kontrollen av ledningen och likriktningen 

av intresset mellan ägarna och ledningen är större i företag som kontrolleras av ägare relativt de som 

kontrolleras av ledningen i bolaget. 

Enligt La Porta et al (1999) har kontrollerande ägare som regel starka incitament att övervaka 

ledningen vilket skulle kunna leda till den observerade lägre och bättre, sett till firm performance, 

anpassade ersättningen till den verkställande direktören. Mehran (1995) framför att den ökade 

övervakningen som en kontrollägare ger upphov till kan agera som ett substitut, för att likrikta 

principalens och agentens intressen, till monetära incitamentssystem för den verkställande direktören. 

Det har vidare observerats ett starkt samband mellan den största externa ägarens ägarandel och 

användning av aktiebaserad ersättning till den verkställande ledningen i företaget (Cyert, Kang & 

Kumar, 2002). Hambrick och Finkelstein (1995) finner att ersättningen till verkställande direktör i 

företag som har en kontrollerande ägare är lägre än i företag som saknar det. Samtidigt som lönen är 

lägre så menar de att verkställande direktörs ersättning i större utsträckning är baserad på 

prestationerna för företaget. Något som också Tosi och Gomez-Mejia (1989) finner i sin studie. 

Vi tänker oss att ägarnas identitet och deras typ har en påverkan på företagets ersättning till 

verkställande direktör samt därigenom avkastningen genom att ägarna har olika mål och olika 

tidshorisonter. Vi avser att testa detta genom att för var och en av de nedan presenterade ägarna testa 

relationen mellan ersättningen till verkställande direktör och företagets avkastning. 

En genomgång kommer nu ske av de olika ägartyperna där en beskrivning görs rörande tre faktorer för 

var och en av ägarkategorierna. Först görs en genomgång av vilket agerande ägarkategorin traditionellt 

sett har, sedan vilken påverkan typen av kontrollägare har på ersättningen till verkställande direktören 

för att slutligen gå igenom vilken påverkan på avkastningen ägartypen förväntas ge upphov till. Den 

underliggande tanken är att ägarstrukturen kan verka som en modererande variabel på sambandet, då 

den både kan påverka ersättningen till den verkställande direktören och avkastningen. Enligt Tosi et al 

(2000) finns det ett antal variabler som kan tänkas verka som modererande mellan firm performance 

och verkställande direktörs ersättning och då är ägarstrukturen den som omnämns som mest sannolik 

att ha en påverkan. 

3.6.1 Familjeägare 

Familjer är ofta beroende, och bundna, av det företag de har och därmed mycket investerat i detta (Liu, 

Yang & Zang 2012) vilket skapar långsiktiga bindningar till företaget och ger familjen incitament att 

vara delaktiga i företaget och dess styrning (Pedersen & Thomsen 2003). Det betydande innehavet 
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innebär då att de har stor kontroll och incitament att övervaka ledningen och involvera sig i företagets 

styrning (La Porta et al 1999). 

På grund av det nära sambandet mellan familjen och företaget agerar denna typ av ägare främst genom 

voice eller direkt styrning. Hedlund et al (1985) menar att privatpersoner med stora innehav bör vara 

den grupp som förlitar sig på sin voice mest av alla ägartyper. Familjer har enligt Hedlund et al (1985) 

ofta en stor kompetens och erfarenhet vilket innebär att de har en stark förhandlingsposition gentemot 

företaget. Då de ofta har ett stort ägande i företaget tenderar de också att ha en stor andel av sin 

förmögenhet investerat i företaget vilket enligt Hedlund et al (1985) torde leda till en ökad användning 

av voice. 

Då familjerna som ägare generellt sett engagerar sig i övervakningen och driften bör sannolikt detta få 

effekter för ersättningsnivåerna i företagen. Om de som ägare själva ägnar sig åt övervakning i 

styrelsen bör benägenheten att använda incitament för att likrikta företagslednings intresse minska 

vilket Liu et al (2012) och Sapp (2008) argumenterar för. Då familjeägare övervakar vad 

företagsledningen gör behöver de inte i samma utsträckning använda kompensationen för att minska 

agentkostnaderna utan familjens kontroll över företaget minskar agentkostnaderna (Fama & Jensen 

1983). Övervakningen får till följd att ersättningen i familjeföretag generellt sett är lägre samtidigt 

som användningen av incitamentssystem är lägre (Sapp 2008). Croci, Gonenc och Ozkan (2012) 

finner i sin studie på kontinentaleuropeiska aktiebolag att familjeägare tenderar att minska den totala 

ersättningen och användningen av rörliga incitament till ledningen i företagen. 

En ytterligare aspekt av den relativt sett hårdare övervakningen i familjeföretag är att den 

verkställande direktörens makt minskar, och därmed dennes makt över sin egen lönesättning. Detta 

motverkar att verkställande direktören ökar sin egen lönenivå och att optionsanvändning minskar 

(Maury 2006). I fallet där en familjemedlem är verkställande direktör i företaget torde inte heller 

någon större användning av incitament behövas för att engagera individen. Något som 

överensstämmer med det som Gomez-Mejia et al (2003) finner i sin studie som behandlar ersättningen 

till verkställande direktör i företag med en familj som kontrollägare. De finner att en verkställande 

direktör som tillhör familjen generellt sett har lägre kompensation än en utomstående verkställande 

direktör och en ersättning med mindre koppling till företagets prestationer. 

På grund av det stora innehavet som familjer ofta har (Liu et al 2012) tillsammans med det 

sentimentala band som familjerna som regel har till sina företag är deras mål sällan att maximera den 

kortsiktiga avkastningen. Enligt Liu et al (2012) har familjeföretag i jämförelse med andra företag en 

längre tidshorisont. Ett fokus på att företaget skall överleva på längre sikt och föras vidare till 

kommande generationer kan istället tänkas vara huvudmålet.  

Med hänsyn till ovanstående resonemang bör vi i studien finna att kompensationsnivån (Maury 2006; 

Gomez-Mejia et al 2003) och avkastningsnivån i familjeföretagen generellt sett är lägre än 

genomsnittet. Den observerade avkastningen i familjeföretag bör också vara av mer långsiktig 

karaktär. Således tror vi oss finna att familjeägandet modererar både kompensationsnivån och 
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avkastningsnivån nedåt. Det skall dock sägas att vi inte kan uttala oss om påverkan på kompensationen 

respektive avkastningen är jämförbar eller av olika storlek. Utifrån ovanstående resonemang har 

följande hypotes skapats.  

Hypotes 3 

Den positiva relationen mellan verkställande direktörs ersättning och företagets avkastning till 

aktieägarna är svagare i företag med familj som kontrollägare relativt företag med spridd 

ägarstruktur. 

3.6.2 Institutionella ägare 

Under denna rubrik inkluderas utöver svenska institutionella ägare även utländska institutionella 

ägare. Anledningen till detta är att dessa traditionellt sett agerar på ett liknande sätt i bolagen de 

investerar i och har likartade mål med investeringarna (Hedlund et al 1985). 

Institutionella ägare utgörs av finansiella företag, exempelvis banker och pensionsbolag, som har ett 

väldiversifierat innehav, vilket får till följd att de enskilda investeringarna utgör en liten del av de 

totala investeringarna och därför har de ett relativt lågt intresse i de bolag de investerat i (Hartzell & 

Starks 2003). Collin et al (2012) för fram argumentet att institutionella investerare, som en konsekvens 

av sin diversifiering väljer att inte skaffa sig djup kunskap om de enskilda företagen de investerar i. 

Institutioner vill enligt Hedlund et al (1985) inte heller bli inlåsta i sitt ägande och kommer därför 

tillsammans med sin diversifiering att i begränsad utsträckning delta med övervakning i företagen. 

Hedlund et al (1985) betonar också att institutionella investerare främst kommer ägna sig åt 

exitbeteende och inte aktivt utnyttja sin voice. 

Collin et al (2012) argumenterar, med stöd i deras diversifiering, för att institutionella ägare kommer 

fokusera på kompensationen som ett sätt att påverka styrningen i företaget, de kommer främst påverka 

sammansättningen av lönen och öka den rörliga och mer prestationsbaserade delen på ersättningen i 

bolaget (David, Kochhar & Levitas 1998). Dikolli et al (2009) finner att en högre andel institutionella 

investerare som ägare får till följd att verkställande direktör får en större andel aktiebaserad ersättning. 

Institutionella ägare minskar dock enligt studier (Hartzell & Starks 2003; Almazan et al 2005; Khan, 

Dharwadkar & Brandes 2005) den totala nivån på ersättningen till den verkställande direktören. 

Samtidigt som de observerats påverka kompensationens form i företagen för att öka 

överensstämmelsen mellan ledningens och ägarnas mål i företaget.  (Hartzell & Starks 2003; Core, 

Holthausen & Larcker 1999). Hartzell och Starks (2003) finner exempelvis i sin studie att institutioner 

normalt har preferenser för en viss typ av ersättning vilket sätter spår i de företag som ägs av 

institutioner. De finner att institutionellt ägande i företag leder till högre känslighet i verkställande 

direktörs ersättning i förhållande till företagets prestationer. Mangel och Singh (1993) betonar att 

institutionella investerare genom incitamentssystemet ökar den grad som ledningen i företaget 

påverkas av företagets prestationer. Något som också Croci et al (2012) observerar inom ramen för sin 

undersökning då de betonar att institutionella investerare har en påverkan på ersättningssystemen 
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genom att de ökar den rörliga, och då främst aktiebaserade, delen av verkställande direktörs lön. Att 

andelen rörlig ersättning ökar i företag med institutionella ägare bör i enlighet med agentteorin få som 

konsekvens att den verkställande direktören och ägarnas intresse konvergerar (Alchian & Demsetz 

1972; Jensen & Meckling 1976) vilket bör få till följd att den kortsiktiga avkastningen i företag med 

institutionella ägare ökar. 

Institutionella ägare har med sitt väldiversifierade innehav som mål att generera maximal avkastning 

från sina investeringar (Gomez-Mejia et al 2003). Den avkastning institutionella investerare främst är 

intresserade av är enligt Coffee (1991) samt Dikolli, Kulp & Sedatole (2009) framförallt av kortsiktig 

natur. Dikolli et al (2009) menar att verkställande direktörer i företag med institutioner som ägare 

fokuserar mer på ägarnas avkastning än på företagets vinstutveckling. Användningen av exit och målet 

om maximal avkastning är något Högfeldt (2005) betonar att utländska institutionella ägare drivs av 

varför det är logiskt att tro att dessa i grunden kommer ha samma inverkan som svenska institutionella 

investerare. 

Med ovanstående i åtanke kommer en institutionell investerare influera bolaget att maximera den 

kortsiktiga avkastningen genom att förändra ersättningen i bolagen (Collin et al 2012; David, Kochhar 

& Levitas, 1998; Hartzell & Starks 2003; Core, Holthausen & Larcker 1999; Dikolli et al 2009). Vi 

bör med tanke på detta observera en högre andel rörlig lön i bolag med denna typ av ägare och 

samtidigt en högre kortsiktig avkastning, gentemot andra ägarkategorier, på grund av fokuseringen på 

avkastningsmaximering.  

Hypotes 4 

Den positiva relationen mellan verkställande direktörs ersättning och företagets avkastning till 

aktieägarna är starkare i företag med institutionell kontrollägare relativt företag med spridd 

ägarstruktur. 

3.6.3 Statligt ägande 

Enligt Hedlund et al (1985) använder staten traditionellt sett en låg grad av exit och en låg eller hög 

grad av voice. Tendensen att använda voice är starkare ju större den relativa storleken av innehavet är 

enligt Hedlund et al (1985) och med tanke på det relativt stora posterna som staten äger ide aktuella 

bolagen på Stockholmsbörsen borde det enligt denna teori innebära att staten utnyttjar sin voice i den 

svenska kontexten. Pargendler (2012) menar att staten generellt sett har ett långsiktigt perspektiv i sina 

innehav och enligt Borisova (2012) är mer bundna av sina innehav och därmed mindre rörliga vad 

gäller exit ur innehaven vid jämförelse med exempelvis institutionella ägare. 

Då staten företräds av politiska partier och att bolagen de investerar i generellt sett tjänar det publika 

intresset (Shleifer & Vishny 1997), leder det till att det troligtvis är mer komplicerat för dessa att 

försvara en hög ersättning till verkställande direktören. Frech (1976) noterar exempelvis i sin studie att 

ersättningen för verkställande direktörer i den offentliga sektorn är lägre som en konsekvens av det 

statliga ägandet i företagen. Pargendler (2012) visar vidare på att företagsledningen i statligt ägda 
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företag traditionellt sett har lägre incitament än jämförbara ledningar i privatägda företag. Således bör 

kompensationen som observeras i bolagen med statligt ägande i denna studie vara lägre. 

Staten har enligt Hedlund et al (1985) ofta andra intressen än avkastning i bolagen de är ägare i. 

Pargendler (2012) och Borisova (2012) är av samma åsikt och menar att staten traditionellt sett har 

politiska motiv med ägandet. Shleifer och Vishny (1997) konstaterar att staten vanligtvis investerar i 

företag som tjänar ett publikt intresse, men att de ofta är en ineffektiv ägare där dessa statliga bolag 

inte är bättre än privata företag på att faktiskt tjäna det publika intresset. Pedersen och Thomsen 

(2003) betonar att statens politiska mål leder till att de finansiella prestationerna i företaget minskar 

och företagets värde sjunker. Boardman och Vining (1989) finner att företag med en blandad 

ägarstruktur där det finns både privata och statliga aktieägare inte presterar, lönsamhetsmässigt, bättre 

än företag som är helt statligt ägda. En slutsats som Funkhouser och MacAvoy (1979) delar då de i sin 

artikel finner att statligt ägda företag har högre kostnader och lägre vinstmarginaler än privata företag. 

Även Pedersen och Thomsen (2003) påpekar att en stor andel statligt ägande i ett företag leder till 

sämre prestationer för företaget i fråga. Pedersen och Thomsen (2003) finner vidare att staten inte har 

som mål att skapa värde för aktieägarna.  

Med hänsyn till ovanstående bör staten som ägare innebära att vi observerar en lägre kompensation till 

den verkställande direktören tillsammans med en större andel fast ersättning. Även avkastningen bör 

vara lägre med hänsyn till att staten dels enligt Hedlund et al (1985); Pedersen och Thomsen (2003) 

sällan har avkastning som främsta mål, dels att de med tanke på storleken på innehavet bör utnyttja sin 

voice och dels i och med att Boardman och Vining (1989) finner att blandad ägarstruktur, vilket är det 

som gäller för de statligt ägda bolagen på Stockholmsbörsen, åtminstone inte presterar 

lönsamhetsmässigt bättre än andra bolag.  

Hypotes 5 

Den positiva relationen mellan verkställande direktörs ersättning och företagets avkastning till 

aktieägarna är svagare i företag med statlig kontrollägare relativt företag med spridd ägarstruktur. 

3.6.4 Ägarskapssfärer 

Enligt Agnblad et al (2001) saknar begreppet ägarskapssfär en klar definition och baseras istället på 

subjektiva uppfattningar. Vi kommer i denna studie använda oss av sfärer som definierat i boken 

”Ägarna och makten i Sveriges börsföretag” av Fristedt och Sundqvist. Sfärer kan enligt Agnblad et al 

(2001) vara kontrollerade av en familj, exempelvis Wallenbergsfären, eller av en finansiell institution 

som exempelvis Handelsbankssfären. 

Högfeldt (2005) menar att just dessa två dominerande sfärer skapat och upprätthållit det koncentrerade 

ägandet som finns i Sverige. Centralt i ägarsfärerna finns ofta ett investmentbolag som genom 

pyramidägande och rösträttsdifferentierade aktier utövar sfärens faktiska kontroll. Sfärerna är genom 

investmentbolagen kontrollägare i en stor andel av bolagen noterade på Stockholmsbörsen mätt med 

La Porta et als (1999) definitionen på 20 procent av rösterna. Med tillämpning av denna definition 
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kontrollerade Wallenbergsfären exempelvis mer än 50 procent av börsvärdet på Stockholmsbörsen vid 

sekelskiftet (Agnblad et al, 2001).  

Carlsson (2007) påpekar att sfärerna generellt har ett långsiktigt perspektiv på sina innehav något som 

också Hedlund et al (1985) identifierat i ägartypen sfärer. Hedlund et al (1985) betonar att denna långa 

ägandehorisont också leder till att sfärerna aktivt engagerar sig i företagens styrning och verksamhet. 

De gör detta genom att de kontinuerligt kommunicerar med ledningen och agerar i innehavsbolagens 

styrelser, de utnyttjar alltså sin voice. 

Högfeldt (2005) påvisar att de monetära incitamenten i Sverige är låga relativt andra länder, istället är 

det sociala faktorer som spelar roll för både ägarna och den i företagen anställda ledningen. Enligt 

Lubatkin et al (2005) har verkställande direktörer i sfärer en hög grad av anställningssäkerhet och om 

de blir avskedade från ett bolag blir de ofta anställda av ett annat inom samma sfär alternativt av en 

annan sfär. Gilson (2006) argumenterar för att det finns icke-monetära fördelar med att vara storägare i 

företag, men även att dessa fördelar är större i mindre nationer då den relativa makten och prestigen är 

högre än i ett större land. Sinani et al (2008) argumenterar i sin artikel för att Sverige är att betrakta 

som en small world där bland annat rykte och prestige spelar en stor roll inom styrningen av företag. 

Lubatkin et al (2005) betonar att den primära källan för status för en verkställande direktör i Sverige 

kommer från att vara anställd i en sfär och den position som direktören har inom sfären.  

Då sociala faktorer alltså spelar en större roll i Sverige jämfört med andra länder (Sinani et al 2008; 

Gilson 2006) och ägarsfärerna besitter socialt kapital har en verkställande direktör i något av 

investmentbolagens innehavsbolag med sitt jobb nått en åtråvärd plats i det svenska näringslivet.  

Enligt Lubatkin et al (2005) är den verkställande direktören och sfärens intressen i hög grad 

sammanvävda i Sverige vilket resulterar i en låg grad av separation mellan ledningen och ägarnas 

intressen i dessa sfärer. Som en konsekvens bör investmentbolagen inte, genom incitament, behöva 

driva fram resultat utan ledningen i bolagen kommer prestera för att behålla sin åtråvärda ställning. Då 

ledningen i bolagen också får del av prestigen kommer de inte drivas av monetära belöningar lika 

starkt som sina kollegor utanför sfärerna. Social prestige är alltså en viktig, enligt Agnblad et al (2001) 

dominerande, faktor i de förmåner som kommer av att verka i näringslivets topp.  

Som en konsekvens av de sociala förmåner som finns kan investmentbolagen tänkas ha även andra 

motiv än maximal avkastning, exempelvis motiv som att behålla sin prestigefulla position. Å andra 

sidan kontrollerar sfärerna som tidigare påvisats en väsentlig andel av börsvärdet på Stockholmsbörsen 

(Högfeldt, 2005; La Porta et al, 1999; Agnblad et al, 2001) och det förefaller orimligt att bolag som 

motsvarar en stor andel av börsens värde skulle ha ett annat mål än att maximera avkastningen. Detta 

sammankopplat med den långa erfarenhet som finns vad gäller att driva framgångsrika bolag inom 

ägarskapssfärerna gör att avkastningen i dessa bolag torde vara högre än i andra bolag. 

Således bör vi observera en högre avkastning i bolag med ägarskapssfärerna som kontrollägare och 

samtidigt en lägre kompensation på grund av de sociala fördelar som (Gilson 2006; Sinani et al 2008; 
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Agnblad et al 2001) argumenterar för och det faktum att Högfeldt (2005) betonar att den monetära 

ersättningen generellt sett är lägre i Sverige. Men också för att ägarskapssfärerna utövar stor kontroll 

och övervakning i innehavsbolagen. Med hänsyn till detta har följande hypotes skapats. 

Hypotes 6 

Den positiva relationen mellan verkställande direktörs ersättning och företagets avkastning till 

aktieägarna är svagare i företag med sfär som kontrollägare relativt företag med spridd ägarstruktur. 

3.6.5 Industriella ägare 

Denna typ av ägare består av rörelsedrivande företag, ofta inom samma bransch, som ur ett 

affärsmässigt perspektiv, snarare än som en finansiell placering, valt att äga en del av ett annat företag. 

Industriellt ägandet finns ofta mellan företag som sinsemellan har viktiga och långsiktiga avtal och 

samarbeten. Det kan ske som ett led i att skapa konkurrensfördelar genom att dela teknik, erfarenheter 

och andra viktiga tillgångar mellan företag (Pedersen & Thomsen 2003). Hedlund et al (1985) påpekar 

att för investerare av industriell karaktär dominerar voice-beteendet över exit. De avtal och samarbeten 

som finns företagen emellan leder enligt Hedlund et al (1985) till att exithotet blir påtagligt varför 

dessa ägares voice blir betydelsefull för företaget. 

Collin et al (2012) argumenterar att då dessa ägare har en liknande bakgrund som företaget de är ägare 

i och en stor vana från branschen är de effektiva övervakare av den verkställande direktören i 

företaget. Som en följd av deras övervakning argumenterar Collin et al (2012) för att de inte har 

användning av optioner för att påverka den verkställande direktören. Något som överensstämmer med 

de agentteoretiska tankegångarna rörande att en väl fungerande övervakning gör att incitamenten inte 

behövs lika starkt (Jensen & Meckling 1976) och därför bör kompensationen vara lägre i dessa bolag.  

Med hänsyn till att samarbetet och utbytet av teknik och andra tillgångar med ägarbolaget visar sig 

vara fördelaktigt för värdet på det ägda företaget antas i enlighet med resultaten i Pedersen och 

Thomsen (2003) att värdet på bolaget ökar när det finns en industriell ägare. 

Den högre tendensen till kontroll och övervakning (Collin et al 2012) genom voice (Hedlund et al 

1985) hos de industriella ägarna bör ur ett agentteoretiskt perspektivleda till att kompensationen är 

relativt sätt lägre i dessa företag. Att bakgrunden till ägandet i första hand är ett fördelaktigt 

samarbetsförhållande mellan bolagen antas detta leda till att avkastningen i bolaget i fråga blir högre 

(Pedersen & Thomsen 2003).  

Hypotes 7 

Den positiva relationen mellan verkställande direktörs ersättning och företagets avkastning till 

aktieägarna är starkare i företag med industriell kontrollägare relativt företag med spridd 

ägarstruktur.  
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4. EMPIRISK METOD 
I detta kapitel beskrivs hur vi gått tillväga för att genomföra vår kvantitativa studie. Det redogörs för 

vår undersökningsmetod, och undersökningsdesign samt hur data samlats in. Vidare beskrivs de olika 

variablerna och hur dessa har operationaliserats. 

4.1 Kvantitativ undersökningsmetod 

När valet av kvalitativ eller kvantitativ metod skall göras är det enligt Jacobsen (2002) avgörande om 

syftesformuleringen är av förklarande eller beskrivande art. Syftet med denna uppsats är att förklara 

om och i så fall hur den rörliga ersättningen till den verkställande direktören påverkar aktieägarnas 

avkastning och vilket modererande förhållande ägarskapsstrukturen har på sambandet. Ambitionen är 

alltså att förklara ett samband och då är det kvantitativ metod som bör användas.  

Det finns tidigare teori som behandlar området kring verkställande direktörer (exempelvis Agent- och 

Upper Echelon-teorin) och det finns tidigare studier som undersökt området kring ersättningen till den 

verkställande direktören och dess koppling till företagets prestation (Mehran 1995; Duru & Iyengar 

1999; Bayless 2009; Doucouliagos et al 2007). Som en konsekvens av denna tidigare forskning har vi 

valt att använda oss av en kvantitativ studie med en deduktiv ansats för att uppnå vårt syfte. Vi skapar 

utifrån den existerande teorin hypoteser som skall testas gentemot vårt empiriskt insamlade material. 

Vi ämnar också göra vårt material generaliserbart gentemot en population, vilket gör att ett material 

numerisk data av betydande storlek krävs. Enligt Bryman och Bell (2005) är inriktningen på numerisk 

data för att förklara ett samband och göra generaliseringar tillsammans med valet av deduktiv 

forskningsansats nära förknippat med att använda en kvantitativ metod som forskningsstrategi. 

Bryman och Bell (2005) riktar viss kritik mot den kvantitativa metoden. Exempelvis framförs kritik 

rörande utgångspunkten att naturvetenskapliga metoder används för att testa samband inom 

samhällsforskningen, vilket enligt kritikerna gör att hänsyn inte tas till att individerna i samhället 

tolkar världen de lever i. En annan kritik är att de mätningar som görs genom kvantitativa metoder kan 

ge en falsk känsla av precision, där resultaten är mer förmodade än verkliga. Att välja den kvantitativa 

metoden medför alltså att vi måste ha problem av denna typ i åtanke. 

Alternativet till den kvantitativa metod vi har valt hade varit att använda en kvalitativ metod för att 

genomföra undersökningen. Kvalitativa forskningsmetoder innebär enligt Bryman och Bell (2005) ett 

större fokus på ord än siffror. Utöver detta finns skillnader som exempelvis att kvalitativa metoder i 

större utsträckning har en induktiv ansats, dvs. att teori genereras genom och utifrån insamlandet av 

data. En kvalitativ metod kan ofta ge upphov till en bredare kunskap, gentemot kvantitativ, om ämnet i 

fråga. 

I vårt fall hade en kvalitativ metod inneburit en mer subjektiv bedömning istället för den mer objektiva 

inställning som enligt Bryman och Bell (2005) är associerad med en kvantitativ metod. 
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Undersökningens beroende och oberoende variabler, avkastning och kompensation till verkställande 

direktören, är variabler som svårligen kräver någon subjektiv bedömning, utan en insamling via 

databaser och årsredovisningar är att föredra. Den typen av insamling är också i enlighet med 

tankegångarna om att inte i onödan ta någon annans tid i anspråk samtidigt som det utöver det bör vara 

tidsbesparande för egen del att använda redan producerat material. Vidare finns enligt Bryman och 

Bell (2005) ett fokus på teorigenerering i den kvalitativa metoden och med tanke på att det redan 

existerar teori på området behöver inte teorier genereras för att studien skall kunna genomföras. 

4.2 Undersökningsdesign 

Undersökningen kommer att använda en longitudinell design, vilket enligt Bryman och Bell (2005) 

innebär att en insamling av data görs för ett urval vid minst två tillfällen. Den främsta anledningen till 

att denna undersökningsdesign väljs är den potentiella tidsförskjutning som enligt Miller (1995) kan 

föreligga mellan en verkställande direktörs ersättning och när denna ersättningsnivå får effekt på 

avkastningen i ett företag. Tidsförskjutningen uppstår på grund av att det kan finnas en fördröjning i 

den påverkan som verkställande direktören kan åstadkomma på företagets avkastning och för att 

kontrollera för detta behöver data från mer än ett år samlas in. Faktumet att vi skall göra en studie över 

en period gör att andra former av undersökningsdesigner så som traditionell fallstudie och 

tvärsnittsdesign naturligt faller bort som alternativ. 

Det skulle gå att genomföra en dokumentstudie av vår typ på ett enstaka år och således ej ha en 

longitudinell design. Att detta inte väljs beror på att vi tror att tidsförskjutningen kan föreligga och att 

resultaten därför blir bättre om vi har en longitudinell design. Longitudinell design möjliggör också 

fler observationer, givet samma urval, samtidigt som eventuella förändringar kan studeras. 

En fördel med att använda den longitudinella designen är enligt Bryman och Bell (2005) att den bättre 

hanterar tvetydigheten i orsaksriktningen än vad exempelvis en tvärsnittsdesign gör. Utifrån vår studie 

innebär det att kompensationen ett visst år kan påverka avkastningen nästkommande år, men att 

motsatt riktning, alltså att ett visst års avkastning skulle påverka ett tidigare års kompensation 

svårligen kan inträffa.  

Det största problemet som Bryman och Bell (2005) ser med en longitudinell design är problemet med 

bortfall, vilket i vårt fall bland annat innebär att företag kan ha gått i konkurs eller lämnat 

Stockholmsbörsen. Problemet handlar i huvudsak om att de som bortfaller från urvalet kan skilja sig 

från de som blir kvar i viktiga avseenden. Vi ser dock inte hur detta skulle vara problematiskt i vårt 

fall, de företag som faller bort drivs antingen inte längre eller är inte längre ett publikt börsnoterat 

aktiebolag och faller således naturligt bort från undersökningen. Med hänsyn till undersökningens 

natur och att den information som behövs är publik och måste produceras av bolagen har inget bortfall 

skett på grund av att bolag inte vill deltaga i undersökningen, vilket kan vara fallet med exempelvis 

enkätundersökningar. På grund av det har inga direkta åtgärder behövt göras för att motverka att den 

typen av bortfall sker, utan bortfall har i så fall skett av andra orsaker, vilka behandlas närmare i 

urvalet och bortfallsanalysen. 
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Som en konsekvens av att en longitudinell design valts, där flera år studeras, har en större mängd data 

samlats in än vad som annars varit möjligt. Detta torde leda till ökad tillförlitlighet i undersökningens 

resultat eftersom mer data innebär att större säkerhet finns i de uttalanden som görs rörande 

populationen. Det finns då också möjlighet att påvisa att ett eventuellt samband inte enbart observerats 

ett enstaka år utan istället under flera, och kan stärka resultatens och efterföljande slutsatsers 

tillförlitlighet. 

4.3 Metod för datainsamling 

Då den data kring ersättningen till den verkställande direktören vi behövde för att genomföra vår 

studie fanns i bolagens årsredovisningar inhämtades den manuellt från dessa för åren 2006-2011.  En 

positiv aspekt av detta val av insamlingsmetod är att den information som finns i årsredovisningarna är 

av hög kvalité dels då den är upprättad efter strikta regler och dels för att den är granskad av bolagets 

revisorer. Att vi manuellt samlar in data, på ett enhetligt sätt, ifrån årsredovisningarna bör också leda 

till att datan är enhetlig, den är insamlad och sammanställd på samma sätt för samtliga bolag vilket 

kanske inte varit fallet om den inhämtats från tredje part. Samtidigt måste det påpekas att en manuell 

insamling kan leda till problem, exempelvis att vi begår misstag i insamlingen. För att minska risken 

för detta och hantera det faktum att vi är två individer som samlat in informationen skapade vi en 

Excelmall för hur insamlad data skulle sorteras och sammanställas. Då vi har kategoriserat 

ersättningen efter fyra olika indelningar har vi i Excelmallen klassificerat den redovisade ersättningen 

i någon av dessa typer, baslön, bonus, LTI och optioner. Flertalet bolag i undersökningen har i 

grunden använt samma eller en snarlik indelning på ersättningen i redovisningen som vi vilket 

underlättat insamlingen av data för oss. Vi har i insamlingen av ersättningen till den verkställande 

direktören använt den ersättning som kostnadsförts under året då ett fåtal bolag har redovisat 

ersättningen på ett avvikandet sätt vilket kommer behandlas under bortfallsanalysen. Vid insamlingen 

har vi i vissa fall också ställts inför situationen att det ett år funnits flera verkställande direktörer i ett 

företag. I dessa fall har den ordinarie ersättningen för dessa summerats och redovisats som om det 

endast funnits en verkställande direktör. 

Vi har slutligen kontrollerat datainsamlingen från årsredovisningarna med en interrater reliability 

check på 10 av de företag som den andra individen behandlat. Anledningen till detta test var att 

säkerställa att samma information samlades in och att den behandlades på ett likadant sätt av oss båda. 

Numeriska data som rör andra variabler än ersättningen till den verkställande direktören har främst 

hämtats ur databasen Orbis, undantagen är betatalen som hämtats från Avanza och utdelningsdata som 

inhämtats från programmet Hitta Kursvinnare Pro Plus. Att huvuddelen data för övriga variabler har 

samlats in från Orbis och inte från årsredovisningar beror främst på att det är tidsbesparande. Vad som 

kan vara negativt med detta tillvägagångssätt är att det introducerar data som är insamlat av en 

oberoende tredje part och sammanställt av Orbis där kvalitén på datan är svår att verifiera. Taylor 

(2011) finner dock i sin undersökning att datamaterialet i Orbis håller god kvalité och är tillförlitlig 

varför vi inte ser någon anledning att misstänka att den datan är felaktig.  
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När det kommer till variabeln bransch har vi utgått från den indelning som Nasdaq OMX Nordic 

Stockholm använder ,vilket har inhämtats genom Nasdaq OMX Nordic (2013).  

Kategoriseringen av ägartyp har bland annat skett med ledning av boken "Ägarna och makten i 

Sveriges börsföretag" av Fristedt och Sundqvist. Författarna har skapat en sammanställning av de 

personer och grupper som de anser utgöra ägarsfärer. Vi har sedan utgått från deras klassificering av 

sfärer och använt den i vår undersökning. Vad gäller tillförlitligheten i informationen som inhämtats 

ifrån bokserien Ägarna och makten i Sveriges börsföretag är den att betrakta som god. Det är en 

bokserie som används inom den akademiska världen, se exempelvis Collin et al (2012). 

När ett företag har haft en kontrollägare som det inte framgått vad den är för typ av ägare och således 

vilken kategori den bör tillhöra, har vi genom att använda oss av sökmotorn Google sökt fram den 

informationen. Detta har framförallt varit relevant i mindre bolag där exempelvis en mindre känd 

person har största innehavet.  En undersökning har då gjorts av vederbörande person där det 

kontrollerats om denna uppenbart äger eller driver något relaterat företag. Om det har funnits att så är 

fallet har ägandet kategoriserats som industriellt ägande. Privatpersoner har aldrig kategoriserats som 

institutionella, vilket gör att om de inte funnits tillhöra en sfär eller vara en industriell ägare, har de 

kategoriserats som familjeägare. 

Information om vem som är största ägare i företagen och om dennes ägande når upp till de nivåer vi 

har på kontrollägande har för åren 2006-2008 hämtats från bokserien ”Ägarna och makten i Sveriges 

börsföretag”. Då den sista boken i serien gavs ut 2009 har de efterföljande åren bolagens 

årsredovisningar använts för att samla in den nödvändiga informationen. Indelningen av ägarna har 

fortsatt att användas i oförändrad form år 2009-2011 då årsredovisningarna använts.  

4.4 Urval 

Att en tidsperiod längre tillbaka i tiden ej valts har sin grund i att det blev tvingande för börsbolagen 

att rapportera i enlighet med IFRS 2005. Det kan eventuellt finnas skillnader i redovisningen innan 

och efter implementeringen av IFRS som hade haft en ej önskvärd påverkan på resultaten i vår studie. 

Ytterligare ett argument är att äldre årsredovisningar för bolagen är mindre lättillgängliga.  

En anledning till att 2012 inte är slutåret är att vid datainsamlingen hade samtliga företag inte 

publicerat sin årsredovisning för 2012. Ett ytterligare argument för att 2012 inte kan användas som 

slutår är att vi i undersökningen har en tidsförskjutning mellan det år vi mäter avkastningen och det år 

som ersättningen samlas in för. 

De företag vi utgått från i vår studie är de noterade på Large Cap och Mid Cap. Att företagen som 

finns noterade på Small Cap inte är med i studien beror på att den information som finns kring dessa 

bolag generellt sett är mindre omfattande och av sämre kvalitet. 

Efter att valet av tidsperiod hade gjorts prioriterade vi att få med data från samtliga utvalda bolag för 

hela tidsperioden framför att få med ett större antal bolag. Detta för att vi i studien kommer använda 
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mått på avkastning som sträcker sig över flera år och vi av förenklingsskäl ville ha samma bolag med 

under hela perioden.  

Ett problem som uppkommit med valet att studera flera år är de rörelser som kan ha skett mellan 

segmenten, när ett bolag exempelvis går över från Large till Mid Cap under tidsperioden. Detta har då 

inte beaktats närmare utan företagen antas ha tillhört samma segment hela tidsperioden. 

Ett annat problem som uppkommit är att populationen av noterade bolag förändrats från år till år med 

noteringar och avnoteringar. För att säkerställa att vi fick med bolag i studien som varit noterade under 

hela mätperioden utgick vi från de bolag som var noterade 1 januari 2006 efter det gick vi igenom de 

förändringar som skett under åren. Vissa av bolagen som fanns noterade 2006 har avnoterats av olika 

skäl och därmed fallit ur vår studie. De bolag som noterats efter 1 januari 2006 har inte beaktats i 

studien då de faller på ovan berörda krav på att bolagen skall varit noterade hela mätperioden. 

Då vi utgår från kalenderår i undersökningen har även de företag som använder ett brutet räkenskapsår 

plockats bort ur studien då det ej är möjligt att med rimlig säkerhet avgöra vilken nivå lönen var på ett 

visst kalenderår. Problemet ligger i att företag exempelvis har ett räkenskapsår som slutar 31 augusti 

det är då svårt att avgöra hur mycket av den redovisade ersättningen som hänförs till det innevarande 

kalenderåret och hur mycket som tillhör de fyra månader i företagets brutna räkenskapsår som inföll 

föregående kalenderår. Ett ytterligare problem, som uppkommer av samma grundläggande förhållande 

som ovan, som skulle uppstå om företag med brutet räkenskapsår var med i studien är att mäta 

avkastningen på företagets aktie. 

En ytterligare begränsning av materialet är att vi endast har med bolag som har SEK som 

rapporteringsvaluta. Detta beror på att bolag som rapporterar i utländsk valuta hade gett upphov till 

problem, eller ytterligare hänsynstaganden, med omräkningen från utländsk valuta till svenska kronor. 

4.5 Bortfallsanalys 

Av de 130 företag som idag ingår i Large och Mid Cap har 78 stycken använts i vår undersökning då 

de klarat de kriterier vi ställde på bolagen, sammantaget över studiens fem år är därmed 390 

observationer med i studien. Vi upplevde således ett totalt bortfall på 52 bolag räknat på populationen 

2012-04-01. 

Det största bortfallet kommer från att vi valt att ha med företag som varit börsnoterade hela den valda 

tidsperioden försvann 27 stycken bolag som noterats eller avnoterats efter 1:a januari 2006.  

För att undvika potentiella felkällor och av förenklingsskäl har företag som redovisar i andra valutor 

än svenska kronor också valts bort ur undersökningen. Kravet på att företagen skall redovisa i SEK har 

gett ett bortfall i undersökningen på 11 stycken företag. 

Att vi valde att inte ha med företag som använder ett brutet räkenskapsår fick till följd att ytterligare 9 

stycken bolag föll ur studien. Ett antal bolag har också tagits ur undersökningen som en konsekvens av 
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att de redovisat ersättningen till den verkställande direktören på ett sätt där det ej kunnat avgöras om 

ersättningen blivit utbetald eller det ej framgått vilken ersättning den verkställande direktören faktiskt 

har fått. Som exempel kan nämnas att en verkställande direktör i redovisningen ett år hade en negativ 

ersättning inom företagets långsiktiga incitamentsprogram på cirka 2 miljoner kronor. Då det har visat 

sig omotiverat tidskrävande att reda ut hur ersättningen faktiskt ser ut under åren har 3 stycken företag 

fallit bort ur undersökningen av detta skäl. Vidare har 2 bolag plockats ur studien då nyckeltal saknats 

i databasen Orbis. 

4.6 Operationalisering 

Nedan följer en beskrivning av hur variablerna som används i analysen har operationaliserats och 

gjorts mätbara för att göra det möjligt att testa de uppställda hypoteserna. Först sker en genomgång av 

hur den beroende variabeln, avkastning, har operationaliserats följt av den oberoende, ersättning till 

verkställande direktör, och slutligen kontrollvariablerna. Flera av variablerna kan, och har i tidigare 

forskning, operationaliserats på olika sätt och en argumentation kring vald operationalisering görs 

därför. Det beskrivs vidare för var och en av variablerna av vilken typ den är, hur insamlingen av den 

genomförts och hur den kodats. 

4.6.1 Beroende variabeln – avkastning  

För studiens beroende variabel, avkastning, kommer fyra olika mått användas. De fyra mått som 

kommer att användas är de två redovisningsmässiga måtten Return On Equity (ROE) och Return on 

Assets (ROA) samt två mått som mer direkt mäter den faktiska avkastningen för aktieägaren i form av 

aktiekurs och Buy-and-Hold Return (BHR). ROE är ett mått på den avkastning som företaget 

genererar på det kapital aktieägarna satsat i bolaget och de kvarhållna vinstmedel som finns inom 

företaget. ROA är ett mått på den avkastning som företaget genererar på det totala kapitalet i bolaget, 

till skillnad från i ROE där det endast är det som ägarna satsat och de kvarhållna vinstmedlen. 

Aktiekursutvecklingen är de förändringar som skett i företagets aktiekurs under en tidsperiod. BHR är 

den sammanlagda förmögenhetsförändringen som uppstått för en aktieägare genom aktiekursens 

utveckling och de utdelningar den mottagit som en konsekvens av ett visst aktieinnehav under en 

tidsperiod. Gemensamt för dessa mått på avkastning är att de alla är objektiva och enkla för 

utomstående att observera. 

Var och en av dessa fyra kategorier är mått på avkastning sett ur aktieägarnas perspektiv, vilket är ett 

medvetet val med tanke på att syftet med studien är att studera vilket samband som finns mellan 

verkställande direktörs ersättning och specifikt aktieägarnas avkastning. Enligt agentteorin finansieras 

kompensationen till den verkställande direktören av aktieägarna och skall vara incitament för att få 

den verkställande direktören i företaget att prestera och genom företaget generera avkastning tillbaka 

till aktieägarna. 

Vi har valt att ej ta med återköp av aktier eller utdelning som kategorier på avkastning i företaget. Att 

vi väljer bort dessa mått beror på att deras nivå bestäms av ett specifikt beslut som ligger utanför 
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verkställande direktörs kontroll då det är aktieägarna på årsstämman som beslutar om eventuella 

utdelningar och ger mandat till styrelsen för återköp av aktier. 

4.6.1.1 Tidsförskjutning 

Vi kommer att studera avkastningen förskjuten i tiden från året ersättningen betalades ut. Kerr och 

Bettis (1987) argumenterar för att hänsyn behöver tas till att det finns en tidsförskjutning i relationen 

mellan ersättningen till verkställande direktören och avkastningen för aktieägarna. Argumentet för 

tidsförskjutningen är att det kan föreligga en fördröjning innan incitamenten som ersättningen till den 

verkställande direktören enligt agentteorin skall ge upphov till påverkar aktieägarnas avkastning 

(Miller 1995). 

4.6.1.2 Return on Equity 

ROE är enligt Teitelbaum, Mcdonald och Brown (1996) det mest utbredda måttet på ett företags 

prestation. ROE har använts som mått på avkastning i studier rörande ledningens kompensation se 

exempelvis (Miller 1995; Banker, Darrough & Plehn-Dujowich 2013; Deckop 1988; Gomez-Mejia et 

al 1987; Henderson & Fredrickson 1996; Tosi et al 2000). ROE är ett redovisningsmässigt mått på den 

avkastning som företaget genererar i förhållande till det aktieägarna satsat i företaget och innehållna 

vinstmedel, mätt som nettoresultatet i procent av justerat eget kapital. Det justerade egna kapitalet 

beräknas som eget kapital plus obeskattade reserver minus uppskjuten skatteskuld. Det visar företagets 

avkastning på det kapital som ägarna satsat i företaget och kan jämföras med den avkastning som kan 

erhållas från alternativa placeringar, exempelvis bankräntan. Tillvägagångssätt för att öka ROE kan 

exempelvis vara att minska det egna kapitalet genom utdelning eller öka vinsten i företaget. 

Vad gäller operationaliseringen av ROE använder Miller (1995) vinst per aktie dividerat med justerat 

eget kapital per aktie. Gomez-Mejia et al (1987) använder nettoresultatet dividerat med eget kapital. 

Kale, Reis och Venkateswaran (2009) använder ROE direkt inhämtad från ExecuComp. Tosi et al 

(2000) har operationaliserat ROE som: ettårig-ROE, förändring av ROE över två år och genomsnittlig 

ROE över fem år. Ettårigt-ROE är det som Millers (1995) och Gomez-Mejia et als (1987) använder, 

enda skillnaden är att Miller (1995) gjort beräkningen per aktie. Det förefaller således som en lämplig 

operationalisering, ur den aspekten, men vi tänker oss att det kan bli missvisande att använda ROE ett 

specifikt år med hänsyn till att det finns en väsentlig spridning vad gäller ROE företag emellan. Även 

om en indelning görs i enlighet med Nasdaq OMX Nordic Stockholms kategorier kan ändå väsentliga 

skillnader finnas mellan bolag i samma bransch, exempelvis tillhör SCA och Swedish Match samma 

bransch. Ett bolag med högre genomsnittligt ROE på grund av låg andel justerat eget kapital kommer 

generera ett genomsnittligt högre ROE bara på grund av kapitalstrukturen och således förefalla 

prestera bättre än motsvarande bolag med lägre andel. Förändringen av ROE förefaller således som ett 

mer rättvisande mått där förändringen mellan år visar på om verkställande direktören faktiskt lyckats 

förbättra ROE genom den erhållna ersättningen och därför kommer den att användas. Förändringen 

beräknas genom att dividera ROE för ett specifikt år med ROE för det föregående året. 
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ROE är en lämplig indikator på avkastningen för vår studie eftersom det fungerar som ett komplement 

till BHR, som har ett mer långsiktigt perspektiv. ROE har ett kortare perspektiv men behandlar, likt 

BHR, avkastning med koppling till aktieägarna. Det är därför också ett mått som främst är intressant 

för just aktieägarna. Likt övriga avkastningsvariabler kommer en tidsförskjutning ske för ROE, med 

tanke på den fördröjning som antas finnas i ersättningens effekt. 

Return on Equity har samlats in genom att använda databasen Orbis och har kodats som en 

procentsats. I Orbis hade vi att välja på ROE beräknad på nettoresultatet och ROE beräknad med vinst 

före skatt. Vi valde ROE beräknad med vinst före skatt eftersom vi tänker oss att skattesatsen har 

förändrats mellan åren och det är därmed mer lämpligt att köra med före skatt istället för 

nettoresultatet som drar bort skatt. 

Vi använder i vår operationalisering av ROE följande definition från ORBIS.  

                 
                

            
     

4.6.1.3 Return on Assets 

Som ett ytterligare mått på avkastning kommer vi inkludera Return on Assets (ROA) vilket är ett 

vanligt avkastningsmått i tidigare teori se exempelvis (Mehran, 1995; Duru & Iyengar 1999; Kyaw & 

Theingi, 2009; Kale et al 2009; Morse et al 2011; Abowd 1999; Maury 2006; Finkelstein 2009; Balkin 

et al 2000; Chalmers, Koh & Stapledon 2006; Sapp 2008; Gomez-Mejia et al 2003; Core et al 1999; 

Shaw & Zhang 2010; Doucouliagos et al 2007). ROA är ett redovisningsmässigt avkastningsmått som 

mäter prestationer på företagsnivå (Sapp 2008) och det visar hur effektivt ledningen i bolaget använder 

företagets totala kapital för att generera vinster. Ett företag med högt ROA genererar således sina 

vinster med mindre kapital kontra ett företag med ett lägre ROA värde. ROA är alltså ett mått som är 

av intresse för aktieägarna trots sin redovisningsmässiga natur. 

ROA har i tidigare forskning operationaliserats som kvoten mellan företagets nettoresultat och dess 

totala tillgångar (Kale et al 2009; Kyaw & Theingi 2009; Abowd 1990) eller som EBIT delat med 

totala tillgångar (Chalmers et al 2006; Core et al 1999). 

ROA är likt ROE en lämplig indikator på avkastningen då detta kompletterar BHR med sin mer 

kortsiktiga natur. Vi väljer att operationalisera ROA som en kvot mellan vinst före skatt dividerat med 

totala tillgångar. Likt ROE föreföll det lämpligt att välja alternativet innan skatt med tanke på att 

skatten kan förändrats över tidsperioden. 

Vi använder i vår operationalisering av ROA följande definition från ORBIS.  

                 
                

                 
     

ROA kommer likt övriga avkastningsmått inhämtas med en tidsförskjutning relativt ersättningen. 
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4.6.1.4 Aktiekursen 

Aktiekursen är enligt Shiller (1981) värdet av alla framtida utbetalningar från företaget, exempelvis 

utdelningar, diskonterade till nuvärdet. Priset, aktiekursen, är alltså det som investerare idag är villiga 

att betala för de utdelningar som företaget förväntas ge i framtiden. Priset på aktien styrs då av de 

fundamentala marknadskrafterna utbud och efterfrågan. Om vinsten i framtiden väntas stiga, 

exempelvis för att den verkställande direktören gjort förbättringar, så kommer marknaden uppfatta 

aktien som mer attraktiv och bjuda upp priset på aktien och viceversa, förutsatt att marknaden 

förväntar sig att förbättringarna leder till högre utdelningar. 

Det finns alltså ur detta perspektiv ett relativt klart samband av vad som påverkar aktiekursen i ett 

bolag. Alla förbättringar, sett ur ett framtida kassaflödesperspektiv, som exempelvis en verkställande 

direktör gör till de företagsinterna processerna kommer, allt annat lika, få aktiens pris att öka i värde 

och därigenom öka avkastningen för aktieägaren. Det bör dock poängteras att valutakursen kan 

påverka företagets prestationer utan att någon koppling finns till verkställande direktörens agerande 

eller prestation. Detta kan komma att introducera en viss osäkerhet i resultaten. Bolag med hög andel 

import eller export kan få högre eller lägre avkastning än vad de fått om de enbart handlat i svenska 

kronor för motsvarande kvantitet. Vi ser dock ingen direkt åtgärd som kan genomföras för att 

motverka denna problematik. 

För aktiekursen har insamlingen skett genom Orbis och utöver den valda tidsperioden har även 

börskursen för året innan mätperiodens första år inkluderats. Detta har gjorts för att kunna se 

förändringen av börskursen för det första året.  

Likt övriga avkastningsvariabler har en tidsförskjutning skett för aktiekursen, med tanke på den 

fördröjning som kan förekomma för ersättningens påverkan. Kodning av variabeln aktiekurs blir 

procentuell förändring i aktiekursen det aktuella året.  

4.6.1.5 Buy-and-Hold Return 

BHR är ett begrepp som inte är frekvent förekommande i forskningen kring ledningens kompensation, 

men exempelvis Bayless (2009) använder det i sin studie. Loughran och Ritter (1995) använder BHR 

för att få med den totala avkastningen samtidigt som effekter av nyemissioner undviks genom måttet. 

Det finns även andra forskare (Antle & Smith 1986; Tosi et al  2000) som har använt måttet BHR utan 

att specifikt använda sig av benämningen BHR men där de har mått som beräknas på samma vis. 

Buy-and-Hold Return (BHR) har valts som en variabel då det är ett mått på hur mycket aktieägarna 

erhåller genom sitt aktieinnehav under en period. 

Det är befogat att använda ett mått som förklarar hur mycket aktieägarna totalt sett fått ut om de haft 

aktier under hela mätperioden. Det verkar då som ett mer långsiktigt mått på avkastning än aktiekursen 

och utdelningen samtidigt som det innehåller all de facto avkastning som företaget genererat till sina 

aktieägare. BHR är då ett konkret och allomfattande mått på avkastning och kompletterar de andra 
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valda variablerna. Det långsiktiga perspektivet som följer genom BHR kommer vara användbart med 

tanke på den tidsförskjutning som enligt Miller (1995) kan finnas mellan den verkställande direktörens 

ersättning och när en förändring av exempelvis avkastning faktiskt syns i praktiken. Bizjak, James och 

Coles (1993) argumenterar vidare för att det är viktigt att studera prestationer över ett antal år då 

ledningen kan manipulera marknadens uppfattningar på kort sikt. Om enbart variabler med ett mer 

kortsiktigt perspektiv används är det möjligt att effekter så som dessa förbises. Tidsförskjutning är, likt 

de andra avkastningsmåtten, något vi kommer använda oss av vid de statistiska analyserna med BHR. 

Vad gäller operationaliseringen av BHR så använder Matolcsy, Shan  och Seethamraju (2012) ettårig 

BHR i sin studie, medan Bayless (2009) använder BHR för samtliga år i intervallet ett till fem år. Att 

använda ett år i vårt fall tycks inte lämpligt med tanke på att det blir ett för kort tidsintervall för att 

kunna studera tidsförskjutningen. Fem år förefaller inte heller lämpligt för då kan endast ett test göras 

per företag med hänsyn till den tidsperiod som valts i studien. Vi har därför valt treårig BHR vilket 

kan ses som en logisk kompromiss mellan Matolcsy et als (2012) ett år och Bayless (2009) fem år.  

BHR har beräknats genom att använda insamlad information rörande aktiekursförändring och 

utdelning under tidsperioden. BHR beräknas genom att använda förändringen i aktiekursen under den 

valda perioden plus de utdelningar som företaget gjort.  

BHR har beräknats och kodats utefter följande beräkning: 

                                                                                 

 

4.6.2 Kontrollvariabler 

4.6.2.1 Företagsstorlek 

Tidigare forskning se exempelvis (Banz 1981; Davis 2001; Bayless 2009; Fama & French 1992; Hill 

& Phan 1991) har visat att ett företags storlek har en positiv påverkan på avkastningen för företagets 

aktier. I dessa studier har storleken operationaliserats på olika sätt. Hill och Phan (1991) har som mått 

på storlek den naturliga logaritmen av företagets antal anställda. Banz (1981) och Fama och French 

(1992) använder sig av börsvärdet som indikator på ett företags storlek. 

Tosi et al (2000) beskriver i sin meta-analys att företagsstorlek operationaliserats i ett antal tidigare 

studier som nettoomsättning, kvadratroten ur nettoomsättning, logaritmen av nettoomsättning och 

antal anställda. Kyaw och Theingi (2009) använder företagets tillgångars värde som mått på 

företagsstorlek och som en kontrollvariabel. Logaritmen av företagets totala tillgångar har också 

använts som ett mått på företagsstorlek (Adjaoud et al 2007; Peng 2004) 

Eftersom företagsstorlek operationaliserats på flera olika sätt anser vi att det kan vara intressant att 

använda mer än ett mått på det i den statistiska analysen för att se om det uppstår några signifikanta 

skillnader. Nettoomsättning förefaller vara ett mått som är lämpligt att använda med hänsyn till att ett 
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företag svårligen kan växa och bli större utan att öka sin nettoomsättning. Som ett kompletterande mått 

har antal anställda valts, det är ett mått som inte är alltför närbesläktat med nettoomsättningen och bör 

därmed kunna komplettera det måttet väl. Vi är dock medvetna om att det eventuellt kan föreligga 

vissa problem med detta mått eftersom exempelvis Melker Schörling AB endast har ett fåtal personer 

anställda och en redovisad omsättning på 0 kronor flera år samtidigt som företaget har ett 

förhållandevis högt börsvärde. 

Storleksvariablerna hämtas från databasen Orbis för de olika åren som kommer användas. 

4.6.2.2 Book-to-market 

Forskningen (Fama & French 1992; Bayless 2009; Barber & Lyon 1997) har funnit att Book-to-

Market Equity-värdet har en positiv relation till utvecklingen på aktiemarknaden för företag. 

Operationaliseringen av Book-to-market har i tidigare forskning skett genom att oförändrat använda 

sig av Book-to-Market (Fama & French 1992) och genom att logaritmera det värdet (Gompers et al 

2003). Vi kommer, i likhet med tillvägagångssättet i tidigare studier (Fama & French 1992; Bayless 

2009), att mätas som det egna kapitalet i företaget på balansdagen dividerat på marknadsvärdet på 

företaget på balansdagen. Insamlingen av data har skett genom databasen Orbis. I Orbis finns dock 

bara inversen, Market price/Book Value per share, av book-to-market värdet tillgängligt. Som en 

konsekvens av detta genomför vi följande beräkning för att få fram book-to-market värdet: 

 

                                   
 

4.6.2.3 Bransch 

Deckop (1988) har som tidigare beskrivits visat på att företag inom samma bransch ofta möter samma 

exogena utveckling rörande exempelvis de ekonomiska och rättsliga förutsättningar som styr deras 

verksamhet. Vi kommer därför kontrollera för bransch för att försöka eliminera denna typ av effekter. 

Finkelstein (2009) genomför sin kategorisering genom att använda den branschindelning som är 

genomförd i databasen COMPUSTAT. Elsilä et al (2013) använder en tvåsiffrig SIC-kod hämtad från 

en databas för att göra sin branschindelning. 

Vi har dock valt att använda den branschindelning som Nasdaq OMX Nordic Stockholm använder 

(Nasdaq OMX Nordic, 2013). Det har i sin indelning tio olika kategorier av sektorer, vilka alla, utom 

Utilities och Oil & Gas, finns representerade i vår undersökning. De tio kategorierna är Oil & Gas, 

Basic Materials, Industrials, Consumer Goods, Consumer Services, Health Care,Telecommunications, 

Utilities, Financials och Technology. Det är dels en tidsbesparande åtgärd och dels anser vi att den 

indelningen får anses vara tillförlitlig med hänsyn till att det är börsens egen indelning. Den följer 

dessutom den globala standarden Global Industry Classification Standard (GICS). Bransch är kodad 

som en dikotom variabel. Detta betyder att om ett företag är med i en viss bransch har den tilldelats en 

1:a i vårt material och annars har den blivit tilldelad en 0:a i SPSS. 
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Vi är medvetna om att vissa problem kan uppstå när en branschindelning görs. Vi har exempelvis 

observerat att Bilia och Betsson är indelade i samma bransch enligt OMX indelning trots att deras 

respektive verksamheter inte är speciellt närbesläktade. Detta är dock ett problem som är mer generellt 

när branschindelning görs och inte direkt relaterat till det specifika val vi gjort, och därför är det mest 

något vi får ha i åtanke när statistiska analysen genomförs.  

Vi har likt det Finkelstein (2009) benämner som den vanligaste metoden för att ta hänsyn till bransch, 

valt att koda branschindelningen som en dummyvariabel.  

4.6.2.4 Risk 

Tidigare studier har visat att risk har en påverkan på företagets avkastning gentemot dess aktieägare 

(Gompers, Ishii & Metrick 2003; Hill & Phan 1991). 

Enligt Hill och Phan (1991) är det i forskning vanligt att använda ett genomsnitt för ett flertal år för 

betavärdet. Då vi ej funnit historiska betavärden i någon tillgänglig databas hämtar vi våra betavärden 

för de enskilda aktierna från Avanza (Avanza 2013) och är då begränsade av Avanza till att använda 

endast ett värde per observerat företag för betavärdet. Detta är inte ett optimalt sätt för att mäta 

betavärdet, vilket vi får ta hänsyn till i analysen av resultaten, men det är trots bristen en faktor vi vill 

kontrollera för och väljer således att ha med.  

Det är värt att nämna att det skulle teoretiskt vara möjligt att manuellt beräkna värdet för beta för de 

olika aktierna de olika åren genom att använda en funktion och manuellt samla in och ställa de 

historiska slutpriserna varje handelsdag för samtliga enskilda aktierna i relation med slutpriset för 

Nasdaq OMX Stockholm PI Index för varje handelsdag för vart och ett av de fem aktuella åren. 

4.6.2.5 Finansiell hävstång 

Den företagsspecifika risken bör tas upp och kontrolleras för. Tidigare studier som använt leverage 

(nedan kallat hävstång) som ett mått som påverkar företagets prestation är exempelvis (Adjaoud et al 

2007; Kale et al 2009; Bhandari 1988; Artmann et al 2012; Kyaw & Theingi 2009; Elsilä et al 2013; 

Fernandes et al 2012; Mehran 1995; Abor 2005) 

Finansiell hävstång har (Bhandari 1988; Artmann et al 2012; Kyaw & Theingi 2009) visat sig vara 

positivt relaterad till aktieägarnas avkastning och Return on Equity. Abor (2005) finner exempelvis ett 

positivt samband mellan kapitalstrukturen och företagets prestation 

Vad gäller operationaliseringen så använder Bhandari (1988) skulder dividerat med eget kapital, 

medan Artmann (2012) istället använder tillgångar dividerat med eget kapital. Vidare har Elsilä et al 

(2013) och Fernandes et al (2012) i sina studier valt att använda skulderdividerat med tillgångar. 

Mehran (1995) gör på ett liknande sätt men väljer att enbart inkludera långsiktiga skulder. Maury 

(2006) använder totala skulder dividerat med totalt kapital. 

Vi använder totala skulder dividerat med totala tillgångar hämtade från Orbis. 
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4.6.2.6 Årsvariabel 

År kommer att användas i den statistiska analysen som en del i att sortera bort de marknads- och 

konjunktureffekter som kan beröra bland annat bolagens avkastning. År har kodats som en dikotom 

variabel, där det för vart och ett av studiens år (2007-2011) skapats en variabel. Detta betyder att om 

en observation tillhör ett visst år har den fått en 1:a i den kolumnen och annars en 0:a. 

4.6.3 Oberoende variabel – ersättning till verkställande direktör 

Den oberoende variabeln, verkställande direktörs ersättning, har operationaliserats i enlighet med 

Duru och Iyengars (1999) indelning. Den fasta ersättningen kommer dock inte att beaktas i vår 

undersökning då det enligt agentteorin är den rörliga ersättningen som utgör incitamenten. En närmare 

genomgång av andra operationaliseringar har redan genomförts i teoriavsnittet. Duru och Iyengars 

(1999) indelning består av fyra stycken kategorier, baslön, bonus, LTI och optioner. 

Denna indelning har valts eftersom övriga indelningar som presenterats gav en överflödigt detaljerad 

indelning i exempelvis sju kategorier (Gomez-Mejia & Tosi 1989) eller exkluderade delar av 

ersättningen (Anderson et al 2000). Det förefaller mer meningsfullt att ur ett svenskt perspektiv 

sammanställa kategorier så som restricted stock, långsiktiga incitamentsprogram och annan långsiktig 

kompensation under en rubrik som Duru och Iyengar (1999). Vi slipper på det sättet använda variabler 

som endast varit relevanta i några få bolag i vårt datamaterial. 

Pension har likt i Mehran (1995) inte beaktats i undersökningen på grund av svårigheten i att uppskatta 

värdet. Uppskattningen kompliceras av den osäkerhet som finns rörande när pensionen kommer att 

utnyttjas, och den i många fall svårgenomträngliga redovisningen av pensionsavtalen vilket gör att det 

inte med säkerhet går att uttala sig vad värdet på pensionen de facto är. I de fall en verkställande 

direktör genom löneväxling valt att få en del av sin rörliga lön omvandlad till en pensionsavsättning 

har denna del lagts tillbaka på den ursprungliga posten. Att vi gör så beror på att verkställande direktör 

då från början fått denna del som en del av sin ersättning och inte pension och därför skall den beaktas. 

I den statistiska analysen kommer kompensationskategorierna att analyseras separat. Detta görs för att 

kunna studera vilken effekt de olika kategorierna får på sambandet.  

Optioner, som är ett mått på aktiebaserad ersättning, har till skillnad från övrig ersättning kodats som 

en dummyvariabel. Anledningen till att inte Black-Scholes ekvation, som exempelvis Mehran (1995) 

använder, eller den erfarenhetsbaserade metoden, som exempelvis Lambert et al (1993) utnyttjar, 

används för att beräkna värden är att det inte låter sig göras. Anledningen är att det inte finns något 

krav i Sverige på att företag måste delge information om förfallodag och lösenpris för optioner (Elsilä 

et al, 2013), något som har gjort både insamlingen och beräkningen problematisk. Det hade varit 

optimalt att beräkna värdet och haft ett approximativt värde på optionerna, men det föreföll också 

bättre att koda optioner till en dummyvariabel framför att helt bortse från dem, när det optimala 

alternativet inte var praktiskt genomförbart. 
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Insamlingen av ersättningen har skett manuellt genom årsredovisningar för respektive bolag under 

mätperioden.  

4.6.4 Modererande variabel - Ägartyp 

Ägartyp kommer, som tidigare beskrivits, testas för att se om den verkar som modererande variabel på 

sambandet. För att ägartypen skall kunna anses ha en påverkan är det dock viktigt att påpeka att en 

ägare också behöver ha en väsentlig andel av kontrollen i bolaget. Det har därför genomförts en 

avstämning vid insamlingen för att se om innehavet överstiger vissa nivåer och således om det kan 

anses vara en kontrollägare. Nivåerna som har valts baseras på La Porta et al (1999) som anser att 20 

procent av rösterna är tillräckligt för att räknas som kontrollägare. Utöver den nivån har även 10 

procent använts med hänsyn till att svensk kod för Bolagsstyrning definierar en större ägare som en 

ägare som innehar mer än 10 procent av aktierna eller rösterna i ett bolag (Svensk Kod för 

Bolagsstyrning, 2010). Slutligen har även nivån 50 procent av rösterna använts. Anledningen till detta 

är att det är den nivå där kontrollen över bolaget otvivelaktigt är säkerställt. Analyser som jämför de 

olika nivåerna kommer att genomföras för att finna eventuella skillnader. 

Det bör dock noteras att de valda gränsvärdena inte tar hänsyn till att gränserna är föränderliga vid 

olika företagsstorlekar, det vill säga att 20 procent i ett stort bolag, som exempelvis AstraZeneca, ger 

relativt sett större makt än motsvarande nivå i ett mindre bolag då det är enklare, sett till mängden 

kapital som är nödvändigt, att ta kontroll över ett mindre företag relativt ett större. Det har dock visat 

sig komplicerat att individuellt värdera vilka nivåer som är tillräckliga i respektive bolag för att det 

skall kunna anses att kontrollägare finns, varpå detta inte beaktas närmare i studien. 

Sammanställningen av ägartyper har skett med ledning i från boken ”Ägarna och makten i Sveriges 

börsföretag”. Författarna har skapat en sammanställning av ägarstrukturen och grupper som de anser 

utgöra ägarsfärer vilket har underlättat klassificeringen för oss. En indelning har gjorts i de fem 

kategorierna institutionell, industriell, familj, sfär och staten, och i samtliga insamlade fall har den 

största ägaren kunnat sorteras in under någon av dessa kategorier. 

Det har under insamlingen förekommit tillfällen där en ägare tycks tillhöra flera av de kategorier som 

presenterats i teorin. Ett exempel är Wallenbergsfären som enligt Ägarna och makten i Sveriges 

börsföretag kategoriseras som en sfär, men där de också borde kunna kategoriseras som en familj. I 

situationer som dessa, där Ägarna och makten i Sveriges börsföretag har kategoriserat något som en 

sfär, har vi valt att följa den kategoriseringen. Ett annat exempel på en ägare som kan anses tillhöra 

dubbla kategorier är Volkswagen, där de i Ägarna och makten i Sveriges börsföretag kategoriseras 

som utländsk ägare, men där ägandet i Scania rimligtvis borde klassas som industriellt. I situationer 

där ett utländskt företag äger aktier i ett annat och är verksamma inom en liknande verksamhet har de 

istället för att kategoriseras som institutionella, kategoriserats som industriella. Anledningen till detta 

val har gjorts är att det förefallit felaktigt att exempelvis likställa Volkswagens innehav i Scania med 

Swedbank Robur Fondernas innehav i Boliden, genom att kategorisera båda som institutionella. 
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Ett förhållande gällande ägandet som bör påpekas är att det är vanligt med korsägande i Sverige 

(Högfeldt, 2005; La Porta et al, 1999). Vad det innebär är att då vi inhämtat data gällande den ägare 

med högst antal röster har vi enbart kollat på den största ägaren och således ej kontrollerat om den 

största ägaren genom korsägande kontrollerar en större andel röster. En annan möjlig konsekvens är 

att det finns bolag där den ägare med redovisat högst andel röster i själva verket inte är den som 

faktiskt kontrollerar flest röster utan att det genom korsägande finns en större ägare. Detta är ett 

problem och begränsning för vår studie men vi ser inget bra sätt att undvika denna problematik. Utan 

vi väljer att hantera problemet genom att undantagslöst anta att den rapporterat största ägaren är den 

som besitter mest röster.  

Ägartyperna har kodats som dikotoma variabler vilket betyder att om ett företag har en kontrollägare 

av en viss typ har den tilldelats en 1:a i vårt material och annars har den blivit tilldelad en 0:a i SPSS. 
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5. EMPIRISKA RESULTAT 
Kapitlet innehåller det empiriska material som har samlats in för att uppfylla studiens syfte. Kapitlet 

inleds med en deskriptiv genomgång av datamaterialet. Därefter följer de bi- och  multivariata testerna 

av studiens hypoteser. Kapitlet avslutas med en sammanfattande analys av de empiriska resultaten som 

framkommit i de statistiska testerna. 

Innan de mer avancerade statistiska analyserna har genomförts har tester för normalfördelningen gjorts 

för respektive variabel. I Tabell 1 och 2 finns resultaten från ett test av variablernas Skewness och 

Kurtosis presenterade. Speciellt antalet anställda och omsättningen var dåligt normalfördelade med 

höga Skewness och Kurtosis-värden. För att åtgärda detta och i bästa mån försöka få till ett 

normalfördelat material, har variablernas värden logaritmerats. Detta är även något exempelvis 

Bayless (2009) gör innan regressionsanalyserna genomförs. Hävstången har logaritmerats men med 

tanke på att både Skewness och Kurtosis försämrades används originalvärdet. Resterande variabler har 

inte logaritmerats på grund av att de innehåller värdet 0 eller negativa värden för ett antal bolag.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabell 1, Innan logaritmering 

 N Skewness Kurtosis 

Aktiekursförändring 390 2,285 10,144 

BHR 234 2,418 11,029 

Beta 390 ,316 -,214 

Book-To-Market 390 2,718 13,292 

Antal anställda 390 5,067 31,811 

Omsättning 390 3,297 13,314 

Hävstång 365 -,782 ,403 

 

Tabell 2, Efter logaritmering 

 
N Skewness Kurtosis 

AK.LN 390 -1,304 6,818 

BHR.LN 234 -3,429 17,642 

Beta.LN 390 -1,317 3,105 

BTM.LN 388 -,844 2,105 

Anställda.LN 390 -,551 -,164 

Omsättning.LN 385 -,472 ,395 

Hävstång.LN 365 -2,022 4,461 
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5.1 Deskriptiva analyser 

Nedan följer ett antal deskriptiva analyser som ämnar ge läsaren en fördjupad förståelse vad gäller 

urvalet och dess beskaffenhet. Materialet är också användbart när de mer avancerade statistiska 

analyserna skall beskrivas och tolkas. 

Tabell 3, Beroende variabel 

 N Minimum Maximum Medelvärde Std. avvikelse 

Aktiekursförändring 390 0,02 5,17 1,0726 0,60974 

ROE-förändring 388 -178,08 231,82 ,568 35,04 

ROA-förändring 390 -108,32 152,94 -0,116 17,63 

BHR (3 år) 234 0,002 7,53 1,44 0,928 

 

I ovanstående tabell 3 presenteras deskriptiv statistik kring den beroende variabeln. Det som visas i 

tabellen är samtliga observationer i uppsatsen. Att det skiljer så mycket i antalet observationer mellan 

BHR och övriga är att detta mått räknas på 3 år och därför finns enbart tre observationer per företag 

för BHR i jämförelse med 5 år för övriga beroende variabler.  

Aktiekursförändringen, beräknad som aktiekursen ett år dividerad med aktiekursen föregående år, så 

det är aktiekursförändringen mellan år 2006 och 2007 etcetera som visas i tabellen. Minimivärdet är 

0.02 vilket innebär att i ett observerat fall finns bara två procent av det ursprungliga aktiekursen kvar 

efter 1 år. Maximivärdet är 5.17 vilket innebär att i ett observerat fall har aktiekursen stigit med 417 

procent under året. Medelvärdet för aktiekursförändringen är 1.0726 vilket innebär att i medel har 

aktiekursen förändrats med 7.26 procent under perioden. Standardavvikelsen i aktiekursförändringen 

är 0.60974 vilket betyder att det finns en relativ stor spridning i det observerade materialet. 

Vad gäller ROE-förändring är minimivärdet -178.08. Denna siffra betyder att mellan två år är den 

största negativa förändringen, i absoluta tal, i ROE i ett observerat företag -178.08 procent. Den största 

positiva förändringen i ROE i materialet mellan två år är, mätt i absoluta tal, är 231,82 procent. 

Medelvärdet för ROE-förändring är i absoluta tal 0.568. Standardavvikelsen för ROE-förändringen är 

35.04. 

Minimivärdet för ROA-förändring är -108.32 vilket betyder att den största skillnaden mellan två år, i 

absoluta tal,  i ett observerat företags ROA är -108.32 procent. Den största positiva förändringen i 

ROA i materialet mellan två år är, mätt i absoluta tal, är 152.94 procent. Medelvärdet för ROA-

förändring är i absoluta tal -11.6 procent. Standardavvikelsen för ROA-förändringen ligger på 17.63. 

För BHR (3år) är Minimisiffran 0.002 vilket innebär att en observation räknat som BHR (3år). Den 

största positiva förändringen i BHR (3år) i det observerade materialet är 7.53 vilket innebär att den 

största avkastningen för ett företag under den studerade perioden var 653 procent. Medelvärdet för 
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BHR (3år) är 1.44 vilket betyder att medelvärdet för avkastning mätt som BHR (3år) under perioden 

är 44 procent. Standardavvikelsen för BHR (3år) är 0.928. 

                  Tabell 4, Största aktieägare    

År  Antal Kontrollägare 

med >10% 

>20% >50% 

2006  Institutionell 11 5 3 0 

  Industriell 9 9 5 1 

  Sfär 40 40 36 11 

  Familj 16 16 14 7 

  Stat 2 2 2 0 

  Andel  (92 %) (77 %) (24 %) 

2007  Institutionell 11 6 3 0 

  Industriell 7 7 4 1 

  Sfär 41 41 38 11 

  Familj 17 16 13 7 

  Stat 2 2 2 0 

  Andel  (92 %) (77 %) (24 %) 

2008  Institutionell 12 7 2 0 

  Industriell 7 7 4 2 

  Sfär 40 40 37 11 

  Familj 16 16 14 7 

  Stat 3 3 2 0 

  Andel  (94 %) (76 %) (26 %) 

2009  Institutionell 10 5 3 0 

  Industriell 8 8 4 2 

  Sfär 41 40 37 11 

  Familj 17 16 13 6 

  Stat 2 2 2 0 

  Andel  (91 %) (76 %) (24 %) 

2010  Institutionell 11 4 3 0 

  Industriell 8 8 3 2 

  Sfär 40 40 37 11 

  Familj 17 17 13 6 

  Stat 2 2 2 0 

  Andel  (91 %) (74 %) (24 %) 

2011  Institutionell 12 6 4 1 

  Industriell 8 8 5 2 

  Sfär 39 40 36 10 

  Familj 17 16 13 6 

  Stat 2 2 2 0 

  Andel  (92 %) (77 %) (24 %) 

 

Utifrån tabell 4 går det att konstatera att sfärer är största ägare i flest bolag för studiens urval. Detta 

gäller även när kontrollgränserna för kontrollägare på 10, 20 och 50 procent appliceras på materialet. 

Därefter följer familjeägare, institutioner och industriella. Staten har minst antal ägare med enbart två. 

Även andra bolag har ett relativt litet antal ägare när 10 % eller högre kontrollnivåer appliceras på 

materialet. Att urvalet är relativt litet för dessa torde leda till att även om signifikanta resultat skulle 

framkomma för dessa ägare, föreligger en viss osäkerhet i resultaten. 
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Vad gäller de olika gränserna för kontrollägande, visar tabell 9 att för 10-procentnivån har över 90 

procent av bolagen samtliga åren en kontrollägare. För 20-procentsnivån sjunker antalet bolag till 

cirka 75 procent och för 50-procentsnivån är andelen cirka 25 procent. 

     Tabell 5, Bransch 

Bransch Antal 

Oil& Gas  0 

Basic Materials  5 

Industrials  23 

Consumer Goods 8 

Consumer Services  6 

Health Care  6 

Telecommunications 2 

Utilities 0 

Financials 26 

Technology 2 

Totalt 78 

 

Tabell 5 påvisar att 8 av Nasdaq OMX Stockholms 10 branschkategorier finns representerade i 

studiens urval. De två i särklass vanligaste branscherna är Financials och Industrials, med cirka två 

tredjedelar av studiens urval. För några av branscherna finns dock endast ett par bolag, vilket skulle 

kunna få konsekvenser för resultaten. Med ett större urval i dessa branscher hade uttalandena kunnat 

bli starkare vad gäller branschens påverkan.  

         Tabell 6, Lista 

Lista Antal 

Mid Cap 33 

Large Cap 45 

Totalt 78 

 

I studien finns enligt Tabell 6 totalt sett 78 bolag. Av dessa är 45 noterade på Large Cap på 

Stockholmsbörsen, medan resterande 33 är noterade på Mid Cap. Det gör att en majoritet av bolagen i 

studien har ett börsvärde på över en miljard euro eller mer, eftersom det är gränsvärdet för Large Cap. 

I och med att bolag från både Large Cap och Mid Cap finns med i studien, gör det att bolag av 

väsentligt varierande storlek förekommer. Ett översiktligt exempel går att finna i Tabell 7, där 

maxvärdet för omsättningen periodens sista år är 10 gånger större än medelvärdet. 

                Tabell 7, Omsättning(2011) 

 N Maximum Medelvärde 

Omsättning  (2011) 78 310 367000 28 285 253 
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                     Tabell 8,  Utbetald Fast ersättning, Rörlig ersättning & LTI 

  N Minimum Maximum Medelvärde Std. Avvikelse 

2006 Fast ersättning 78 700 000 15 271 483 4 658 307 3 038 862 

 Rörlig Ersättning 58 15 000 13 700 000 2 854 455 2 859 983 

 LTI 14 99 000 4 000 000 1 824 893 1 333 026 

2007 Fast ersättning 78 900 000 22 130 000 5 244 739 3 696 413 

 Rörlig Ersättning 62 10 000 17 600 000 2 883 558 2 989 657 

 LTI 13 121 000 7 281 922 2 908 399 2 192 636 

2008 Fast ersättning 78 900 000 25 000 000 5 536 815 3 953 323 

 Rörlig Ersättning 49 30 000 17 600 000 2 800 679 3 287 206 

 LTI 12 48 255 7 458 319 1 817 971 2 222 462 

2009 Fast ersättning 78 900 000 15 981 000 5 408 753 3 237 142 

 Rörlig Ersättning 53 53000 15 000 000 3 068 142 2 822 649 

 LTI 12 100 000 6 000 000 2 137 702 2 022 632 

2010 Fast ersättning 78 900 000 14 004 000 5 614 623 3 128 348 

 Rörlig Ersättning 51 122 000 11 200 000 3 557 888 2 734 726 

 LTI 14 14 237 5 143 000 1 850 118 1 801 861 

 

Tabell 8 visar att studiens samtliga 78 bolag har utbetalat någon form av fast ersättning till 

verkställande direktören. En majoritet av bolagen som ingår i studien har också betalt rörlig ersättning 

i någon form, en viss variation finns åren emellan. Det går exempelvis att observera att antalet 

verkställande direktörer med rörlig ersättning gick ner 2008, då finanskrisen bröt ut, men att 

medelvärdet för utbetalad rörlig ersättning för åren under och efter finanskrisens inte sjunkit. Vad 

gäller LTI är det mellan 10 till 20 procent av bolagen som har betalt ut ersättning från ett långsiktigt 

incitamentsprogram de undersökta åren.  

 

              Tabell 9, Optioner 

År Antal med optioner 

Optionsprogram (2006) 32 

Optionsprogram (2007) 34 

Optionsprogram (2008) 36 

Optionsprogram (2009) 35 

Optionsprogram (2010) 33 

 

I tabell 9 finns presenterat hur stort antal bolag i urvalet som har optionsprogram för respektive år. 

Siffrorna ligger relativt stabilt, ingen direkt signifikant ökning eller minskning tycks ha skett över 

tidsperioden, bara enstaka nya optionsprogram har tillkommit och/eller avslutats. 
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5.2 Bivariata och multivariata analyser 

Nedan presenteras resultaten av de genomförda statistiska analyserna i form av regressioner och 

korrelationer. För var och en av de beroende variablerna finns tre stycken underrubriker. Under den 

första presenteras resultaten för hypotes 1a och 1b, vilken riktar in sig på att studera ersättningens 

påverkan på avkastningen för samtliga ägare. Under den andra rubriken presenteras resultaten för 

hypotes 2a och 2b, vilka ritar in sig på att studera ersättningens påverkan för det spridda ägandet. 

Under den tredje och sista underrubriken presenteras resultaten för resterande hypoteser, som studerar 

om någon modererande effekt finns för de olika ägartyperna. Under var och en av dessa underrubriker 

presenteras en sammanfattad version av de genomförda regressionerna där enbart de mest väsentliga 

resultaten finns presenterade. En mer utförlig version av regressionsresultaten finns att finna i 

appendix och hänvisning för respektive regression görs fortlöpande.  

5.2.1 Aktiekursförändring 

5.2.1.1 Hypotes 1a och 1b 

För att genomföra de statistiska testerna på Hypotes 1a och Hypotes 1b görs fyra stycken regressioner 

för det totala insamlade materialet. Nedan presenteras en sammanfattande tabell (tabell 10) vad gäller 

detta i fyra stycken kolumner, där den första (längst till vänster) presenterar en regression genomförd 

med enbart med de fyra kontrollvariablerna gentemot den beroende variabeln (Aktiekursförändring). 

Därefter följer en regression där årsdummy och branschdummy har lagts till. För dessa båda grupper 

har en referensgrupp använts. Användningen av en referensgrupp betyder att alla resultat är i 

förhållande till samma referenspunkt. Detta syftar till att göra resultaten jämförbara och sortera bort 

specifika effekter som exempelvis ett år eller en bransch får. Vad gäller år används det första året i vår 

undersökning som vi har samtliga variabler för, år 2007, som en referensgrupp och som en konsekvens 

blir resultaten i analysen i förhållande till detta år. Att år 2007 valts som referensår beror på att det inte 

har ett signifikant värde i regressionerna samtidigt som det är det år som har den i genomsnitt lägsta 

ersättningen. I de efterföljande åren ökar ersättningen ”år för år” varför det är ett logiskt val som 

referenspunkt. På ett liknande sätt har branschen Industrials valts som referensgrupp i undersökningen. 

Det finns inte en lika logisk referensgrupp inom branscherna som det gör i fallet med åren. Att 

Industrials väljs beror på att de är en bransch i vilken många av företagen är stora, har en lång historia 

som börsnoterade bolag och de är viktiga i det svenska näringslivet. Dessa egenskaper medför att 

Industrials kan anses vara en acceptabel referensgrupp som de andra branscherna jämförs i förhållande 

till. Referensgrupperna för år och bransch har sedan använts på ett liknande sätt även i nästkommande 

analyser, även för andra beroende variabler, om inget annat anges. 

Efter kolumnen där bransch och år inkluderas följer nästa kolumn där en regression där de oberoende 

variablerna rörlig ersättning och LTI har lagts till, där det då kan studeras huruvida ersättningen har 

någon signifikant påverkan på avkastningen. Till sist, längst till höger, genomförs en motsvarande 

regression för aktiebaserad ersättning (optioner). Anledningen till att rörlig ersättning och LTI körs 

separat från optioner är att dessa är olika hypoteser (Hypotes 1a respektive 1b). En beskrivning av de 
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resultat som framkommit av regressionerna och jämförelse med motsvarande korrelationer presenteras 

direkt efter tabellerna, och gör även så för var och en av de efterföljande tabellerna.  

 

Följade förkortningar används nedan: 

Beroende variabler 

AK.LN = Aktiekurs (LN) 

ROA = ROA-förändring 

ROE = ROE-förändring 

Oberoende variabler 

Rör.Inst20% = Rörlig Ersättning Institution (20 procent) 

LTI.Inst20% = LTI Institution (20 procent) 

Rör.Indu20% = Rörlig Ersättning Industriell (20procent) 

LTI.Indu20% = LTI Industriell (20procent) 

Rör.Sfär20% = Rörlig Ersättning Sfär (20 procent) 

LTI.Sfär20% = LTI Sfär (20 procent) 

Rör.Fam20% = Rörlig Ersättning Familj (20 procent) 

LTI.Fam20% = LTI Familj (20 procent) 

Rör.Stat20%  = Rörlig Ersättning Stat (20 procent) 

LTI.Stat20%  = LTI Stat (20 procent) 

Rörlig Ersättning.Tidsf  = Rörlig Ersättning (Tidsförskjuten för att anpassas till BHR) 

Optioner.Tidsf. = Optioner (Tidsförskjuten för att anpassas till BHR 

LTI.Tidsf   = LTI (Tidsförskjuten för att anpassas till BHR) 

Branscher 

BM (2) = Basic Materials (2) 

IN (3)  = Industrials (3) 

CG (4)  = Cons. Goods (4) 

CS(5)  = Cons. Serv. (5 

HC(6)  = HealthC (6) 

TC(7)  = Telecom. (7) 

FI(9)  = Financials (9) 

TE(10)  = Technology (10) 

Kontrollvariabler 

BTM.LN  = BookToMarket (LN 

St.AA  = Storlek.Anställda (LN) 

Häv  = Hävstång 

År 

2008 = År2008 

2009 = År2009 

2010 = År2010 

2011 = År2011 
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                                        Grundmodell Modell med år & bransch Modell med Rörlig & LTI Modell med optioner 

Koefficienter Beta Sig Tolerans Beta Sig Tolerans Beta Sig Tolerans Beta Sig Tolerans 

(Constant)  ,280   ,977   ,897   ,934  

Stock options          ,008 ,840 ,803 

Rörlig Ersättning       ,020 ,638 ,709    

LTI       ,011 ,779 ,786    

BM(2) 
   ,021 ,599 ,797 ,023 ,575 ,785 ,020 ,619 ,792 

CG (4) 
   -,026 ,515 ,815 -,025 ,528 ,813 -,029 ,468 ,802 

CS(5)  
  -,179 ,000 ,809 -,179 ,000 ,799 -,183 ,000 ,793 

HC(6) 
   -,137 ,003 ,627 -,144 ,003 ,581 -,144 ,003 ,574 

TC(7) 
   -,007 ,861 ,885 -,009 ,809 ,872 -,009 ,817 ,878 

FI(9) 
   ,106 ,086 ,345 ,098 ,121 ,327 ,100 ,111 ,337 

TE(10) 
   -,071 ,064 ,884 -,076 ,058 ,816 -,073 ,060 ,881 

Beta ,006 ,900 ,967 -,032 ,417 ,849 -,034 ,394 ,844 -,036 ,369 ,803 

BTM.LN -,379 ,000 ,963 -,350 ,000 ,603 -,350 ,000 ,584 -,349 ,000 ,580 

Hävstång -,138 ,010 ,843 -,126 ,003 ,746 -,124 ,004 ,729 -,125 ,003 ,738 

St.AA -,050 ,346 ,829 ,003 ,953 ,440 -,014 ,822 ,336 ,000 ,999 ,432 

2008    -,229 ,000 ,572 -,230 ,000 ,571 -,231 ,000 ,568 

2009    ,417 ,000 ,623 ,419 ,000 ,621 ,413 ,000 ,619 

2010    ,226 ,000 ,623 ,226 ,000 ,623 ,222 ,000 ,620 

2011    -,061 ,184 ,613 -,061 ,185 ,611 -,065 ,160 0,610 

R2 0.157 
  

0.549 
  

0.550 
  

0.550 
  

Justerad R2 0.148 

 

0.530 

 

0.528 

 

0.529 

 
Sig. 0.000 

 

0.000 

 

0.000 

 

0.000 

Tabell 10, Aktiekursförändring (Samtliga ägare) [För fullständiga regressioner se Appendix R1] 

 Tabell 10, Aktiekursförändring, sprit ägande (20%) 
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Grundmodell 

I grundmodellen föreligger ingen multikollinearitet. Modellen är signifikant på 0,000 nivån. R
2
 värdet i 

modellen är 0,157 och det justerade R
2 

värdet är 0,148. Kontrollvariablerna BTM.LN och Hävstång är 

signifikanta i grundmodellen.  

Modell med år och bransch 
I modellen med kontrollvariablerna Bransch och År föreligger ingen multikollinearitet. Modellen är 

signifikant på 0,000 nivån. Det Justerad R
2 
värdet är 0,530.  

I denna modell är kontrollvariabeln Hävstång signifikant som i grundmodellen. CS (5), HC (6) St.AA, 

2009, 2010 och 2011 blir signifikanta i modellen. I korrelationen (Appendix K1) är CS (5), Hävstång 

,2009, 2010 och 2011 likt i regressionen signifikant. De i regressionen signifikanta St.AA och HC (6) är 

inte signifikanta i korrelationen. Det uppstår ett samband när alla variabler körs mot varandra i 

regressionen som får till följd att de blir signifikanta där, men inte i korrelationen.  

Modell med Rörlig Ersättning och LTI 
I modellen med de oberoende variablerna Rörlig Ersättning och LTI föreligger ingen multikollinearitet. 

Modellen är signifikant på 0,000 nivån. Det justerad R2 värdet är 0,528. 

De oberoende variablerna Rörlig Ersättning och LTI är ej signifikanta i modellen då den har ett 

signifikansvärde på 0,638 respektive 0,779. I motsvarande korrelation (Appendix K1) är de oberoende 

variablerna inte signifikanta vilket stärker resultatet från regressionsanalysen.  

Kontrollvariablerna CG (4), HC (6), Hävstång, 2009 och 2010 är fortsatt signifikanta som i modellen med 

enbart kontrollvariablerna. BTM.LN och 2008 har tillkommit som signifikanta kontrollvariabler i denna 

modell. I korrelationen (Appendix K1) är CG (4), HC (6) BTM.LN, Hävstång, 2008, 2009 och 2010 likt i 

regressionen signifikanta. HC (6) är tillskillnad från i regressionen inte signifikant i korrelationen, vilket 

betyder att det uppstår ett samband när alla variabler körs mot varandra i regressionen som får till följd att 

HC (6) blir signifikant. 

Modell med Optioner 
I modellen med optioner föreligger ingen multikollinearitet. Modellen är signifikant på 0,000 nivån. Det 

Justerad R
2 
värdet är 0,529.  

Den oberoende variabeln Optioner är inte signifikant i modellen då den har ett signifikansvärde på 0,840. 

I motsvarande korrelation (Appendix K1) är den oberoende variabeln Optioner fortsatt inte signifikant 

vilket stärker resultatet från regressionsanalysen.  

Kontrollvariablerna CG (4), HC (6), Hävstång, 2009 och 2010 är signifikanta  likt i modellen med enbart 

kontrollvariabler. BTM.LN och År 2008 är signifikanta som i föregående modell. Av kontrollvariablerna 

är CG (4), BTM.LN, Hävstång, 2008, 2009 och 2010 signifikanta i korrelationen (Appendix K1). HC (6) 

är tillskillnad från i regressionen inte signifikant i korrelationen, vilket betyder att det uppstår ett samband 

när alla variabler körs mot varandra i regressionen som får till följd att HC (6) blir signifikant. 
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5.2.1.2 Hypotes 2a och 2b  

För att genomföra de statistiska testerna på Hypotes 2a och Hypotes 2b görs ett urval av det totala 

insamlade materialet så att enbart företag med spritt ägande finns med i regressionerna. En liknande 

genomgång som för samtliga ägare i hypotes 1a och 1b sammanfattas sedan i en tabell (Tabell 11). 

Själva testet av om hypoteserna skall accepteras eller förkastas görs dock i två efterföljande tabellerna 

(Tabell 12 & 13), där regressionerna för spritt ägande jämförs med motsvarande regression för 

kontrollägande, där resterande del av det insamlade materialet utgjort urvalet. Anledningen till att den 

specifika genomgången, som motsvarar den för samtliga ägare görs först, är att det är den som utgör 

grunden för hypotesen och därmed är det intressant att göra en detaljerad presentation av denna. 

För de båda urvalen har sedan tester gjorts för de olika nivåerna på koncentrerat ägande (10-, 20- och 

50-procentsnivån). Det som har framkommit är att 20-procentsnivån är den som ger bäst resultat. För 

10-procentsnivån blir modellen som helhet inte signifikant och på 50-procentsnivån är det en lägre 

förklaringsgrad för modellen som helhet och ingen förändring vad gäller signifikansen för variablerna. 

Materialet nedan är därför baserat på statistiska tester genomförda på 20-procentsnivån. Även vid de 

statistiska analyserna för de andra beroende variablerna har det visat sig att 20-procentsnivån generellt 

sett fungerat bäst. Av den anledningen har samtliga modeller använt sig av 20-procentsnivån som 

brytpunkt för när företag anses ha en kontrollägare. De två andra brytpunkterna, 10 och 50 procent 

kommer därmed inte att användas i några regressionsanalyser. Som en konsekvens av att endast 20-

procentsnivån används blir det en större enlighet för materialet som helhet och det möjliggör också en 

högre grad av jämförbarhet. 
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                                    Grundmodell Modell med år & bransch Modell med Rörlig & LTI Modell med optioner 

Koefficienter Beta Sig Tolerans Beta Sig Tolerans Beta Sig Tolerans Beta Sig Tolerans 

(Constant)  ,960   ,696   ,838   ,934  

Stock options          -,108 ,380 ,378 

Rörlig Ersättning       -,161 ,092 ,622    

LTI       -,018 ,851 ,591    

BM(2) 
   

-,064 ,520 ,573 
-,161 ,365 ,495 -,079 ,619 ,792 

CG (4) 
   

-,184 ,094 ,478 
-,018 ,051 ,365 -,143 ,468 ,802 

CS(5)  
  

-,357 ,001 ,491 
-,096 ,001 ,480 -,361 ,000 ,793 

HC(6) 
   

-,190 ,284 ,181 
-,244 ,252 ,180 -,120 ,003 ,574 

TC(7)  
   

 
        

FI(9)  
   

-,074 ,694 ,160 
-,098 ,606 ,155 -,030 ,879 ,149 

TE(10) 
   

-,216 ,100 ,331 
-,193 ,146 ,322 -,199 ,137 ,324 

Beta ,252 ,032 ,704 
,137 ,275 ,364 

,174 ,176 ,342 ,160 ,212 ,348 

BTM.LN -,493 ,000 ,824 
-,420 ,006 ,253 

-,441 ,004 ,251 -,439 ,005 ,247 

Hävstång ,024 ,815 ,894 
-,031 ,779 ,468 

-,003 ,980 ,453 -,017 ,877 ,459 

St.AA -,339 ,006 ,657 
-,241 ,185 ,172 

-,182 ,327 ,163 -,184 ,342 ,153 

2008    
-,173 ,098 ,525 

-,163 ,118 ,522 -,170 ,104 ,524 

2009    
,366 ,000 ,615 

,352 ,000 ,607 ,371 ,000 ,613 

2010    
,165 ,094 ,598 

,149 ,138 ,560 ,155 ,116 ,591 

2011    
-,059 ,544 ,595 

-,036 ,714 ,571 -,064 ,516 ,594 

R2 

Justerad R2 

Sig. 

N 

0.216 

0.178 

0.000 

89 

  
0.585 

0.506 

0.000 

89 

  
0.601 

0.512 

0.000 

89 

  
0.589 

 

0.504 

0.000 

89 

 

 

 
Justerad R2 

 

0.178 

0.000 

89 

  
0.506 

  
0.512 

  
0.504 

  

Sig. 0.000 
  

0.000 
  

0.000 
  

0.000 
  

Tabell 11, Aktiekursförändring (Spritt ägande) [För fullständiga regressioner se Appendix R2] 

 Tabell 10, Aktiekursförändring, sprit ägande (20%) 
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Grundmodell (20 procent) 

I grundmodellen på 20 procent nivån spritt ägande föreligger ingen multikollinearitet. Modellen är 

signifikant på 0,000 nivån. R
2
 värdet är 0,216 det Justerad R

2 
värdet är 0,178. Kontrollvariablerna 

BTM.LN och Beta är signifikanta i modellen. 

Modell med år och bransch 

I modellen med samtliga kontrollvariabler föreligger ingen multikollinearitet. Modellen är signifikant 

på 0,000 nivån. Det Justerad R
2 
värdet är 0,506.  

Kontrollvariablerna CS (5) och BTM.LN samt 2009 är signifikanta i modellen. I korrelationen 

(Appendix K2) är CS (5) och BTM.LN, 2009, likt i regressionen signifikanta. 2008 har blivit 

signifikant variabel i korrelationen. Den är ej signifikant i regressionen då den har ett för svagt 

samband för att bli signifikant i regressionen. 

Modell med Rörlig Kompensation och LTI 
I modellen med de oberoende variablerna Rörlig Kompensation och LTI föreligger ingen 

multikollinearitet. Modellen är signifikant på 0,000 nivån. Det Justerad R
2 
värdet är 0,512.  

De oberoende variablerna Rörlig Ersättning och LTI är ej signifikanta i modellen då de har 

signifikansvärden på 0,092 respektive 0,851. I motsvarande korrelation (Appendix K2)  är de 

oberoende variablerna, Rörlig ersättning och LTI, inte signifikanta, vilket stärker resultatet från 

regressionsanalysen.  

Kontrollvariablerna CS (5), BTM.LN och 2009 är fortsatt signifikanta jämfört med modellen med 

enbart kontrollvariabler. I korrelationen (Appendix K2) är CS (5) och BTM.LN, 2009, likt i 

regressionen signifikanta. 2008 har tillkommit som signifikant variabel i korrelationen, den är ej 

signifikant i regressionen då den har ett för svagt samband för bli signifikant. 

Modell med Optioner 
I modellen med optioner Föreligger ingen multikollinearitet. Modellen är signifikant på 0,000 nivån. 

Det Justerad R
2 
värdet är 0,504.  

Den oberoende variabeln Optioner är inte signifikant i modellen då den har ett signifikansvärde på 

0,380. I motsvarande korrelation (Appendix K2) är den oberoende variabeln Optioner likt i 

regressionen inte signifikant, vilket stärker resultatet från regressionen. 

Kontrollvariablerna CS (5), BTM.LN och 2009 är likt fortsatt signifikanta i modellen. I korrelationen 

(Appendix K2) är CS (5) och BTM.LN, 2009, likt i regressionen signifikanta. 2008 har tillkommit 

som signifikant variabel i korrelationen, den är ej signifikant i regressionen då den har ett för svagt 

samband för att slå igenom i regressionen. 
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Modell (spritt ägande 20%) 

Det föreligger ingen multikollinearitet i modellen. Modellen är signifikant på 0,000 nivån. Det 

Justerade R
2
 värdet är 0,512 i modellen. 

För de oberoende variablerna Rörlig ersättning och LTI föreligger ingen signifikans i modellen då de 

har signifikansvärden på 0,092 respektive 0,851. I motsvarande korrelation (Appendix K2)  är de 

oberoende variablerna, Rörlig ersättning och LTI, inte signifikanta 

Kontrollvariablerna CS (5), BTM.LN och 2009 är signifikanta i modellen. I motsvarande korrelation 

(Appendix K2)  är likt i regressionen kontrollvariablerna CS (5), BTM.LN och 2009 signifikanta. 

2008 har tillkommit som signifikant variabel i korrelationen, den är ej signifikant i regressionen då den 

har ett för svagt samband för att slå igenom i regressionen. 

Modell Kontrollägande 20% 

Det föreligger ingen multikollinaritet i modellen. Modellen är signifikant på 0,000 nivån. Det 

Justerade R
2
 värdet är 0,586 i modellen. 

     

 Spritt ägande (20 %) Kontrollägande (20%) 

Koefficienter Beta Sig Tolerans Beta Sig Tolerans 

(Constant)  ,838   ,929  

Rörlig Ersättning -,161 ,092 ,622 ,032 ,497 ,680 

LTI -,018 ,851 ,591 -,005 ,910 ,738 

BM(2) 
-,161 ,365 ,495 ,052 ,236 ,792 

CG (4) 
-,018 ,051 ,365 ,024 ,568 ,846 

CS(5) 
-,096 ,001 ,480 -,109 ,011 ,821 

HC(6) 
-,244 ,252 ,180 -,182 ,000 ,594 

TC(7)  
   -,013 ,761 ,855 

FI(9)  
-,098 ,606 ,155 ,154 ,024 ,327 

TE(10) 
-,193 ,146 ,322 -,027 ,532 ,792 

Beta ,174 ,176 ,342 -,086 ,046 ,816 

BTM.LN -,441 ,004 ,251 -,390 ,000 ,521 

Hävstång -,003 ,980 ,453 -,094 ,056 ,634 

St.AA -,182 ,327 ,163 -,012 ,864 ,307 

2008 -,163 ,118 ,522 -,237 ,000 ,552 

2009 ,352 ,000 ,607 ,460 ,000 ,616 

2010 ,149 ,138 ,560 ,262 ,000 ,621 

2011 -,036 ,714 ,571 -,049 ,326 ,605 

R2 

Justerad R2 

Sig. 

N 

0.601 

0.512 

0.000 

89 

  
0.612 

 

0.504 

0.000 

89 

 

 

 
Justerad R2 

 

0.512 
  

0.586 
  

Sig. 0.000 
  

0.000 
  

Tabell 12, Aktiekursförändring, jämförelse spritt och kontrollägande (Rörlig Ersättning & LTI)  

[För fullständiga regressioner se Appendix R2 och R3] 
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För de oberoende variablerna Rörlig Ersättning och LTI föreligger ingen signifikans i modellen då de 

har signifikansvärden på 0,497 respektive 0,910. 

 Kontrollvariablerna CS (5), Financials, BTM.LN, 2008, 2009 och 2010 är signifikanta i modellen.I 

motsvarande korrelation (Appendix K3) är likt i regressionen kontrollvariablerna CS (5), BTM.LN, 

2008, 2009 och 2010 signifikanta. 2011 har tillkommit som signifikant variabel i korrelationen. Den är 

ej signifikant i regressionen då den har ett för svagt samband med den beroende variabeln för att bli 

signifikant.   

     

 Spritt ägande (20 %) Kontrollägande (20%) 

Koefficienter Beta Sig Tolerans Beta Sig Tolerans 

(Constant)  ,934   ,836 
 

Optioner -,108 ,380 ,378 ,020 ,635 ,857 

BM(2) 
-,079 ,619 ,792 ,052 ,233 ,802 

CG (4) 
-,143 ,468 ,802 ,022 ,601 ,846 

CS(5) 
-,361 ,000 ,793 -,113 ,009 ,816 

HC(6) 
-,120 ,003 ,574 -,184 ,000 ,603 

TC(7)  
   -,015 ,730 ,863 

FI(9)  
-,030 ,879 ,149 ,159 ,016 ,352 

TE(10) 
-,199 ,137 ,324 -,029 ,475 ,896 

Beta ,160 ,212 ,348 -,092 ,035 ,805 

BTM.LN -,439 ,005 ,247 -,397 ,000 ,537 

Hävstång -,017 ,877 ,459 -,091 ,062 ,649 

St.AA -,184 ,342 ,153 ,004 ,945 ,411 

2008 -,170 ,104 ,524 -,238 ,000 ,554 

2009 ,371 ,000 ,613 ,452 ,000 ,612 

2010 ,155 ,116 ,591 ,255 ,000 ,617 

2011 -,064 ,516 ,594 -,055 ,273 ,601 

R2 

Justerad R2 

Sig. 

N 

0.589 

0.512 

0.000 

89 

  
0.613 

 

0.504 

0.000 

89 

 

 

 
Justerad R2 

 

0.504 
  

0.589 
  

Sig. 0.000 
  

0.000 
  

Tabell 13, Aktiekursförändring, jämförelse spritt och kontrollägande (Optioner)  

[För fullständiga regressioner se Appendix R2 och R4] 
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Modell (Spritt ägande 20%) 

Det föreligger ingen multikollinearitet i modellen. Modellen är signifikant på 0,000 nivån. Det 

Justerade R
2
 värdet är 0,504 i modellen. 

För den oberoende variabeln optioner föreligger ingen signifikans i modellen då den har ett 

signifikansvärde på 0,380. I motsvarande korrelation (Appendix K2) är den oberoende variabeln 

optioner ej signifikant. 

Kontrollvariablerna CS (5), HC (6), BTM.LN och 2009 är signifikanta i modellen. I motsvarande 

korrelation (Appendix K2) är likt i regressionen kontrollvariablerna CS (5), BTM.LN och 2009 

signifikanta. I korrelationen uppkommer tillskillnad från i regressionen också signifikans för, 2008, 

2010 och 2011. De är ej signifikant i regressionen då de har ett för svagt samband med den beroende 

variabeln för bli signifikant. HC (6) är till skillnad från regressionen, ej signifikant i korrelationen. 

Modell (Kontrollägande 20%) 

Det föreligger ingen multikollinaritet i modellen. Modellen är signifikant på 0,000 nivån. Det 

Justerade R
2
 värdet är 0,589 i modellen. 

För den oberoende variabeln optioner föreligger ingen signifikans då den har ett signifikansvärde på 

0.635. I motsvarande korrelation (APPENDIX K4) är den oberoende variabeln Optioner ej signifikant. 

Kontrollvariablerna CS (5), HC (6) Financials, Beta, BTM.LN, 2008, 2009 och 2010 är signifikanta i 

modellen. I motsvarande korrelation (APPENDIX K4) är likt i regressionen kontrollvariablerna CS 

(5), BTM.LN, 2008, 2009, 2010 signifikanta. I korrelationen uppkommer till skillnad från i 

regressionen också signifikans för Hävstång och 2011. De är ej signifikant i regressionen då de har ett 

för svagt samband med den beroende variabeln för att bli signifikant i regressionen. 

 

5.2.1.3 Ägarhypoteserna 

För att genomföra de statistiska testerna på Hypotes 3-7 används det totala insamlade materialet i 

regressionerna. Vad gäller ersättningen används en ny variabel där ersättningen multipliceras med den 

dikotoma variabeln för respektive ägare. Det innebär att exempelvis 'Rör.Inst.20%' enbart innehåller 

rörlig kompensation från företag med institutionella kontrollägare på 20-procentsnivån. Detta görs för 

att testa det modererande förhållande som stipuleras i hypotesen.  

Samtliga av dessa nyskapade variabler för var och en av ägartyperna läggs in i en och samma 

regression (sammanfattad i tabell 14 nedan). Som en konsekvens av detta förfarande uppkommer, 

förutom de två tidigare referensgrupperna i form av år och bransch, en tredje referensgrupp i form av 

kategorin spritt ägande för denna och motsvarande regressioner för de andra beroende variablerna. 

Ersättningsvariablerna för ägarna med kontrollägare jämförs därmed med referensgruppen spritt 

ägande, vilket är i enlighet med den stipulerade hypotesen. De företag som ingår i denna referensgrupp 

är de där den största ägaren har kontroll över mindre än 20 procent av rösterna. Det är en logisk 
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referensgrupp med tanke på att de företag som ingår i referensgruppen är väsentligt skild från de 

företag som har en kontrollerande ägare med kontroll över mer än 20 procent av rösterna. 

I nedanstående tabell (tabell 14) finns regressionen för ägarhypoteserna på 20-procentsnivån 

presenterad. Om någon av ägarnas ersättningsvariabler blir signifikant innebär det att en signifikant 

skillnad finns gentemot referensgruppen, som då är företag med spritt ägande på 20-procentsnivån. 

  

 

  

  

 Kontrollägande, 20 % 

Koefficienter Beta Sig Tolerans 

(Constant)  ,631  

Rör.Inst20% 
,031 ,484 ,681 

LTI.Inst20% 
-,011 ,792 ,718 

Rör.Indu20% 
,045 ,420 ,422 

LTI.Indu20% 
-,029 ,597 ,423 

Rör.Sfär20% 
,077 ,080 ,691 

LTI.Sfär20% 
,036 ,406 ,717 

Rör.Fam20% 
,003 ,946 ,810 

LTI.Fam20% 
-,023 ,539 ,939 

Rör.Stat20% 
,046 ,351 ,536 

BM(2) 
,020 ,635 ,765 

CG (4) 
-,030 ,470 ,757 

CS(5) 
-,188 ,000 ,743 

HC(6) 
-,168 ,001 ,503 

TC(7)  
-,042 ,413 ,500 

FI(9)  
,076 ,263 ,289 

TE(10) 
-,087 ,037 ,767 

Beta 
-,027 ,503 ,832 

BTM.LN 
-,358 ,000 ,579 

Hävstång 
-,117 ,007 ,694 

St.AA 
-,061 ,343 ,321 

2008 
-,228 ,000 ,562 

2009 
,420 ,000 ,618 

2010 
,224 ,000 ,616 

2011 
-,059 ,204 ,609 

R2 

 

 0.557 

 

 

 

Justerad R2 

 

 0.525 

 

 

Sig.  0.000  

Tabell 14, Aktiekursförändring, modererade variabler. [För fullständiga regressioner se Appendix R5] 



   

74 

 

Aktiekursförändring (modererade variabler) 

Det föreligger ingen multikollinearitet modellen. Modellen är signifikanta på 0,000 nivån. R
2
 värdet är 

0,557. Det Justerade R
2
 värdet är 0,525. 

Det föreligger ingen signifikans för någon av de oberoende variablerna i modellen. I korrelationen 

(APPENDIX K5) föreligger ingen signifikans för de oberoende variablerna. Detta innebär att ingen av 

de oberoende variablerna skiljer sig signifikant gentemot referensgruppen spritt ägande. 

För kontrollvariablerna CS (5), HC (6), TC (7), BTM.LN, Hävstång, 2008, 2009, 2010 föreligger 

signifikans i modellen. I korrelationen (APPENDIX K5) är likt i regressionen kontrollvariablerna CS 

(5), BTM.LN, Hävstång, 2008, 2009 och 2010 signifikanta. I korrelationen uppkommer till skillnad 

från i regressionen också signifikans för Hävstång och 2011. De är ej signifikanta i regressionen då de 

har ett för svagt samband med de beroende variablerna för att bli signifikant. 

5.2.2 BHR 

 

5.2.2.1 Hypotes 1a och 1b 

För denna beroende variabel, används ett likande förfarande som i fallet med Aktiekursförändring som 

tidigare presenteras. En utförligare redogörelse av förfarandet finns därmed beskrivet under 

motsvarande avsnitt för aktiekursförändringen på sidan 63. De skillnader som finns gentemot det 

avsnittet är att för referensgruppen år, som likt bransch även används för BHR, är det istället år 2009 

som är referensgruppen eftersom det för denna beroende variabel är det året som  vi har samtliga 

variabler för med tanke på treårig-BHR. För övrigt föreligger inga direkta skillnader i Tabell 15 nedan 

jämfört med motsvarande tabell för aktiekursförändringen.  
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                                Grundmodell Modell med år & bransch Modell med Rörlig &LTI Modell med optioner 

Koefficienter Beta Sig Tolerans Beta Sig Tolerans Beta Sig Tolerans Beta Sig Tolerans 

(Constant)  ,000   ,055   ,000   ,000  

Optioner,Tidsf.          ,000 ,999 ,201 

Rörlig Ersättning.Tidsf       -,036 ,565 ,704    

LTI.Tidsf       ,057 ,370 ,684    

BM(2)    ,072 ,229 ,789 ,077 ,197 ,781 ,066 ,269 ,783 

CG (4)    ,028 ,630 ,810 ,026 ,660 ,806 ,030 ,615 ,795 

CS(5) 
 

  -,065 ,268 ,799 -,059 ,317 ,792 -,064 ,290 ,781 

HC(6)    -,154 ,022 ,623 -,147 ,038 ,560 -,146 ,040 ,565 

TC(7)     -,002 ,976 ,889 -,004 ,949 ,886 -,001 ,985 ,878 

FI(9)     -,036 ,697 ,333 -,029 ,762 ,305 -,035 ,703 ,326 

TE(10)    -,109 ,052 ,894 -,131 ,037 ,723 -,110 ,053 ,888 

Beta ,090 ,171 ,985 ,034 ,551 ,851 ,033 ,568 ,837 ,039 ,510 ,806 

BTM.LN -,273 ,000 ,985 -,405 ,000 ,627 -,417 ,000 ,609 -,413 ,000 ,611 

Hävstång -,104 ,139 ,868 -,108 ,071 ,778 -,104 ,086 ,773 -,110 ,069 ,777 

St.AA -,134 ,056 ,862 -,199 ,013 ,440 -,197 ,037 ,313 -,195 ,016 ,436 

2010    ,197 ,001 ,742 ,193 ,002 ,738 ,194 ,002 ,741 

2011    ,631 ,000 ,742 ,632 ,000 ,736 ,631 ,000 ,738 

R2 

Justerad R2 

Sig. 

N 

0.104 

0.178 

0.000 

89 

  
0.437 

0.506 

0.000 

89 

  
0.440 

0.512 

0.000 

89 

  
0.438 

 

0.504 

0.000 

89 

 

 

 
Justerad R2 

 

0.087 

0.000 

89 

  
0.401 

  
0.398 

  
0.398 

  

Sig. 0.000 
  

0.000 
  

0.000 
  

0.000 
  

Tabell 15, BHR (Samtliga ägare). [För fullständiga regressioner se Appendix R6] 

 Tabell 10, Aktiekursförändring, sprit ägande (20%) 

 

Tabell 14, BHR (Samtliga ägare) 

 Tabell 10, Aktiekursförändring, sprit ägande (20%) 
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Grundmodell (samtliga ägare) 

I grundmodellen med samtliga ägare föreligger ingen multikollinearitet. Modellen är signifikant på 

0,000 nivån. R
2
 värdet är 0,104 det Justerad R

2 
värdet är 0,087. Av kontrollvariablerna är BTM.LN 

signifikant. 

Modell med år och bransch 

I modellen med kontrollvariablerna Bransch och År föreligger ingen multikollinearitet. Modellen är 

signifikant på 0,000 nivån. Det Justerad R
2 
värdet är 0,401.  

Kontrollvariablerna HC (6) BTM.LN, St.AA, 2010 och 2011 är signifikanta i modellen. I 

korrelationen (Appendix K6)  är BTM.LN, St.AA och 2011 likt i regressionen signifikanta.  

Modell med Rörlig Ersättning och LTI 
I modellen med de oberoende variablerna Rörlig Ersättning och LTI föreligger ingen 

multikollinearitet. Modellen är signifikant på 0,000 nivån. Det Justerad R
2 
värdet är 0,398.  

De oberoende variablerna Rörlig Ersättning och LTI är ej signifikanta i modellen med 

signifikansvärden på  0, 565 respektive 0,370. I motsvarande korrelation (Appendix K6) är den 

oberoende variabeln Rörlig ersättning signifikant på 0,034 nivån och har ett negativt betavärde på -

0,145 samband med BHR. Att den inte är signifikant i regressionen beror på att sambandet är för svagt 

för att bli signifikant. LTI är likt i regressionen inte signifikant i korrelationen. 

Kontrollvariablerna HC (6), BTM.LN, St.AA, 2010 och 2011 är likt i modellen med år och bransch 

signifikanta i modellen utöver dessa tillkommer variabeln TE (10) som signifikant i denna modell. I 

korrelationen (Appendix K6)  är BTM.LN, St.AA och 2011 likt i regressionen signifikanta.  

Modell med Optioner 
I modellen med optioner föreligger ingen multikollinearitet. Modellen är signifikant på 0,000 nivån. 

Det Justerad R
2 
värdet är 0,398.  

Den oberoende variabeln Optioner är inte signifikant i modellen med ett signifikansvärde på 0, 999. I 

motsvarande korrelation (Appendix K6) är den oberoende variabeln Optioner likt i regressionen inte 

signifikant. 

Kontrollvariablerna HC (6) BTM.LN, St.AA, 2010 och 2011 är likt i modellen med samtliga 

kontrollvariabler signifikanta i modellen. I korrelationen (Appendix K6)  är BTM.LN, St.AA och 2011 

likt i regressionen signifikanta.  

5.2.2.2 Hypotes 2a och 2b 

Förfarandet för att testa dessa hypoteser är motsvarande det som finns beskrivet för 

aktiekursförändringen på sidan 67. Skillnaden är, likt i fallet med hypotes 1a och 1b, att ett annat år (år 

2009) använts som referensgrupp. För övrigt föreligger inga direkta skillnader utan förfarandet och 

presentationen av resultaten följer samma mönster som aktiekursförändringen. 
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                                          Grundmodell Modell med år & bransch Grundmodell med Rörlig & LTI Grundmodell med optioner 

Koefficienter Beta Sig Tolerans Beta Sig Tolerans Beta Sig Tolerans Beta Sig Tolerans 

(Constant)  ,024   ,055   ,127   ,146  

Optioner.Tidsf          ,000 ,999 ,201 

Rörlig Ersättning.Tidsf       -,199 ,167 ,517    

LTI.Tidsf       ,044 ,764 ,495    

BM(2) 
   ,248 ,115 ,433 ,248 ,126 ,407 ,248 ,121 ,431 

CG (4) 
   -,339 ,062 ,331 -,344 ,076 ,288 -,339 ,139 ,210 

CS(5)  
  -,166 ,330 ,365 -,172 ,321 ,354 -,166 ,353 ,340 

HC(6) 
   -,438 ,171 ,104 -,351 ,282 ,100 -,437 ,314 ,058 

FI(9)  
   -,389 ,210 ,110 -,301 ,341 ,105 -,389 ,277 ,085 

TE(10) 
   -,466 ,056 ,184 -,333 ,198 ,159 -,465 ,139 ,112 

Beta ,257 ,120 ,730 ,200 ,316 ,264 ,231 ,255 ,257 ,200 ,324 ,262 

BTM.LN -,224 ,131 ,897 -,650 ,014 ,160 -,594 ,027 ,154 -,650 ,020 ,148 

Hävstång -,060 ,679 ,919 -,111 ,496 ,394 -,084 ,623 ,359 -,111 ,575 ,274 

St.AA -,207 ,222 ,683 -,611 ,058 ,105 -,468 ,177 ,089 -,610 ,153 ,060 

2010    ,171 ,163 ,714 ,188 ,135 ,677 ,171 ,179 ,678 

2011    ,653 ,000 ,632 ,593 ,000 ,564 ,653 ,000 ,617 

R2 

Justerad R2 

Sig. 

N 

0.100 

0.178 

0.000 

89 

  
0.599 

0.506 

0.000 

89 

  
0.620 

0.512 

0.000 

89 

  
0.599 

 

0.504 

0.000 

89 

 

 

 
Justerad R2 

 

0.024 

0.000 

89 

  
0.476 

  
0.476 

  
0.462 

  

Sig. 0.281 
  

0.000 
  

0.000 
  

0.000 
  

Tabell 16, BHR (Spritt ägande, 20 %) [För fullständiga regressioner se Appendix R7] 

 Tabell 10, Aktiekursförändring, sprit ägande (20%) 
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Grundmodell (samtliga ägare) 

I grundmodellen på 20 procent nivån spritt ägande föreligger ingen multikollinearitet. Modellen är ej 

signifikant med en signifikans på 0,281. R
2
 värdet är 0,100 det Justerad R

2 
värdet är 0,024. I 

korrelationen (APPENDIX K7) är CS (5), BTM.LN och 2011 signifikanta. 

Modell med år och bransch 

Modellen med kontrollvariablerna Bransch och År har ingen multikollinearitet. Modellen är 

signifikant på 0,000 nivån. Det Justerad R
2 
värdet är 0,476.  

Kontrollvariablerna CG (4), BTM.LN och 2011 är signifikanta i modellen.  I korrelationen 

(APPENDIX K7)  är 2011 likt i regressionen signifikant. Basic Materials och CS (5) tillkommer till 

skillnad från i regressionen som signifikanta. De är ej signifikanta i regressionen då de har ett för svagt 

samband med de beroende variablerna för att bli signifikant. 

Modell med Rörlig ersättning och LTI 
I modellen med de oberoende variablerna Rörlig Ersättning och LTI föreligger ingen 

multikollinearitet. Modellen är signifikant på 0,000 nivån. Det Justerad R
2 
värdet är 0,476.  

De oberoende variablerna Rörlig Ersättning och LTI är ej signifikanta i modellen med 

signifikansvärden på 0, 565 respektive 0,370. I motsvarande korrelation (APPENDIX K7) är de 

oberoende variablerna Rörlig ersättning och LTI ej signifikanta, vilket stärker resultatet från 

regressionsanalysen. 

Kontrollvariablerna BTM.LN, och 2011 är likt i modellen med år och bransch signifikanta i modellen. 

I korrelationen (APPENDIX K7)  är 2011 likt i regressionen signifikant. Basic Materials och CS (5) är 

till skillnad från i regressionen signifikanta i korrelationen. De är ej signifikanta i regressionen då de 

har ett för svagt samband med de beroende variablerna för att slå igenom i regressionen. 

Grundmodell med Optioner 
I modellen med optioner föreligger ingen multikollinearitet. Modellen är signifikant på 0,000 nivån. 

Det Justerad R
2 
värdet är 0,462.  

Den oberoende variabeln Optioner är inte signifikant i modellen med en signifikans på 0, 999. I 

motsvarande korrelation (APPENDIX K7) är den oberoende variabeln Optioner likt i regressionen inte 

signifikant, vilket stärker resultatet från regressionen. 

Kontrollvariablerna BTM.LN och 2011 är signifikanta i modellen. I korrelationen (APPENDIX K7)  

är 2011 likt i regressionen signifikant. BM (2) och CS (5) är till skillnad från i regressionen 

signifikanta i korrelationen. De är ej signifikanta i regressionen då de har ett för svagt samband med de 

beroende variablerna för att bli signifikanta. 
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Modell spritt ägande 20% 

Det föreligger ingen multikollinearitet i modellen. Modellen är signifikant på 0,000 nivån. Det 

Justerade R
2
 värdet är 0,476 i modellen. 

För de oberoende variablerna Rörlig.Ersättning.Tidsf och LTI.Tidsf föreligger ingen signifikans i 

modellen då de har signifikansvärden på 0,167 respektive 0,764. I motsvarande korrelation 

(APPENDIX K7) är de oberoende variablerna inte signifikanta. 

Kontrollvariablerna CG (4), BTM.LN och 2011 är signifikanta i modellen. I motsvarande korrelation 

är likt i regressionen kontrollvariabeln CS (5) signifikant. För BM (2) och år 2011 uppkommer till 

skillnad från i regressionen signifikans för CS (5) och År 2011. De är ej signifikanta i regressionen då 

de har ett för svagt samband med de beroende variablerna för att bli signifikanta. 

Modell Kontrollägande 20% 

Det föreligger ingen multikollinaritet i modellen. Modellen är signifikant på 0,000 nivån. Det 

Justerade R
2
 värdet är 0,427 i modellen. 

     

 Spritt ägande (20 %) Kontrollägande (20%) 

Koefficienter Beta Sig Tolerans Beta Sig Tolerans 

(Constant)  ,127   ,002 
 

Rörlig Ersättning.Tidsf -,199 ,167 ,517 -,041 ,575 ,664 

LTI.Tidsf ,044 ,764 ,495 -,003 ,969 ,502 

BM(2) 
,248 ,126 ,407 ,010 ,881 ,789 

CG (4) 
-,344 ,076 ,288 ,124 ,053 ,856 

CS(5) 
-,172 ,321 ,354 -,022 ,733 ,832 

HC(6) 
-,351 ,282 ,100 -,144 ,067 ,573 

TC(7)  
   ,005 ,938 ,867 

FI(9)  
-,301 ,341 ,105 ,050 ,639 ,313 

TE(10) 
-,333 ,198 ,159 -,020 ,805 ,532 

Beta ,231 ,255 ,257 ,039 ,554 ,802 

BTM.LN -,594 ,027 ,154 -,428 ,000 ,570 

Hävstång -,084 ,623 ,359 -,075 ,295 ,685 

St.AA -,468 ,177 ,089 -,175 ,110 ,294 

2010 ,188 ,135 ,677 ,193 ,006 ,734 

2011 ,593 ,000 ,564 ,633 ,000 ,742 

R2 

Justerad R2 

Sig. 

N 

0.620 

0.512 

0.000 

89 

  
0.480 

 

0.504 

0.000 

89 

 

 

 
Justerad R2 

 

0.476 
  

0.427 
  

Sig. 0.000 
  

0.000 
  

Tabell 17, BHR, jämförelse spritt och kontrollägande (Rörlig Ersättning & LTI). [För fullständiga regressioner se Appendix R7 

och R8] 
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För de oberoende variablerna Rörlig Ersättning och LTI föreligger ingen signifikans i modellen då de 

har signifikansvärden på 0,575 respektive 0,969. 

Kontrollvariablerna BTM.LN, 2010 och 2011 är signifikanta i modellen.I motsvarande korrelation 

(APPENDIX K8) är likt i regressionen kontrollvariablerna BTM.LN och 2011 signifikanta.  För 

St.AA uppkommer tillskillnad från i regressionen signifikans i korrelationen. Variabeln är ej 

signifikant i regressionen då den har ett för svagt samband med de beroende variablerna för att bli 

signifikant. 

     

 Spritt ägande (20 %) Kontrollägande (20%) 

Koefficienter Beta Sig Tolerans Beta Sig Tolerans 

(Constant)  ,146   ,000 
 

Optioner.Tidsf ,000 ,999 ,201 ,016 ,804 ,865 

BM(2) 
,248 ,121 ,431 ,006 ,933 ,795 

CG (4) 
-,339 ,139 ,210 ,122 ,060 ,854 

CS(5) 
-,166 ,353 ,340 -,032 ,632 ,817 

HC(6) 
-,437 ,314 ,058 -,172 ,028 ,588 

TC(7)  
   -,001 ,989 ,864 

FI(9)  
-,389 ,277 ,085 ,020 ,844 ,355 

TE(10) 
-,465 ,139 ,112 -,022 ,727 ,893 

Beta ,200 ,324 ,262 ,027 ,685 ,817 

BTM.LN -,650 ,020 ,148 -,421 ,000 ,589 

Hävstång -,111 ,575 ,274 -,075 ,295 ,693 

St.AA -,610 ,153 ,060 -,211 ,024 ,414 

2010 ,171 ,179 ,678 ,191 ,007 ,734 

2011 ,653 ,000 ,617 ,631 ,000 ,744 

R2 

Justerad R2 

Sig. 

N 

0.599 

0.512 

0.000 

89 

  
0.478 

 

0.504 

0.000 

89 

 

 

 
Justerad R2 

 

0.462 
  

0.428 
  

Sig. 0.000 
  

0.000 
  

Tabell 18, BHR, jämförelse spritt och kontrollägande (Optioner) [För fullständiga regressioner se Appendix R7 och R9] 
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Modell (spritt ägande 20%) 

Det föreligger multikollinearitet i modellen för kontrollvariablerna HC (6) med en tolerans på 0,058 

samt FI (9) med toleransen 0,085. Modellen är signifikant på 0,000 nivån. Det Justerade R
2
 värdet är 

0,462 i modellen. 

För den oberoende variabeln optioner föreligger ingen signifikans då den har ett signifikansvärde på 

0,999. I motsvarande korrelation (Appendix K7) är den oberoende variabeln Optioner ej signifikant. 

Kontrollvariablerna BTM.LN och 2011 är signifikanta i modellen. I korrelationen (Appendix K7) är 

2011 likt i regressionen signifikant. BM(2) och CS (5) är till skillnad från i regressionen signifikanta i 

korrelationen 

Modell (Kontrollägande 20%) 

Det föreligger ingen multikollinaritet i modellen. Modellen är signifikant på 0,000 nivån. Det 

Justerade R
2
 värdet är 0,428 i modellen. 

För den oberoende variabeln optioner föreligger ingen signifikans. I motsvarande korrelation 

(Appendix K9) är den oberoende variabeln Optioner ej signifikant. 

Kontrollvariablerna HC (6), BTM.LN, St.AA, 2010 och 2011 är signifikanta i modellen. I 

motsvarande korrelation (Appendix K9) är likt i regressionen kontrollvariablerna BTM.LN, St.AA och 

2011 signifikanta. 

5.2.2.3 Ägarhypoteserna 

Förfarandet för att testa dessa hypoteser är motsvarande det som finns beskrivet för 

aktiekursförändringen på sidan 72. Skillnaden är, likt i fallet med hypotes 1a, 1b, 2a och 2b, att ett 

annat år (år 2009) använts som referensgrupp. För övrigt föreligger inga direkta skillnader utan 

förfarandet och presentationen av resultaten följer samma mönster som aktiekursförändringen. 
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Kontrollägande, 20 %  

Koefficienter Beta Sig Tolerans 

(Constant)  ,000  

Rör.Inst20% 
,026 ,643 ,916 

Rör.Indu20% 
,016 ,878 ,259 

LTI.Indu20% 
-,013 ,899 ,257 

Rör.Sfär20% 
,010 ,878 ,708 

LTI.Sfär20% 
,089 ,204 ,584 

Rör.Fam20% 
,045 ,445 ,821 

LTI.Fam20% 
-,008 ,880 ,960 

Rör.Stat20% 
-,035 ,619 ,589 

BM(2) 
,076 ,210 ,774 

CG (4) 
,031 ,618 ,740 

CS(5) 
-,049 ,440 ,716 

HC(6) 
-,149 ,054 ,480 

TC(7)  
,020 ,786 ,551 

FI(9)  
-,032 ,754 ,266 

TE(10) 
-,152 ,026 ,618 

Beta 
,041 ,482 ,827 

BTM.LN 
-,417 ,000 ,591 

Hävstång 
-,083 ,190 ,722 

St.AA 
-,225 ,022 ,300 

2010 
,191 ,003 ,717 

2011 
,633 ,000 ,729 

R2 

 

 0.445 

 

 

Justerad R2 

 

 0.385  

Sig.  0.000  

Tabell 19, BHR, modererade variabler. [För fullständiga regressioner se Appendix R10] 
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Det föreligger ingen multikollinearitet modellen. Modellen är signifikanta på 0,000 nivån. R
2
 värdet är 

0,445. Det Justerade R
2
 värdet är 0,385. 

Ingen av de oberoende variablerna är signifikanta i modellen. I korrelationen (Appendix K10) 

föreligger ingen signifikans för de oberoende variablerna, vilket stärker resultatet från regressionen. 

Detta innebär att ingen av de oberoende variablerna skiljer sig signifikant gentemot referensgruppen 

spritt ägande. 

För kontrollvariablerna BTM.LN, St.AA, 2010 och 2011 föreligger signifikans i modellen. I 

Korrelationen (Appendix K10) är likt i regressionen kontrollvariablerna BTM.LN, St.AA och 2011 

signifikanta.  

5.2.3 ROE-förändring 

5.2.3.1 Hypotes 1a och 1b 

För denna beroende variabel, används ett likande förfarande som i fallet med Aktiekursförändring som 

tidigare presenteras. En utförligare redogörelse av förfarandet finns därmed beskrivet under 

motsvarande avsnitt för aktiekursförändringen på sidan 63. 
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                                                 Grundmodell Modell med år & bransch Modell med Rörlig & LTI Modell med optioner 

Koefficienter Beta Sig Tolerans Beta Sig Tolerans Beta Sig Tolerans Beta Sig Tolerans 

(Constant)  ,890   ,504   
,915 

  ,487  

Rörlig Ersättning       -,110 ,066 ,709    

LTI       ,020 ,728 ,786    

Stock options        
 

 ,013 ,816 ,803 

BM(2) 
   -,006 ,913 ,797 -,005 ,931 ,785 -,005 ,926 ,792 

CG (4) 
   ,059 ,295 ,815 ,059 ,293 ,813 ,057 ,314 ,802 

CS(5)  
  -,034 ,541 ,809 -,027 ,636 ,799 -,036 ,526 ,793 

HC(6) 
   ,067 ,296 ,627 ,100 ,133 ,581 ,062 ,353 ,574 

TC(7)  
   ,021 ,693 ,885 ,029 ,586 ,872 ,020 ,707 ,878 

FI(9)  
   -,044 ,612 ,345 -,009 ,922 ,327 -,046 ,596 ,337 

TE(10) 
   ,000 ,998 ,884 ,004 ,938 ,816 ,000 ,995 ,881 

Beta ,027 ,611 ,967 ,009 ,867 ,849 ,016 ,774 ,844 ,006 ,915 ,803 

BTM.LN -,185 ,001 ,963 -,061 ,349 ,603 -,075 ,254 ,584 -,058 ,383 ,580 

Hävstång -,039 ,489 ,843 ,013 ,829 ,746 ,015 ,803 ,729 ,015 ,805 ,738 

St.AA -,017 ,764 ,829 -,039 ,608 ,440 ,026 ,765 ,336 -,042 ,590 ,432 

2008    -,306 ,000 ,572 -,301 ,000 ,571 -,312 ,000 ,568 

2009    -,021 ,749 ,623 -,025 ,691 ,621 -,024 ,708 ,619 

2010    -,012 ,848 ,623 -,014 ,828 ,623 -,015 ,813 ,620 

2011    -,057 ,379 ,613 -,054 ,406 ,611 -,060 ,356 ,610 

R2 

Justerad R2 

Sig. 

N 

0.034 
  

0,113 
  

0.121 
  

0.114 
 

 

 
Justerad R2 

 

0,023 
  

0.074 
  

0.078 
  

0.073 
  

Sig. 0.015 
  

0.000 
  

0.000 
  

0.000 
  

Tabell 20, ROE-förändring (Samtliga ägare). [För fullständiga regressioner se Appendix R11] 

 Tabell 10, Aktiekursförändring, sprit ägande (20%) 
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Grundmodell 

I grundmodellen föreligger ingen multikollinearitet. Modellen är signifikant på 0,015-nivån. R
2
 värdet 

i modellen är 0,034 och det Justerad R
2 

värdet är 0.023. Endast BTM.LN är signifikant i 

grundmodellen.  

Modell med år och bransch 

I modellen med kontrollvariablerna Bransch och År föreligger ingen multikollinearitet. Modellen är 

signifikant på 0,000-nivån. Det Justerad R
2 
värdet är 0,074.  

I modellen är kontrollvariabeln 2008 signifikant. I korrelationen (Appendix K11) är utöver 2008, som 

är signifikant i regressionen, även BTM.LN signifikant. Att BTM.LN inte är signifikant i regressionen 

beror på att dess samband med de beroende variablerna är för svagt för bli signifikant. 

Modell med Rörlig Ersättning och LTI 

I modellen med de oberoende variablerna Rörlig Ersättning och LTI föreligger ingen 

multikollinearitet. Modellen är signifikant på 0,000-nivån. Det Justerad R
2 
värdet är 0,078.   

De oberoende variablerna Rörlig Ersättning och LTI är ej signifikanta i modellen med 

signifikansvärden på 0,066 respektive 0,728. I korrelationen (Appendix K11) är de oberoende 

variablerna inte signifikanta, vilket stärker resultaten från regressionsanalysen.  

Variabeln 2008 är likt i modellen med enbart kontrollvariabler  fortsatt signifikant i denna modell som 

inkluderar oberoende variabler. I korrelationen (Appendix K11) är likt i regressionen År 2008 

signifikant. BTM.LN tillkommer i korrelationen som signifikant. Att BTM.LN inte är signifikant i 

regressionen beror på att dess samband med de beroende variablerna är för svagt för att bli signifikant. 

Modell med Optioner 
I modellen med optioner föreligger ingen multikollinearitet. Modellen är signifikant på 0,000-nivån. 

Det Justerad R
2 
värdet är 0,073.  

Den oberoende variabeln Optioner är inte signifikant i modellen med signifikansvärdet 0,936. I 

korrelationen (Appendix K11) är den oberoende variabeln inte signifikant. Vilket stärker resultaten 

från regressionsanalysen.  

För kontrollvariablerna är variabeln 2008 likt i modellen med enbart kontrollvariabler  fortsatt 

signifikant i denna modell som inkluderar oberoende variabler. I korrelationen (Appendix K11) är 

utöver 2008, som är signifikant i regressionen, även BTM.LN signifikant. Att BTM.LN inte är 

signifikant i regressionen beror på att dess samband med de beroende variablerna är för svagt för att 

bli signifikant 

5.2.3.2 Hypotes 2a och 2b 

Förfarandet för att testa dessa hypoteser är motsvarande det som är beskrivet för 

aktiekursförändringen. En utförligare redogörelse av förfarandet finns därmed beskrivet under 

motsvarande avsnitt för aktiekursförändringen på sidan 67. 
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                                                Grundmodell Modell med år & bransch Modell med Rörlig & LTI Modell med optioner 

Koefficienter Beta Sig Tolerans Beta Sig Tolerans Beta Sig Tolerans Beta Sig Tolerans 

(Constant)  ,951   ,457   ,588   ,527  

Rörlig Ersättning       -,198 ,129 ,622    

LTI       -,086 ,516 ,591    

Stock options          -,034 ,837 ,378 

BM(2) 
   -,034 ,800 ,573 -,098 ,501 ,495 -,039 ,777 ,556 

CG (4) 
   ,175 ,239 ,478 ,068 ,688 ,365 ,189 ,248 ,403 

CS(5)  
  -,076 ,603 ,491 -,110 ,456 ,480 -,077 ,599 ,490 

HC(6) 
   ,038 ,874 ,181 ,014 ,952 ,180 ,060 ,820 ,151 

TC(7)  
   

 
        

FI(9)  
   -,141 ,582 ,160 -,191 ,461 ,155 -,127 ,635 ,149 

TE(10) 
   -,051 ,774 ,331 -,033 ,854 ,322 -,045 ,803 ,324 

Beta ,051 ,687 ,704 -,110 ,519 ,364 -,048 ,783 ,342 -,102 ,560 ,348 

BTM.LN -,236 ,047 ,824 -,091 ,656 ,253 -,120 ,555 ,251 -,097 ,640 ,247 

Hävstång -,007 ,952 ,894 -,009 ,953 ,468 ,034 ,823 ,453 -,005 ,976 ,459 

St.AA -,055 ,678 ,657 -,068 ,784 ,172 ,023 ,926 ,163 -,049 ,852 ,153 

2008    -,447 ,002 ,525 -,438 ,003 ,522 -,446 ,002 ,524 

2009    -,134 ,306 ,615 -,157 ,233 ,607 -,133 ,315 ,613 

2010    -,105 ,430 ,598 -,139 ,307 ,560 -,108 ,422 ,591 

2011    -,003 ,983 ,595 ,016 ,903 ,571 -,004 ,975 ,594 

R2 

Justerad R2 

Sig. 

N 

0,048 

0.178 

0.000 

89 

  
0,230 

0.506 

0.000 

89 

  
0,258 

0.000 

89 

  
0,231 

0.504 

0.000 

89 

 

 

 
Justerad R2 

 

0,003 

89 

  
0,084 

  
0,094 

  
0,072 

  

Sig. 0,379 
  

0,105 
  

0,100 
  

0,144 
  

Tabell 21, ROE-förändring (Spritt ägande 20%). [För fullständiga regressioner se Appendix R12] 

 Tabell 10, Aktiekursförändring, sprit ägande (20%) 
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Grundmodell (20 procent) 

I grundmodellen på 20-procentsnivån spritt ägande föreligger ingen multikollinearitet. Modellen är 

inte signifikant då signifikansvärdet är 0,379 och kommer därmed inte behandlas närmare. 

Modell med år och bransch 

I modellen med kontrollvariablerna Bransch och År föreligger ingen multikollinearitet. Modellen är 

inte signifikant då den har ett signifikansvärde på 0,105 och kommer därmed inte behandlas närmare.  

Modell Rörlig Ersättning och LTI 

I modellen med de oberoende variablerna Rörlig ersättning och LTI föreligger ingen 

multikollinearitet. Modellen är inte signifikant då den har ett signifikansvärde på 0,100 och kommer 

därmed inte behandlas närmare. 

Modell med Optioner 
I modellen med optioner föreligger ingen multikollinearitet. Modellen är inte signifikant då den har ett 

signifikansvärde på 0,144. Det Justerad R
2 

värdet är 0,072 och kommer därmed inte behandlas 

närmare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 Spritt ägande (20 %) Kontrollägande (20%) 

Koefficienter Beta Sig Tolerans Beta Sig Tolerans 

(Constant)  ,501   ,925 
 

Rörlig Ersättning -,198 ,129 ,622 -,101 ,160 ,680 

LTI -,086 ,516 ,591 ,025 ,721 ,738 

BM(2) 
-,098 ,501 ,495 -,005 ,942 ,792 

CG (4) 
,068 ,688 ,365 -,015 ,821 ,846 

CS(5) 
-,110 ,456 ,480 -,037 ,572 ,821 

HC(6) 
,014 ,952 ,180 ,114 ,139 ,594 

TC(7)  
   ,033 ,608 ,855 

FI(9)  
-,191 ,461 ,155 -,035 ,734 ,327 

TE(10) 
-,033 ,854 ,322 -,002 ,974 ,792 

Beta -,048 ,783 ,342 ,035 ,592 ,816 

BTM.LN -,120 ,555 ,251 -,033 ,683 ,521 

Hävstång ,034 ,823 ,453 -,020 ,790 ,634 

St.AA ,023 ,926 ,163 ,032 ,762 ,307 

2008 -,438 ,003 ,522 -,259 ,001 ,552 

2009 -,157 ,233 ,607 ,021 ,777 ,616 

2010 -,139 ,307 ,560 ,032 ,668 ,621 

2011 ,016 ,903 ,571 -,082 ,280 ,605 

R2 

Justerad R2 

Sig. 

N 

0.258 

0.512 

0.000 

89 

  
0.107 

 

0.504 

0.000 

89 

 

 

 
Justerad R2 

 

0.094 
  

0.048 
  

Sig. 0.100 
  

0.027 
  

Tabell 22, ROE, jämförelse spritt och kontrollägande (Rörlig Ersättning & LTI)  

[För fullständiga regressioner se Appendix R12 och R13] 
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Modell (spritt ägande 20%) 

Det föreligger ingen multikollinearitet i modellen. Modellen är inte signifikant då den har ett 

signifikansvärde på 0,100 och kommer därmed inte behandlas närmare. 

Modell (Kontrollägande 20% 

Det föreligger ingen multikollinaritet i modellen. Modellen är signifikant på 0,027-nivån. Det 

Justerade R
2
 värdet är 0,048 i modellen. 

För de oberoende variablerna Rörlig Ersättning och LTI föreligger ingen signifikans i modellen då de 

har ett signifikansvärde på 0,160 respektive 0,721. I motsvarande korrelation (APPENDIX K13) är de 

oberoende variablerna Rörlig ersättning och LTI inte signifikanta, vilket stärker resultaten från 

regressionen. 

Kontrollvariabeln 2008 är signifikant i regressionen. I korrelationen (APPENDIX K13) är Book-to-

Market.LN och år 2008 signifikanta.  

  

     

 Spritt ägande (20 %) Kontrollägande (20%) 

Koefficienter Beta Sig Tolerans Beta Sig Tolerans 

(Constant)  ,527  
 

,541 
 

Optioner -,034 ,837 ,378 -,009 ,883 ,857 

BM(2) 
-,039 ,777 ,556 -,009 ,889 ,802 

CG (4) 
,189 ,248 ,403 -,019 ,768 ,846 

CS(5) 
-,077 ,599 ,490 -,045 ,490 ,816 

HC(6) 
,060 ,820 ,151 ,083 ,278 ,603 

TC(7)  
   ,027 ,678 ,863 

FI(9)  
-,127 ,635 ,149 -,073 ,464 ,352 

TE(10) 
-,045 ,803 ,324 ,003 ,968 ,896 

Beta -,102 ,560 ,348 ,029 ,659 ,805 

BTM.LN -,097 ,640 ,247 -,014 ,864 ,537 

Hävstång -,005 ,976 ,459 -,019 ,802 ,649 

St.AA -,049 ,852 ,153 -,032 ,731 ,411 

2008 -,446 ,002 ,524 -,270 ,001 ,554 

2009 -,133 ,315 ,613 ,022 ,770 ,612 

2010 -,108 ,422 ,591 ,031 ,682 ,617 

2011 -,004 ,975 ,594 -,086 ,261 ,601 

R2 

Justerad R2 

Sig. 

N 

0.231 

0.512 

0.000 

89 

  
0.102 

 

0.504 

0.000 

89 

 

 

 
Justerad R2 

 

0.072 
  

0.045 
  

Sig. 0.144 
  

0.031 
  

Tabell 23, ROE, jämförelse spritt och kontrollägande (Optioner) [För fullständiga regressioner se Appendix R12 och R14] 
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Modell (spritt ägande 20%) 

Det föreligger ingen multikollinearitet i modellen. Modellen är inte signifikant då den har ett 

signifikansvärde på 0,144 och kommer därmed inte behandlas närmare. 

Modell (Kontrollägande 20%) 

Det föreligger ingen multikollinaritet i modellen. Modellen är signifikant på 0,031 nivån. Det 

Justerade R
2
 värdet är 0,045 i modellen. 

För den oberoende variabeln optioner föreligger ingen signifikans då den har ett signifikansvärde på 

0,883. I motsvarande korrelation (Appendix K14) är den oberoende variabeln Optioner ej signifikant , 

vilket stärker resultatet från regressionen. 

Kontrollvariablen 2008 är signifikant i modellen. I korrelationen (Appendix K14) är likt i regressionen 

kontrollvariabeln 2008 signifikant. Till skillnad från i regressionen uppstår signifikans för BTM.LN i 

korrelationen. Att BTM.LN inte är signifikant i regressionen beror på att dess samband med de 

beroende variablerna är för svagt för att bli signifikant. 

5.2.3.3 Ägarhypoteserna 

Förfarandet för att testa dessa hypoteser är motsvarande det som är beskrivet för 

aktiekursförändringen. En utförligare redogörelse av förfarandet finns därmed beskrivet under 

motsvarande avsnitt för aktiekursförändringen på sidan 72. 
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Kontrollägande, 20 %  

Koefficienter Beta Sig Tolerans 

(Constant)  ,897  

Rör.Inst20% 
,023 ,706 ,681 

LTI.Inst20% 
-,026 ,669 ,718 

Rör.Indu20% 
-,059 ,449 ,422 

LTI.Indu20% 
,067 ,392 ,423 

Rör.Sfär20% 
-,100 ,104 ,691 

LTI.Sfär20% 
,007 ,910 ,717 

Rör.Fam20% 
,001 ,987 ,810 

LTI.Fam20% 
,001 ,983 ,939 

Rör.Stat20% 
-,062 ,372 ,536 

BM(2) 
-,010 ,864 ,765 

CG (4) 
,067 ,256 ,757 

CS(5) 
-,016 ,786 ,743 

HC(6) 
,107 ,135 ,503 

TC(7)  
,064 ,372 ,500 

FI(9)  
-,005 ,958 ,289 

TE(10) 
,004 ,944 ,767 

Beta 
,004 ,938 ,832 

BTM.LN 
-,061 ,365 ,579 

Hävstång 
,011 ,857 ,694 

St.AA 
,028 ,755 ,321 

År 2008 
-,315 ,000 ,562 

2009 
-,027 ,679 ,618 

2010 
-,014 ,831 ,616 

2011 
-,057 ,384 ,609 

R2 

 

 0.123 

 

 

Justerad R2 

 

 0.061 

 

 

Sig  0.005  

Tabell 24, ROE, modererade variabler. [För fullständiga regressioner se Appendix R15] 
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Det föreligger ingen multikollinearitet i modellen. Modellen är signifikanta på 0,005 nivån. R
2
 värdet 

är 0,123. Det Justerade R
2
 värdet är 0,061. 

Ingen av de oberoende variablerna är signifikanta i modellen. I motsvarande korrelation (APPENDIX 

K15) föreligger ingen signifikans för de oberoende variablerna vilket stärker resultatet från 

regressionen. Detta innebär att ingen av de oberoende variablerna skiljer sig signifikant gentemot 

referensgruppen. 

Kontrollvariabeln  2008 är signifikant i modellen. I Korrelationen (APPENDIX K15) är likt i 

regressionen kontrollvariabeln 2008 signifikant.  BTM.LN ät tillskillnad från i regressionen signifikant 

i korrelationen. Att BTM.LN inte är signifikant i regressionen beror på att dess samband med de 

beroende variablerna är för svagt för att bli signifikant 

5.2.4 ROA 

5.2.4.1 Hypotes 1a och 1b 

För denna beroende variabel, används ett likande förfarande som i fallet med Aktiekursförändring som 

tidigare presenteras. En utförligare redogörelse av förfarandet finns därmed beskrivet under 

motsvarande avsnitt för aktiekursförändringen på sidan 63. 
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                                                    Grundmodell Modell med år & bransch Modell med Rörlig & LTI Modell med optioner 

Koefficienter Beta Sig Tolerans Beta Sig Tolerans Beta Sig Tolerans Beta Sig Tolerans 

(Constant)  ,726   ,416   ,683   ,424  

Rörlig Ersättning.       -,071 ,247 ,709    

LTI.       -,022 ,710 ,786    

Optioner          ,005 ,936 ,803 

BM(2)    -,038 ,507 ,797 -,042 ,474 ,785 -,037 ,520 ,792 

CG (4)    ,017 ,764 ,815 ,016 ,785 ,813 ,017 ,763 ,802 

CS(5) 
 

  -,048 ,405 ,809 -,046 ,426 ,799 -,047 ,415 ,793 

HC(6)    ,059 ,366 ,627 ,081 ,233 ,581 ,059 ,391 ,574 

TC(7)     ,005 ,929 ,885 ,013 ,818 ,872 ,005 ,925 ,878 

FI(9)     -,104 ,237 ,345 -,079 ,382 ,327 -,103 ,248 ,337 

TE(10)    ,004 ,944 ,884 ,016 ,781 ,816 ,005 ,932 ,881 

Beta ,018 ,739 ,985 ,004 ,942 ,849 ,010 ,864 ,844 ,004 ,945 ,803 

BTM.LN -,064 ,232 ,985 ,070 ,290 ,603 ,067 ,323 ,584 ,072 ,293 ,580 

Hävstång -,085 ,138 ,868 -,033 ,586 ,746 -,037 ,546 ,729 -,032 ,598 ,738 

St.AA ,028 ,626 ,862 -,021 ,789 ,440 ,033 ,710 ,336 -,021 ,790 ,432 

2008    -,218 ,001 ,572 -,214 ,002 ,571 -,221 ,001 ,568 

2009    ,085 ,196 ,623 ,080 ,222 ,621 ,083 ,206 ,619 

2010    ,053 ,417 ,623 ,052 ,430 ,623 ,052 ,428 ,620 

2011    -,025 ,700 ,613 -,025 ,708 ,611 -,026 ,690 ,610 

R2 

Justerad R2 

Sig. 

N 

0.010 
  

0.077 
  

0.081 
  

0.078 
 

 

 
Justerad R2 

 

-0,001 
  

0.037 
  

0.036 
  

0.035 
  

Sig. 0.473 
  

0.019 
  

0.027 
  

0.028 
  

Tabell 25, ROA-förändring (Samtliga ägare). [För fullständiga regressioner se Appendix R16] 

 Tabell 10, Aktiekursförändring, sprit ägande (20%) 
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Grundmodell 

I grundmodellen föreligger ingen multikollinearitet. Modellen är inte signifikant med ett 

signifikansvärde på 0,473 och kommer därmed inte behandlas närmare. 

 

Modell med år och bransch 

I modellen med kontrollvariablerna Bransch och År föreligger ingen multikollinearitet. Modellen är 

signifikant på 0,019-nivån. Det Justerad R
2 
värdet är 0,077.  

I modellen är kontrollvariabeln 2008 signifikant. I korrelationen (APPENDIX K16) är utöver 2008, 

som är signifikant i regressionen, även år 2009 signifikant. Att 2009 inte är signifikant i regressionen 

beror på att dess samband med de beroende variablerna är för svagt för att bli signifikant. 

Modell med Rörlig Ersättning och LTI 

I modellen med de oberoende variablerna Rörlig Ersättning och LTI föreligger ingen 

multikollinearitet. Modellen är signifikant på 0,027-nivån. Det Justerad R
2 
värdet är 0,036.   

De oberoende variablerna Rörlig Ersättning och LTI är ej signifikanta i modellen med 

signifikansvärden på 0,247 respektive 0,710. I motsvarande korrelation (APPENDIX K16) är de 

oberoende variablerna inte signifikanta, vilket stärker resultaten från regressionsanalysen.  

Variabeln 2008 är fortsatt signifikant i denna modell som inkluderar oberoende variabler. I 

korrelationen (APPENDIX K16) är utöver 2008, som är signifikant i regressionen, även år 2009 

signifikant.  

Modell med Optioner 

I modellen med optioner föreligger ingen multikollinearitet. Modellen är signifikant på 0,028-nivån. 

Det Justerad R2 värdet är 0,035.  

Den oberoende variabeln Optioner är inte signifikant i modellen med ett signifikansvärde på 0,936. I 

motsvarande korrelation (APPENDIX K16) är den oberoende variabeln Optioner inte signifikant 

,vilket stärker resultaten från regressionsanalysen. 

Kontrollvariabeln 2008 är fortsatt signifikant i denna modell som inkluderar oberoende variabler. I 

korrelationen (APPENDIX K16) är utöver 2008, som är signifikant i regressionen, även år 2009 

signifikant.  

5.2.4.2 Hypotes 2a och 2b 

Förfarandet för att testa dessa hypoteser är motsvarande det som är beskrivet för 

aktiekursförändringen. En utförligare redogörelse av förfarandet finns därmed beskrivet under 

motsvarande avsnitt för aktiekursförändringen på sidan 67. 
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                                                Grundmodell Modell med år & bransch Modell med Rörlig & LTI Modell med optioner 

Koefficienter Beta Sig Tolerans Beta Sig Tolerans Beta Sig Tolerans Beta Sig Tolerans 

(Constant)  ,224   ,316   ,420   ,253  

Rörlig Ersättning       -,202 ,125 ,622    

LTI       -,070 ,599 ,591    

Optioner          ,104 ,536 ,378 

BM(2)    -,124 ,365 ,573 -,182 ,215 ,495 -,109 ,434 ,556 

CG (4)    ,107 ,473 ,478 ,007 ,968 ,365 ,067 ,681 ,403 

CS(5) 
 

  -,092 ,532 ,491 -,125 ,403 ,480 -,088 ,552 ,490 

HC(6)    ,101 ,678 ,181 ,079 ,745 ,180 ,033 ,901 ,151 

FI(9)     -,218 ,399 ,160 -,264 ,314 ,155 -,262 ,332 ,149 

TE(10)    -,013 ,943 ,331 ,009 ,962 ,322 -,030 ,868 ,324 

Beta ,101 ,429 ,704 -,047 ,785 ,364 ,012 ,946 ,342 -,070 ,692 ,348 

BTM.LN -,063 ,594 ,824 ,136 ,509 ,253 ,107 ,604 ,251 ,154 ,460 ,247 

Hävstång -,171 ,132 ,894 -,110 ,468 ,468 -,068 ,655 ,453 -,123 ,423 ,459 

St.AA -,077 ,560 ,657 -,082 ,741 ,172 ,006 ,982 ,163 -,138 ,604 ,153 

2008    -,370 ,011 ,525 -,360 ,013 ,522 -,373 ,011 ,524 

2009    -,144 ,277 ,615 -,165 ,213 ,607 -,148 ,265 ,613 

2010    ,011 ,936 ,598 -,020 ,883 ,560 ,020 ,884 ,591 

2011    ,056 ,675 ,595 ,078 ,566 ,571 ,060 ,653 ,594 

R2 

Justerad R2 

Sig. 

N 

0.048   0.216   0.244   0.220 
  

Justerad R2 

 

0.003   0.068   0.076   0.060 
  

Sig. 0.381   0.149 

 

  0.142   0.183 
  

Tabell 26, ROA-förändring (Spritt ägande 20%). [För fullständiga regressioner se Appendix R17] 

 Tabell 10, Aktiekursförändring, sprit ägande (20%) 
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Grundmodell (20 procent) 

I grundmodellen på 20-procentsnivån spritt ägande föreligger ingen multikollinearitet. Modellen är 

inte signifikant med ett signifikansvärde på 0,381 och kommer därmed inte behandlas närmare. 

Modell med år och bransch 

I modellen med kontrollvariablerna Bransch och År föreligger ingen multikollinearitet. Modellen är 

inte signifikant med ett signifikansvärde på 0,149 och kommer därmed inte behandlas närmare. 

Modell med Rörlig Ersättning och LTI 

I modellen med de oberoende variablerna Rörlig ersättning och LTI föreligger ingen 

multikollinearitet. Modellen är inte signifikant med ett signifikansvärde på 0,142 och kommer därmed 

inte behandlas närmare 

Modell med Optioner 

I modellen med optioner föreligger ingen multikollinearitet. Modellen är inte signifikant med ett 

signifikansvärde på 0,183 och kommer därmed inte behandlas närmare.  

     

 Spritt ägande (20 %) Kontrollägande (20%) 

Koefficienter Beta Sig Tolerans Beta Sig Tolerans 

(Constant)  ,420   ,839 
 

Rörlig Ersättning -,202 ,125 ,622 -,051 ,485 ,680 

LTI -,070 ,599 ,591 -,008 ,908 ,738 

BM(2) 
-,182 ,215 ,495 -,018 ,790 ,792 

CG (4) 
,007 ,968 ,365 -,006 ,926 ,846 

CS(5) 
-,125 ,403 ,480 -,038 ,562 ,821 

HC(6) 
,079 ,745 ,180 ,043 ,585 ,594 

TC(7)  
   ,009 ,896 ,855 

FI(9)  
-,264 ,314 ,155 -,070 ,508 ,327 

TE(10) 
,009 ,962 ,322 ,000 ,998 ,792 

Beta ,012 ,946 ,342 -,015 ,824 ,816 

BTM.LN ,107 ,604 ,251 ,039 ,635 ,521 

Hävstång -,068 ,655 ,453 -,029 ,699 ,634 

St.AA ,006 ,982 ,163 ,035 ,746 ,307 

2008 -,360 ,013 ,522 -,177 ,029 ,552 

2009 -,165 ,213 ,607 ,144 ,060 ,616 

2010 -,020 ,883 ,560 ,061 ,423 ,621 

2011 ,078 ,566 ,571 -,046 ,549 ,605 

R2 

Justerad R2 

Sig. 

N 

0.244 

0.512 

0.000 

89 

  
0.081 

 

0.504 

0.000 

89 

 

 

 
Justerad R2 

 

0.076 
  

0.020 
  

Sig. 0.142 
  

0.178 
  

Tabell 27, ROA, jämförelse spritt och kontrollägande (Rörlig Ersättning & LTI). [För fullständiga regressioner se Appendix 

R17 och R18] 
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Modell spritt ägande 20% 

Det föreligger ingen multikollinearitet i modellen. Modellen är inte signifikant med ett 

signifikansvärde på 0,142 och kommer därmed inte behandlas närmare. 

Modell Kontrollägande 20% 

Det föreligger ingen multikollinaritet i modellen. Modellen är inte signifikant med ett singifikansvärde 

på 0,178 och kommer därmed inte behandlas närmare.  

 

Modell (spritt ägande 20%) 

Det föreligger ingen multikollinearitet i modellen. Modellen är inte signifikant med ett 

signifikansvärde på 0,183 och kommer därmed inte behandlas närmare. 

Modell (Kontrollägande 20%) 

Det föreligger ingen multikollinaritet i modellen. Modellen är inte signifikant med ett signifikansvärde 

på 0,152 och kommer därmed inte behandlas närmare.  

5.2.4.3 Ägarhypoteserna 

Förfarandet för att testa dessa hypoteser är motsvarande det som är beskrivet för 

aktiekursförändringen. En utförligare redogörelse av förfarandet finns därmed beskrivet under 

motsvarande avsnitt för aktiekursförändringen på sidan 72. 

      Spritt ägande (20 %) Kontrollägande (20%) 

Koefficienter Beta Sig Tolerans Beta Sig Tolerans 

(Constant)  ,253  
 

,637 
 

Optioner ,104 ,536 ,378 -,008 ,903 ,857 

BM(2) 
-,109 ,434 ,556 -,018 ,794 ,802 

CG (4) 
,067 ,681 ,403 -,007 ,917 ,846 

CS(5) 
-,088 ,552 ,490 -,039 ,554 ,816 

HC(6) 
,033 ,901 ,151 ,029 ,708 ,603 

TC(7)  
   ,005 ,943 ,863 

FI(9)  
-,262 ,332 ,149 -,088 ,383 ,352 

TE(10) 
-,030 ,868 ,324 -,004 ,949 ,896 

Beta -,070 ,692 ,348 -,018 ,791 ,805 

BTM.LN ,154 ,460 ,247 ,047 ,567 ,537 

Hävstång -,123 ,423 ,459 -,025 ,735 ,649 

St.AA -,138 ,604 ,153 -,003 ,978 ,411 

2008 -,373 ,011 ,524 -,184 ,024 ,554 

2009 -,148 ,265 ,613 ,146 ,059 ,612 

2010 ,020 ,884 ,591 ,060 ,430 ,617 

2011 ,060 ,653 ,594 -,048 ,539 ,601 

R2 

Justerad R2 

Sig. 

N 

0.220 

0.512 

0.000 

89 

  
0.080 

 

0.504 

0.000 

89 

 

 

 
Justerad R2 

 

0.060 
  

0.022 
  

Sig. 0.183   0.152   

Tabell 28, ROA, jämförelse spritt och kontrollägande (Optioner). [För fullständiga regressioner se Appendix R17 och R19] 
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  Kontrollägande, 20 %  

Koefficienter Beta Sig Tolerans 

(Constant)  ,770  

Rör.Inst20% 
,022 ,732 ,681 

LTI.Inst20% 
-,026 ,674 ,718 

Rör.Indu20% 
-,043 ,595 ,422 

LTI.Indu20% 
,043 ,593 ,423 

Rör.Sfär20% 
-,074 ,236 ,691 

LTI.Sfär20% 
-,037 ,545 ,717 

Rör.Fam20% 
,012 ,842 ,810 

LTI.Fam20% 
-,005 ,930 ,939 

Rör.Stat20% 
-,055 ,439 ,536 

BM(2) 
-,045 ,448 ,765 

CG (4) 
,026 ,666 ,757 

CS(5) 
-,034 ,575 ,743 

HC(6) 
,095 ,195 ,503 

TC(7)  
,049 ,510 ,500 

FI(9)  
-,065 ,503 ,289 

TE(10) 
,022 ,714 ,767 

Beta 
,000 ,997 ,832 

BTM.LN 
,080 ,244 ,579 

Hävstång 
-,040 ,525 ,694 

St.AA 
,047 ,607 ,321 

År 2008 
-,225 ,001 ,562 

2009 
,079 ,231 ,618 

2010 
,054 ,418 ,616 

2011 
-,027 ,690 ,609 

R2 

 

 

 0.084 
 

 

Justerad R2  0.019  

Sig.  0.161  

 

Det föreligger ingen multikollinearitet i modellen. Modellen är inte signifikant med ett 

signifikansvärde på 0,161 och kommer därmed inte behandlas närmare. 

  

Tabell 29, ROA, modererade variabler [För fullständiga regressioner se Appendix R20] 
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5.3 Sammanfattande analys 

I tabell 30 nedan har resultaten från både våra regressions- och korrelationstester som presenterats 

ovan sammanställts. I de olika raderna presenteras resultaten från de statistiska testerna för de olika 

hypoteserna. Kolumnerna beskriver vilken oberoende variabel det handlar om och i vilket test 

resultatet uppkommit. I tabellen står ’stöds’ för att de genomförda testerna stöder hypotesen och ’stöds 

ej’ står för att den uppställda hypotesen inte stöds av resultaten från de statistiska testerna. Vi den 

eventualitet att ett statistiskt test har visat signifikans visas inom parentes om sambandet med 

ersättningen är av negativ eller positiv karaktär. I tabellen står 'korr' för korrelation och 'reg' för 

regression. Efter tabellen sker en utförligare presentation av resultaten och de analyser som kan göras 

utifrån dem. 

Tabell 30, Resultaten av de statistiska analyserna 

  Aktiekursutv. BHR ROE ROA 

Hypotes  Reg Korr Reg Korr Reg Korr Reg Korr 

Hypotes 1A Rörlig Stöds ej Stöds ej Stöds ej Stöds ej (-) Stöds ej Stöds ej Stöds ej Stöds ej 

 LTI Stöds ej Stöds ej Stöds ej Stöds ej Stöds ej Stöds ej Stöds ej Stöds ej 

Hypotes 1B Optioner Stöds ej Stöds ej Stöds ej Stöds ej Stöds ej Stöds ej Stöds ej Stöds ej 

Hypotes 2A Rörlig Stöds ej Stöds ej Stöds ej Stöds ej Stöds ej Stöds ej Stöds ej Stöds ej 

 LTI Stöds ej Stöds ej Stöds ej Stöds ej Stöds ej Stöds ej Stöds ej Stöds ej 

Hypotes 2B Optioner Stöds ej Stöds ej Stöds ej Stöds ej Stöds ej Stöds ej Stöds ej Stöds ej 

Hypotes 3 Rörlig Stöds ej Stöds ej Stöds ej Stöds ej Stöds ej Stöds ej Stöds ej Stöds ej 

 LTI Stöds ej Stöds ej Stöds ej Stöds ej Stöds ej Stöds ej Stöds ej Stöds ej 

 Optioner Stöds ej Stöds ej Stöds ej Stöds ej Stöds ej Stöds ej Stöds ej Stöds ej 

Hypotes 4 Rörlig Stöds ej Stöds ej Stöds ej Stöds ej Stöds ej Stöds ej Stöds ej Stöds ej 

 LTI Stöds ej Stöds ej Stöds ej Stöds ej Stöds ej Stöds ej Stöds ej Stöds ej 

 Optioner Stöds ej Stöds ej Stöds ej Stöds ej Stöds ej Stöds ej Stöds ej Stöds ej 

Hypotes 5 Rörlig Stöds ej Stöds ej Stöds ej Stöds ej Stöds ej Stöds ej Stöds ej Stöds ej 

 LTI Stöds ej Stöds ej Stöds ej Stöds ej Stöds ej Stöds ej Stöds ej Stöds ej 

 Optioner Stöds ej Stöds ej Stöds ej Stöds ej Stöds ej Stöds ej Stöds ej Stöds ej 

Hypotes 6 Rörlig Stöds ej Stöds ej Stöds ej Stöds ej Stöds ej Stöds ej Stöds ej Stöds ej 

 LTI Stöds ej Stöds ej Stöds ej Stöds ej Stöds ej Stöds ej Stöds ej Stöds ej 

 Optioner Stöds ej Stöds ej Stöds ej Stöds ej Stöds ej Stöds ej Stöds ej Stöds ej 

Hypotes 7 Rörlig Stöds ej Stöds ej Stöds ej Stöds ej Stöds ej Stöds ej Stöds ej Stöds ej 

 LTI Stöds ej Stöds ej Stöds ej Stöds ej Stöds ej Stöds ej Stöds ej Stöds ej 

 Optioner Stöds ej Stöds ej Stöds ej Stöds ej Stöds ej Stöds ej Stöds ej Stöds ej 
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5.3.1 Resultat och analys av Hypotes 1a och 1b 

Hypotes 1a:  

Verkställande direktörs rörliga ersättning är positivt relaterad till aktieägarnas avkastning. 

Denna hypotes är skapad utifrån agentteorin, där separationen som finns mellan ägandet och 

kontrollen i företagen ger upphov till problem (Alchian & Demsetz 1972; Fama 1980). Problemen 

som uppkommer när ägandet och kontrollen är separerad mellan företagets ledning, agenterna, och 

dess ägare, principalerna, är enligt Jensen och Meckling (1976) att båda parter vill nyttomaximera. 

Agenterna kommer då inte att agera utifrån principalens intresse, vilket enligt Friedman (1970) är att 

företaget skall generera maximal vinst åt dem, utan utifrån sitt egenintresse som kan vara skiljt från 

principalens intresse. 

För att likrikta agentens intresse med det egna har då principalen enligt Jensen och Meckling (1976) 

två vägar till sitt förfogande. Den första är övervakning, genom att övervaka agentens agerande kan 

principalen säkerställa att agenten agerar i principalens intresse. Shleifer och Vishny (1997) och Tosi 

och Gomez-Mejia (1989) utvecklar ett resonemang om att företag som har en kontrollerande ägare 

presterar bättre genom den ökade övervakning av ledningen och dess handlingar det ger upphov till. 

Det andra sättet att förmå agenten att agera i principalens intresse är enligt Jensen och Meckling 

(1976) att genom incitamentsprogram säkerställa att agentens nyttomaximerande beteende på samma 

gång är fördelaktigt för principalen. Doucouliagos, Haman och Askary (2007); Baker, Jensen, och 

Murphy, (1988) visar att det finns fördelar med att knyta verkställande direktörs ersättning till 

företagets prestationer för att därigenom maximera dessa. Något som också Banker et al (2013) 

betonar, bonusens skall enligt dem få verkställande direktör att agera i principalens intresse och inte i 

sitt egenintresse utifrån sin, gentemot principalen mer fördelaktiga informationsposition. Jensen och 

Murphy (1990) visar att rörlig ersättning fungerar som incitament för och motiverar den verkställande 

direktören.  

Med tanke på det, har ovanstående skapades hypotes 1a för att testa om den rörliga ersättningen 

fungerar som incitament förledningen och då har inverkan på avkastningen till företagets ägare. 

De resultat som har framkommit från de statistiska körningarna är, i enlighet med det som presenterats 

i tabell 30, att ingen signifikans observerats i de regressionsmodeller som behandlar företagens 

användning av rörlig ersättning till verkställande direktör då samtliga företag oberoende av 

ägarskapsstruktur är med (Appendix R1, R6, R11 & R16).  

 

I en korrelation (Appendix K6) för BHR med samtliga ägare är dock den oberoende variabeln rörlig 

ersättning signifikant på 0,034-nivån. Den rörliga ersättningen har i korrelationen dock ett negativt 

betavärde på -0,145. Sambandet för rörlig ersättning med BHR är alltså negativt i den korrelationen. 

Detta resultat är inte det som förväntats utan vi hade väntat oss ett positivt samband mellan den rörliga 

ersättningen och företagets avkastning mätt som BHR. Agentteorin förespråkar att incitament kan 
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användas för att motivera ledningen att agera i principalens intresse (Jensen & Meckling 1976; 

Doucouliagos, Haman & Askary 2007; Jensen & Murphy 1988) att då finna att en högre rörlig 

ersättning har ett negativt samband med avkastningen mätt som BHR är oväntat. BHR är det mått i vår 

undersökning som mäts över den längsta tidsperioden, tre år, vi har med detta mått då det ger upphov 

till ett mer långsiktigt perspektiv och kan då fånga upp den tidsförskjutning som enligt Miller (1995) 

kan finnas mellan ersättningen till den verkställande direktören och en förändring i avkastningen 

faktiskt uppkommer. Att då finna att den rörliga ersättningen till den verkställande direktören har ett 

negativt samband mätt som BHR kan stärka slutsatsen från denna hypotes, att det inte finns något 

(positivt) samband mellan ersättningen och företagets avkastning. Resultatet vad gäller den negativa 

påverkan skall dock ses i ljuset av att det endast uppstår i korrelationen och således inte är lika stark 

som om det uppkommit i regressionen. I övriga korrelationer (Appendix K1, K11 och K16) 

framkommer ingen signifikans. Hypotes 1a förkastas med hänsyn till ovanstående. 

 

Resultaten som framkommer i modellen överensstämmer därmed med tidigare svenska studier på 

området (Fayez & Modin 2012; Engeldahl & Jonsson 2007; Larsson-Ernefelt & Walle 2011) men det 

går emot det agentteorin förespråkar vad gäller att ersättningen till verkställande direktör skall fungera 

som incitament för verkställande direktör (Jensen & Meckling 1976)  att öka avkastningen för ägarna 

(Baker, Jensen, & Murphy, 1988). Trots att operationaliseringarna på avkastning som använts skiljer 

sig åt jämfört med tidigare studier i den svenska kontexten och sinsemellan är olika både till sin natur 

och tidshorisont, finner vi inte den positiva påverkan som var förväntad.  

Om inte agentteorins antagande om ersättningen som incitament tycks stämma i Sverige, kan det 

potentiell innebära att de teoriinriktningar som presenterats som alternativ till agentteorin i 

teoriavsnittet kan haft en påverkan. Enligt Stewardship-teorin är verkställande direktören stewards för 

företagen de är anställda i och enligt teoriinriktningen är inte kompensationen den direkta drivkraften 

(Davis et al, 1997).  Istället kan det finnas andra drivkrafter som verkställande direktören har som gör 

att ersättningen inte är så starkt knuten till ett i framtiden presterande bolag. I Sverige kan det tänkas 

att verkställande direktörerna är benägna att agera mer som stewards och därmed inte kräver lika 

starka incitament, med tanke på att det är ett land som Sinani et al (2008) definierar som small world. 

Argumentet är då att i länder som definieras som small world finns det mer sociala bindningar mellan 

företagens ledande befattningshavare och det medför att dessa har ett rykte och en social ställning att 

försvara på ett tydligare sätt än där det finns färre kopplingar mellan befattningshavarna. Incitamenten 

är i så fall snarare sociala än rent monetära i den svenska kontexten. Högfeldt (2005) har också, i 

enlighet med denna diskussion, beskrivit att det i Sverige är relativt låga monetära incitament jämfört 

med andra länder och att det istället är sociala faktorer som spelar in för både ägare och ledande 

befattningshavare. Detta är effekter som även skulle kunna tänkas påverka även nästkommande 

analyser och är därmed generell snarare än specifik för denna hypotes med koppling till samtliga 

ägare. 
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En ytterligare generell aspekt kring resultaten är att den fasta ersättningen inte är inkluderad i de 

statistiska analyserna, på grund att det varit prestationsbaserad ersättning som har ansetts vara det som 

har potential att verka som incitament utifrån det agentteoretiska perspektivet. Enligt Gomez-Mejia 

och Tosi (1989) är fasta ersättningen främst ett belopp som är en förutsättning för anställningen, men 

potentiellt är det dock så att de svenska förhållandena med övervägande andel kontrollägare gjort att 

den fasta ersättningen har fått en starkare position, framför en mer incitamentsbaserad ersättning.  

 

Dessa resultat, när samtliga ägare används, skulle också kunna tänkas bero på att det ur ett 

agentteoretiskt perspektiv framförallt är vid spritt ägande som separationen av ägande och kontroll 

existerar. Det var också till viss del därför som hypoteserna 2a och 2b skapades, för att se vad 

resultatet blir vid enbart spritt ägande i regressionsanalyserna. Resultaten för dessa hypoteser 

presenteras senare i avsnittet. 

 

Hypotes 1b:  

Verkställande direktörs aktiebaserad ersättning är positivt relaterad till aktieägarnas avkastning. 

Utgångspunkten för Hypotes 1b är likt hypotes 1a agentteorin. Resonemanget bakom den är i grunden 

det samma. Jensen och Murphy (1990) argumenterar dock att den sorts ersättning som bäst motiverar 

och ger incitament till den verkställande direktören är den som baseras på aktier och optioner. Att 

denna sorts ersättning funnits fungera bäst beror enligt Jensen och Murphy (1990) på att genom 

aktiebaserad ersättning binds agentens ersättning direkt till aktieägarnas avkastning och säkerställer att 

agentens agerande gynnar principalen. 

För att testa om optioner har en annan och eventuellt bättre inverkan på företagets avkastning har 

hypotes 1b skapats. Hypotes 1b har testas mot samma observationsunderlag som hypotes 1a. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att ingen signifikans observerats heller i de modeller som 

behandlar företagens användning av optioner till verkställande direktörs samband med företagets 

avkastning. Inte i någon modell för något av de fyra måtten på avkastning observeras ett signifikant 

samband mellan användningen av optioner och avkastningen i företagen (Appendix R1, R6, R11 & 

R16). Inte heller i de motsvarande korrelationerna (Appendix K1, K6, K11 och K16) finns ett 

samband mellan de oberoende variablerna och avkastningen. Detta betyder att det inte (i våra 

modeller) finns ett samband mellan den aktiebaserad ersättning till verkställande direktör och 

avkastningen i företagen.  Hypotes 1b förkastas med hänsyn till ovanstående. 

Att vi inte finner detta samband i dessa modeller kan bero på att vi har med samtliga ägare i de 

statistiska analyserna för denna hypotes. Här ingår då också de företag som det finns en kontrollerande 

ägare i. Kontrollerande ägare kan enligt Shleifer och Vishnys (1997) samt Tosi och Gomez-Mejias 

(1989) argument antas ha en större kontroll och större möjligheter till att övervaka företagsledningens 

handlingar och därmed leda till bättre prestationer i förtagen. Vilket sett ur ett agentteoretiskt 
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perspektiv begränsar agentens avvikelser från principalens intresse (Jensen & Meckling 1990). Detta 

kan innebära att incitament i form av optioner inte är nödvändiga för att säkerställa agentens beteende. 

För att kontrollera om optioner har den effekt som agentteorin förespråkar på sambandet i företag som 

saknar kontrollägare kommer ett test genomföras med företag som har spritt ägande. 

Vidare kan även diskussionen om inlåsnings- och rekryteringseffekter (Finkelstein & Hambrick 1988), 

som i teoriavsnittet varit betecknats som en alternativ teoriinriktning till agentteorin, tänkas ha haft en 

påverkan på resultaten. Kompensationen kan då till viss del vara baserad på att skapa 

inlåsningseffekter för verkställande direktören, framför rent prestationsbaserade motiv. Det går 

exempelvis att tänka sig att optionsprogrammen finns till för att kvarhålla nyckelpersoner i 

organisationen, snarare än att optionerna enbart skall vara incitament för dessa personer att prestera 

och att därmed får de inte den effekt på avkastningen som förutspås av agentteorin.  

5.3.2 Resultat och analys av Hypotes 2a och 2b 

Hypotes 2a:  

Verkställande direktörs rörliga ersättning är positivt relaterad till aktieägarnas avkastning i företag 

med spridd ägarskapsstruktur. 

Hypotes 2b:  

Verkställande direktörs aktiebaserad ersättning är positivt relaterad till aktieägarnas avkastning i 

företag med spridd ägarskapsstruktur. 

Som en vidareutveckling på den agentteoretiska diskussion som ledde fram till hypotes 1a och 1b, 

valde vi även att studera huruvida det fanns signifikanta skillnader för det spridda ägandet gentemot 

kontrollägandet och formulerade därmed de två ovanstående hypoteserna. Det bakomliggande 

resonemanget kring dessa hypoteser var att en utgångspunkt i det agentteoretiska perspektivet är att 

separationen mellan ägande och kontroll existerar (Jensen & Meckling 1976; Alchian & Demsetz 

1972). Agentteorin är också skapad utifrån en anglosaxisk kontext, där ägandet traditionellt sett varit 

mer spritt än i Sverige (La Porta et al 1999; Högfeldt 2005; Agnblad et al 2001). Vid det spridda 

ägandet antas aktieägarna inte ha samma incitament till övervakning, för att sänka agentkostnaderna, 

som i fallet med kontrollägare och därmed antas ersättningen som incitament vara ett mer användbart 

verktyg vid spritt ägande för att likrikta verkställande direktörens intresse med aktieägarens. 

Det som framkom av de statistiska analyserna var dock att i ingen av de genomförda regressionerna 

(Appendix R2, R7, R12 & R17) fanns det någon signifikant skillnad vad gäller vare sig rörlig 

ersättning, LTI eller optioner. Inte heller i någon av de motsvarande korrelationerna (Appendix K2, 

K7, K12 & K17) som genomförts har någon signifikans påvisats. Det kan därmed konstateras att, likt 

hypotes 1a och 1b, tycks det, även vid statistiska analyser gjorda enbart för spritt ägande, vara så att de 

agentteoretiska antagande som finns rörande ersättningen som ett incitament inte existerar i den 

svenska kontexten, åtminstone inte för de valda operationaliseringarna på avkastning. Dessa resultat är 

då, likt hypotes 1a och 1b, i enlighet med tidigare svenska studier på området (Fayez & Modin 2012; 
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Engeldahl & Jonsson 2007; Larsson-Ernefelt & Walle 2011). Hypotes 2a och 2b förkastas med hänsyn 

till ovanstående. 

En potentiell förklaring till att det, till skillnad från flera anglosaxiska studier (Bayless 2009; 

Mehran,1995), visat sig svårt att påvisa att sambandet existerar i Sverige även för spritt ägande är att 

det föreligger skilda förutsättningar i den svenska kontexten. Det finns en möjlighet att institutionella 

teorin genom de isomorfiska tryck den ger upphov till medför att den incitamentsbaserade 

kompensationen inte får den framskjutna plats som den borde enligt det agentteoretiska perspektivet. 

Sverige har traditionellt sett haft, och har fortfarande, en hög andel kontrollägare relativt andra länder 

(La Porta et al 1999; Högfeldt 2005;Agnblad et al 2001) och de incitament som agentteorin 

förespråkar behövs inte lika stor omfattning när separationen mellan ägande och kontroll är lägre. 

Potentiellt kan det då föreligga ett isomorfiskt tryck (DiMaggio & Powell, 1983) även för företagen 

med spritt ägande att inte avvika alltför mycket från de system som den kontrollägda majoriteten av 

företagen använder i Sverige. 

Ett annan möjlig analys utifrån resultaten är att det spridda och därmed, relativt kontrollägarna, mindre 

ägarna inte har tillräcklig kontroll i företagen för att ha möjlighet att påverka kompensationsformen 

och kompensationsnivån. Ur det perspektivet är det kontrollägarna som har möjlighet att påverka 

ersättningen genom sina väsentliga innehav. Det har dock framkommit av analyserna att även vid 

statistiska analyser enbart för kontrollägarna, har ingen signifikans förelegat för ersättningen i 

modellerna (Appendix R3, R4, R8, R9, R13, R14, R18, R19). Det kan dock vara förenligt med att 

kontrollägarna, på grund av sina väsentliga innehav, ur ett agentteoretiskt perspektiv inte behöver 

använda kompensationen som incitament i samma utsträckning, då de genom sitt ägande har kontroll. 

Således är en sammanfattande analys av detta resonemang att företag med spritt ägande potentiellt inte 

har kontroll nog för att påverka ersättningen, medan kontrollägare visserligen har tillräcklig kontroll, 

men inte lika stor anledning att försöka likrikta intressena genom incitamenten på grund av den egna 

kontrollen och övervakningen av företagen. 

5.3.3 Resultat och analys av ägarhypoteserna 

En kort sammanfattning av vad ägarhypoteserna baserats på för teoretisk grund kommer först att 

presenteras innan en analys av dem sker.  

Hypotes 3: Den positiva relationen mellan verkställande direktörs ersättning och företagets 

avkastning till aktieägarna är svagare i företag med familj som kontrollägare relativt företag med 

spridd ägarstruktur. 

Utgångspunkten för hypotesen är att det i tidigare studier har påvisats att ersättningen till verkställande 

direktörer generellt sett är lägre i företag med familjeägare (Sapp 2008; Croci, Gonenc & Ozkan 

2012). Detta tillsammans med den längre tidshorisont som dessa företag traditionellt sett har (Liu et al 

2012) sammankopplat med de sentimentala band och fokus på företagets överlevnad framför att 

maximera avkastningen har gjort att ovanstående hypotes formulerats.  
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Hypotes 4: Den positiva relationen mellan verkställande direktörs ersättning och företagets 

avkastning till aktieägarna är starkare i företag med institutionell kontrollägare relativt företag med 

spridd ägarstruktur. 

Hypotesen ovan har baserats på att tidigare studier påvisat att institutionella ägare ökar andelen rörlig 

ersättning (Croci et al 2012). Utöver det har det även visat sig i tidigare studier att institutionella ägare 

traditionellt sett har som huvudmål att generera maximal avkastning (Gomez-Mejia et al 2003). 

Hypotes 5: Den positiva relationen mellan verkställande direktörs ersättning och företagets 

avkastning till aktieägarna är svagare i företag med statlig kontrollägare relativt företag med spridd 

ägarstruktur. 

Utgångspunkten för hypotesen är att det i tidigare studier påvisats att ersättningen till verkställande 

direktören i statligt ägda bolag har lägre nivåer på incitamenten (Pargendler 2012). Detta tillsammans 

med att staten sällan har maximal avkastning (Pedersen & Thomsen 2003), har inneburit att 

ovanstående hypotes har formulerats. 

Hypotes 6: Den positiva relationen mellan verkställande direktörs ersättning och företagets 

avkastning till aktieägarna är svagare i företag med sfär som kontrollägare relativt företag med 

spridd ägarstruktur. 

Hypotesen ovan baseras på den sociala prestige och förmåner som finns för de starka 

ägarskapssfärerna. Utgångspunkten vad gäller ersättningen till verkställande direktören är att det krävs 

en lägre ersättning för att motivera en verkställande direktör i en ägarskapssfär som därigenom nått en 

åtråvärd plats i näringslivet. Vad gäller avkastningen argumenteras det för att de har ägarskapssfärerna 

har en väsentlig andel av innehavet på börsen och lång erfarenhet av att driva framgångsrika företag, 

vilket torde innebära att avkastningen är högre i dessa bolag. 

Hypotes 7: Den positiva relationen mellan verkställande direktörs ersättning och företagets 

avkastning till aktieägarna är starkare i företag med industriell kontrollägare relativt företag med 

spridd ägarstruktur. 

Utgångspunkten för hypotesen är att det har argumenterats för i tidigare studier att denna typen av 

ägare inte behöver använda exempelvis optioner, på grund av den övervakning de utför (Collin et al 

2012). Detta tillsammans med att innehavet generellt sett baseras på ett samarbetsförhållande mellan 

bolagen (Pedersen & Thomsen 2003), antas det ledat till att avkastningen blir högre i dessa bolag. 

Det som har framkommit av de statistiska analyserna är att för ingen av ovanstående beskrivna 

ägarhypoteser föreligger signifikans (Appendix R5, R10, R15, R20). Inte heller i motsvarande 

korrelationer har någon signifikans påvisats gentemot avkastningen (Appendix K5, K10, K15, K20). 

Detta innebär att den modererande påverkan som förespråkats utifrån teorin därmed inte föreligger. 

Att resultaten skulle få detta utfall indikerades till viss del redan av att ingen signifikant skillnad 

förekom vad gäller spritt ägande gentemot samtliga kontrollägare, vilket studerades i hypotes 2a och 
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2b, och att resultaten här blir desamma stärker de tidigare hypotesernas resultat om att ingen 

signifikant skillnad vad gäller ersättningens påverkan på avkastningen finns mellan företag med spritt 

ägande och företag med kontrollägare i Sverige. Hypotes 3-7 förkastas med hänsyn till ovanstående. 

En viktig aspekt värd att notera vad gäller resultaten för dessa statistiska analyser är att några av 

ägartyperna har relativt få observationer, vilket kan göra att resultaten inte blir helt robusta vad gäller 

dessa ägare. Exempelvis innehar det statliga ägandet enbart en till två observationer varje år, till 

skillnad från exempelvis ägarskapssfärerna som i genomsnitt har cirka 40 observationer varje år över 

den femårsperiod som undersöks (se Tabell 4). 

En möjlig förklaring till att någon signifikant skillnad inte tycks förekomma ägarna emellan kan finnas 

i det faktum att ägarskapssfärerna har haft en så framskjuten position i näringslivet i form av 

Wallenberg och Handelsbankssfären. Det kan argumenteras för att dessa sfärer har varit i en position 

som gjort det möjligt att vara tongivande för hur ersättningsnivåerna sätts inom det svenska 

näringslivet. Om den institutionella teorin appliceras innebär det då att andra ägarkategorier 

ersättningssystem kan ha kommit att påverkas av de ersättningssystem som de stora bolag som 

ägarskapssfärerna har kontroll över använt. Det skulle då kunna vara en del i förklaringen kring varför 

ingen skillnad har påvisats ägarkategorierna emellan. 
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6. SLUTSATS & IMPLIKATIONER 

6.1 Slutsats 

Syftet med studien har dels varit att undersöka om och i så fall hur den verkställande direktörens 

rörliga ersättning påverkar aktieägarnas avkastning och dels vilken, om någon, påverkan 

ägarskapsstrukturen har på sambandet mellan ersättningen och avkastningen. Vad gäller första delen 

av syftet ligger utgångspunkten i agentteorin. Grunden i agentteorin är att principalen och agenten har 

olika intressen, deras mål är inte likriktade (Jensen & Meckling 1976). Problemet som uppstår är att 

principalen skall få agenten att genom sitt agerande uppfylla principalens intresse. Detta kan ske 

genom övervakning eller genom att ge agenten incitament som får till följd att när agenten ser till sitt 

egenintresse uppfyller den även principalens intresse (Jensen & Meckling 1976). Vad gäller 

ersättningen hamnar den i den senare kategorin och skall således användas för att likrikta intressena 

och den påverkan rörliga ersättningen skall ha med utgångspunkt i agentteorin är därmed positiv. 

Vad gäller den andra delen av syftet har det studerats hur ägarna, som har en mer framträdande roll i 

det svenska bolagsstyrningssystemet, relativt det anglosaxiska, har för påverkan på sambandet. 

Utgångspunkten vad gäller detta har varit att det i tidigare studier visats att ägarskapsstrukturen i ett 

företag har påverkat hur väl ersättningen till verkställande direktören är kopplad till företagets 

prestation (Gomez-Mejia et al 1987). Detta har sedan byggts ut med teorier kring vilken påverkan 

respektive ägarkategori har visat sig ha i tidigare studier. 

Utifrån teorierna har deduktion använts för att skapa studiens hypoteser. En insamling har sedan skett 

av data från 78 stycken företag noterade på Nasdaq OMX Nordic Stockholms Large- och MidCap-

listor, för att kunna genomföra en kvantitativ studie och därigenom uppfylla syftet. 

Resultaten vad gäller ersättningens påverkan, har det likt tidigare svenska studier (Fayez & Modin 

2012; Engeldahl & Jonsson 2007; Larsson-Ernefelt & Walle 2011), inte påvisats någon signifikans 

trots att statistiska tester genomförts för avkastningen mätt som ROA, ROE, Aktiekursförändring och 

BHR. Endast i ett fall fann vi någon signifikans på ersättningen och då förelåg negativ påverkan. 

Eftersom det i tidigare anglosaxiska studier har hittats positiva samband (Bayless 2009; Mehran 1995), 

men inte i motsvarande svenska undersökningar, tyder det på att det finns något i de svenska 

förhållandena som har en påverkan.  

Med tanke på att agentteorin använts som utgångspunkt, en teori som har sitt ursprung i en 

anglosaxisk kontext med spritt ägande, är den möjligtvis inte lika applicerbar på de svenska 

förhållandena. De svenska bolagsstyrningsförhållandena har framförallt präglats av det traditionellt 

sett koncentrerat ägande med dominerande storägare (Högfeldt 2005; Agnblad et al 2001; La Porta et 

al 1999), vilket kan tänkas ge upphov till att resultaten skiljer sig. Ägarskapssfärerna har historiskt sett 

haft en stark ställning och varit tongivande för det svenska bolagsstyrningssystemet (Högfeldt 2005), 
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och ur ett institutionellt teoretiskt perspektiv går det att tänka sig att de kommit att influera hur andra 

företag drivs och att detta skapat ett isomorfiskt tryck gentemot andra bolag att agera på ett liknande 

sätt, däribland vad gäller ersättningsformen och nivåerna. Då Sverige är att betrakta som small world 

(Sinani et al 2008), går det också att argumentera för att de sociala incitamenten som bygger på att 

upprätthålla sitt rykte i samhället får en mer framskjuten position än de rent monetära incitamenten. 

Högfeldt (2005) har också, i enlighet med denna diskussion, beskrivit att det i Sverige är relativt låga 

monetära incitament jämfört med andra länder och att det istället är sociala faktorer som spelar in för 

både ägare och ledande befattningshavare. En del av den likriktning som ersättningen enligt 

agentteorin skall innebära, kan då istället åstadkommas av att nätverken i den svenska kontexten är 

nära sammankopplade, tillsammans med den övervakning som kontrollägarna traditionellt sett utövar.  

Vad gäller den andra delen av syftet finner vi inte heller några signifikanta resultat för de respektive 

ägarkategoriernas påverkan. För ingen av de fem ägarkategorierna: institution, industriell, sfär, familj 

och stat påvisas några signifikanta resultat. Även här går det att återknyta till diskussionen förd ovan 

vad gäller den tongivande ställning ägarskapssfärerna haft inom det svenska näringslivet. Har dessa 

sfärer skapat ett isomorfiskt tryck som gjort att andra företag valt att agera på ett liknade sätt, betyder 

det också att inga signifikanta skillnader mellan ägarnas påverkan på sambandet mellan ersättningen 

och avkastning torde uppstå.  

6.2 Fortsatt forskning 

Under studiens gång har nya frågeställningar och uppslag för studier på området för sambandet mellan 

ersättningen till verkställande direktör och aktieägarnas avkastning uppkommit. Nedan presenteras 

förslag och idéer på framtida forskning på studiens område. 

Det skulle med tanke på den snabba löneutvecklingen för verkställande direktörer och debatten i 

samhället behövas en mer omfattande studie på området kring ersättningens påverkan på avkastningen 

i Sverige. En sådan studie skulle exempelvis kunna bygga på observationer från en längre tidsperiod 

och undersöka om ersättningen påverkar företags avkastning på längre sikt än vad som undersöks i 

denna studie. För kanske är det så att den koncentrerade ägarskapsstrukturen med exempelvis stor 

andel familjeföretag och det incitamentssystem har skapat i Sverige påverkar verkställande direktör att 

fatta mer långsiktiga beslut som visar sig i avkastningen först på längre sikt. Eventuellt skulle bristen 

på information om ersättningssystemen försvåra en mer till åren omfattande studies genomförande. 

En kvalitativ undersökning där motiven till ersättningens sammansättning och storlek i ett fåtal bolag 

skulle eventuellt på ett djupare sätt reda ut varför ersättningen är som den är och vad resonemangen 

och argumenten bakom dess utseende är. Kanske är det så att ersättningen till verkställande direktör 

inte handlar om att maximera avkastningen eller hantera de agentproblem som separationen av ägande 

och kontroll ger upphov till utan något helt annat. En kvalitativ undersökning skulle kunna rikta in sig 

på styrelsen då det är dem som ger förslag till ersättning till verkställande direktören i Sverige. Det 

skulle vara intressant att få en djupare förståelse och om möjligt avgöra vad det är som ligger till grund 

för de beslut om ersättning till verkställande direktör som styrelsen och ägarna fattar. 
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Vidare forskning skulle kanske på ett mer uttömmande och tillfredställande sätt använda sig av 

optioner och deras värde för att utröna mer exakt hur dessa påverkar sambandet. Då bland annat 

Jensen och Murphy (1990) argumenterar för att det är optioner och liknande instrument som ger 

upphov till de största incitamenten är det olyckligt att de inte är med i denna studie. Denna brist kan 

vidare forskning på område, om möjligt, avhjälpa.  

Två ersättningstyper som vi i denna studie valt att bortse från, den fasta ersättningen och pensionen, 

skulle i en framtida studie kunna undersökas djupare för att utröna om dessa har någon påverkan på de 

prestationer som verkställande direktör utför. Då dessa båda poster utgör en viktig del av den totala 

kompensationen till verkställande direktör kan det vara intressant att beakta dem i en framtida studie. 

En aspekt på området som helt bortsetts från i denna studie och som kan vara intressant att undersöka i 

framtida studier är att i den svenska kontexten undersöka hela gruppen ledande befattningshavare i 

företaget och deras ersättnings påverkan på företagets prestation. Det är sannolikt att fler individer än 

den verkställande direktören har en direkt påverkan på bolagets avkastning och det har också 

framkommit under insamlingen av ersättningen att denna grupp av individer har del av många av 

verkställande direktörs ersättningssystem och generellt sett överstiger ersättningen till dessa ledande 

befattningshavare den för den verkställande direktören. En ökad belysning av dessa befattningshavare 

skulle vidare öka förståelsen av det totala ersättningssystemen i företagen.  

Det kan tänkas att det finns förhållanden i det svenska samhället som leder till att sambandet är 

svagare här än i andra länder. Exempelvis har Sverige relativt de flesta andra länder en hög 

beskattning av inkomst, och genom det progressiva skattesystemet särskilt på höga inkomster, kanske 

kan det vara så att det finns effekter av det svenska skattesystemet som gör att sambandet är svagare 

än vad det annars skulle kunna vara. I vidare forskning skulle det vara intressant att, om möjligt, ta 

hänsyn till skattesystemet i Sverige för att se om det finns någon påverkan från detta. 

 

6.3 Praktiska implikationer 

Det är vanskligt att bestämt uttala generella implikationer från vår begränsade studie. Med det sagt 

finns det tendenser och resultat som likväl kan vara intressanta för andra. 

Vi har i vår uppsats undersökt hur ersättningen till verkställande direktörer påverkar företagens 

avkastning till aktieägarna. Våra resultat visar enhälligt på att ett positivt samband mellan ersättningen 

till den verkställande direktören och avkastningen till företagets ägare ej existerar 

För ägarna är studiens resultat en tydlig indikation på att ersättningen till verkställande direktör inte är 

ett fungerande incitament till att öka avkastningen för dem. Det kan tänkas att ägarna i ljuset av detta 

bör utreda de incitamentssystem som finns och säkerställa att de faktiskt ger upphov till det de är 

avsedda för, om de, likt vi antagit i denna studie, syftar till att öka avkastningen för ägarna antyder 

våra resultat att något torde förändras i incitamentssystemen. Det är alltså inte så enkelt att en högre 
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ersättning till verkställande direktör ökar avkastningen till ägarna. Resultaten tyder på att det inte 

heller är någon skillnad i de olika typer av incitamentssystem som existerar. Ägarna bör i sin strävan 

efter ökad avkastning istället lägga dessa resurser på något annat område inom företagen.  

De mer övergripande implikationerna är att ersättningen inte har en påverkan på företagens 

avkastning. I vår allt mer konkurrensutsatta värld krävs att företagen blir effektivare och hanterar sina 

resurser bättre. Att då öka ersättningen till verkställande direktörer kan i ljuset av våra resultat ses vara 

en meningslös användning av knappa resurser. 

Debatten i samhället ifrågasätter om de summor som betalas ut till verkställande direktörer är rimliga 

och om de gör sig förtjänta av ersättningarna. Utifrån vår undersöknings resultat gör de inte det ur ett 

avkastningsperspektiv och frågan är vad de stora summorna till verkställande direktörer egentligen 

köper.  

Då det handlar om stora pengar, exempelvis är den totala lönesumman för vårt urval företag åren 

2006-2010 strax över 3 miljarder kronor, för att sätta den summan i relation till något kan det 

exempelvis nämnas att det i statens budget för år 2013 finns 3.39 miljarder kronor allokerat för 

regional tillväxt, 343 miljoner kronor till Finansinspektionen och 1.23 miljarder kronor till 

Linnéuniversitetet, är det angeläget, inte enbart för ägarna utan även för samhället i stort, att veta hur 

dessa ekonomiska resurser bäst hanteras. Resultaten från vår studie tyder då på att de kan användas 

med större effektivitet någon annanstans än i verkställande direktörs, redan djupa, fickor.   
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APPENDIX K2 – Aktiekursförändring, spritt ägande 
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APPENDIX K3 – Aktiekursförändring, kontrollägande, Rörlig Ersättning & LTI 
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**
 -,149

*
 -,063 -,514

**
 ,475

**
 ,276

**
 -,184

**
 

 ,713 ,340 ,882 ,698 ,025 ,818 ,702 ,589 ,881 ,089 ,000 ,014 ,299 ,000 ,000 ,000 ,002 
Rörlig 
Ersättnin
g 

-,022 1 ,193
**
 -,090 -,020 -,011 ,132

*
 ,101 -,142

*
 ,090 -,027 -,127

*
 ,182

**
 ,423

**
 ,029 -,055 ,010 ,010 

,713 
 

,001 ,139 ,745 ,862 ,029 ,096 ,019 ,139 ,658 ,035 ,002 ,000 ,630 ,369 ,869 ,870 

LTI 
-,058 ,193

**
 1 -,090 -,026 -,105 -,100 ,115 ,005 ,378

**
 -,004 ,118 -,069 ,218

**
 ,066 -,041 ,014 -,008 

,340 ,001  ,137 ,673 ,084 ,099 ,058 ,929 ,000 ,947 ,051 ,255 ,000 ,279 ,498 ,821 ,890 

BM(2) 
-,009 -,090 -,090 1 -,088 -,086 -,085 -,053 -,148

*
 -,041 ,113 ,147

*
 -,040 ,017 ,009 ,007 ,009 ,004 

,882 ,139 ,137  ,145 ,153 ,163 ,381 ,014 ,501 ,062 ,015 ,505 ,781 ,879 ,912 ,879 ,945 

CG (4) 
,024 -,020 -,026 -,088 1 -,103 -,100 -,063 -,175

**
 -,048 ,088 -,028 -,003 ,073 -,004 -,007 -,004 -,010 

,698 ,745 ,673 ,145  ,090 ,097 ,299 ,004 ,424 ,148 ,646 ,965 ,229 ,949 ,911 ,949 ,873 

CS(5) 
-,135

*
 -,011 -,105 -,086 -,103 1 -,098 -,062 -,171

**
 -,047 ,058 ,016 ,013 ,038 ,002 -,001 ,002 -,003 

,025 ,862 ,084 ,153 ,090  ,105 ,309 ,004 ,434 ,341 ,798 ,834 ,528 ,969 ,992 ,969 ,955 

HC(6) 
-,014 ,132

*
 -,100 -,085 -,100 -,098 1 -,060 -,168

**
 -,046 -,258

**
 -,352

**
 -,107 -,223

**
 -,024 ,006 ,009 ,003 

,818 ,029 ,099 ,163 ,097 ,105  ,320 ,005 ,445 ,000 ,000 ,078 ,000 ,696 ,923 ,885 ,960 

TC(7)  
,023 ,101 ,115 -,053 -,063 -,062 -,060 1 -,105 -,029 -,182

**
 -,030 -,102 ,125

*
 ,001 ,000 ,001 -,002 

,702 ,096 ,058 ,381 ,299 ,309 ,320  ,082 ,631 ,002 ,621 ,093 ,038 ,981 ,995 ,981 ,972 

FI(9)  
,033 -,142

*
 ,005 -,148

*
 -,175

**
 -,171

**
 -,168

**
 -,105 1 -,081 -,010 ,460

**
 -,257

**
 -,557

**
 ,017 -,010 -,005 ,007 

,589 ,019 ,929 ,014 ,004 ,004 ,005 ,082  ,182 ,863 ,000 ,000 ,000 ,778 ,873 ,937 ,907 

TE(10) 
,009 ,090 ,378

**
 -,041 -,048 -,047 -,046 -,029 -,081 1 -,133

*
 -,071 -,060 ,159

**
 -,011 -,013 -,011 -,014 

,881 ,139 ,000 ,501 ,424 ,434 ,445 ,631 ,182  ,028 ,244 ,318 ,009 ,850 ,834 ,850 ,818 

Beta 
-,103 -,027 -,004 ,113 ,088 ,058 -,258

**
 -,182

**
 -,010 -,133

*
 1 ,133

*
 ,165

**
 ,020 ,010 ,007 -,010 -,015 

,089 ,658 ,947 ,062 ,148 ,341 ,000 ,002 ,863 ,028  ,027 ,006 ,748 ,872 ,908 ,872 ,800 

BTM.LN 
-,373

**
 -,127

*
 ,118 ,147

*
 -,028 ,016 -,352

**
 -,030 ,460

**
 -,071 ,133

*
 1 -,077 -,085 ,278

**
 -,030 -,134

*
 ,044 

,000 ,035 ,051 ,015 ,646 ,798 ,000 ,621 ,000 ,244 ,027  ,202 ,162 ,000 ,616 ,027 ,471 
Hävstån
g 

-,149
*
 ,182

**
 -,069 -,040 -,003 ,013 -,107 -,102 -,257

**
 -,060 ,165

**
 -,077 1 ,496

**
 ,104 -,019 -,072 -,032 

,014 ,002 ,255 ,505 ,965 ,834 ,078 ,093 ,000 ,318 ,006 ,202  ,000 ,086 ,758 ,235 ,594 

St.AA 
-,063 ,423

**
 ,218

**
 ,017 ,073 ,038 -,223

**
 ,125

*
 -,557

**
 ,159

**
 ,020 -,085 ,496

**
 1 -,007 ,005 ,007 ,017 

,299 ,000 ,000 ,781 ,229 ,528 ,000 ,038 ,000 ,009 ,748 ,162 ,000  ,908 ,939 ,914 ,779 

2008 
-,514

**
 ,029 ,066 ,009 -,004 ,002 -,024 ,001 ,017 -,011 ,010 ,278

**
 ,104 -,007 1 -,248

**
 -,245

**
 -,251

**
 

,000 ,630 ,279 ,879 ,949 ,969 ,696 ,981 ,778 ,850 ,872 ,000 ,086 ,908  ,000 ,000 ,000 

2009 
,475

**
 -,055 -,041 ,007 -,007 -,001 ,006 ,000 -,010 -,013 ,007 -,030 -,019 ,005 -,248

**
 1 -,248

**
 -,254

**
 

,000 ,369 ,498 ,912 ,911 ,992 ,923 ,995 ,873 ,834 ,908 ,616 ,758 ,939 ,000  ,000 ,000 

2010 
,276

**
 ,010 ,014 ,009 -,004 ,002 ,009 ,001 -,005 -,011 -,010 -,134

*
 -,072 ,007 -,245

**
 -,248

**
 1 -,251

**
 

,000 ,869 ,821 ,879 ,949 ,969 ,885 ,981 ,937 ,850 ,872 ,027 ,235 ,914 ,000 ,000  ,000 

2011 
-,184

**
 ,010 -,008 ,004 -,010 -,003 ,003 -,002 ,007 -,014 -,015 ,044 -,032 ,017 -,251

**
 -,254

**
 -,251

**
 1 

,002 ,870 ,890 ,945 ,873 ,955 ,960 ,972 ,907 ,818 ,800 ,471 ,594 ,779 ,000 ,000 ,000  
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APPENDIX K4 – Aktiekursförändring, kontrollägande, Optioner 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AK.LN Optioner BM(2) CG (4) CS(5) HC(6) TC(7)  FI(9)  TE(10) Beta BTM.LN Hävstång St.AA 2008 2009 2010 2011 

AK.LN 
1 ,028 -,011 ,022 -,138

*
 -,016 ,022 ,030 ,008 -,108 -,378

**
 -,146

*
 -,062 -,513

**
 ,474

**
 ,274

**
 -,187

**
 

 ,648 ,861 ,721 ,023 ,795 ,716 ,625 ,892 ,075 ,000 ,016 ,310 ,000 ,000 ,000 ,002 

Optioner 
,028 1 -,096 -,035 ,104 ,274

**
 ,025 -,020 -,082 ,052 -,145

*
 -,085 -,075 -,004 ,017 ,026 -,027 

,648  ,113 ,569 ,086 ,000 ,686 ,744 ,178 ,393 ,017 ,165 ,220 ,954 ,776 ,675 ,652 

BM(2) 
-,011 -,096 1 -,089 -,087 -,085 -,054 -,149

*
 -,041 ,112 ,146

*
 -,039 ,017 ,011 ,006 ,008 ,003 

,861 ,113  ,143 ,152 ,161 ,379 ,014 ,499 ,066 ,016 ,518 ,775 ,859 ,926 ,892 ,959 

CG (4) 
,022 -,035 -,089 1 -,103 -,101 -,064 -,177

**
 -,049 ,086 -,030 -,001 ,074 -,002 -,008 -,005 -,011 

,721 ,569 ,143  ,089 ,096 ,297 ,003 ,423 ,158 ,627 ,984 ,226 ,973 ,895 ,934 ,858 

CS(5) 
-,138

*
 ,104 -,087 -,103 1 -,099 -,062 -,173

**
 -,048 ,056 ,014 ,014 ,039 ,004 -,002 ,001 -,005 

,023 ,086 ,152 ,089  ,103 ,307 ,004 ,433 ,358 ,820 ,817 ,523 ,946 ,977 ,985 ,939 

HC(6) 
-,016 ,274

**
 -,085 -,101 -,099 1 -,061 -,169

**
 -,047 -,260

**
 -,355

**
 -,105 -,223

**
 -,022 ,005 ,008 ,002 

,795 ,000 ,161 ,096 ,103  ,318 ,005 ,443 ,000 ,000 ,083 ,000 ,716 ,938 ,900 ,975 

TC(7)  
,022 ,025 -,054 -,064 -,062 -,061 1 -,106 -,029 -,184

**
 -,031 -,101 ,126

*
 ,003 -,001 ,001 -,003 

,716 ,686 ,379 ,297 ,307 ,318  ,081 ,630 ,002 ,610 ,096 ,039 ,967 ,986 ,991 ,963 

FI(9)  
,030 -,020 -,149

*
 -,177

**
 -,173

**
 -,169

**
 -,106 1 -,082 -,014 ,458

**
 -,256

**
 -,557

**
 ,020 -,012 -,007 ,005 

,625 ,744 ,014 ,003 ,004 ,005 ,081  ,180 ,822 ,000 ,000 ,000 ,738 ,848 ,911 ,933 

TE(10) 
,008 -,082 -,041 -,049 -,048 -,047 -,029 -,082 1 -,134

*
 -,072 -,060 ,159

**
 -,011 -,013 -,012 -,015 

,892 ,178 ,499 ,423 ,433 ,443 ,630 ,180  ,027 ,239 ,325 ,009 ,861 ,827 ,844 ,811 

Beta 
-,108 ,052 ,112 ,086 ,056 -,260

**
 -,184

**
 -,014 -,134

*
 1 ,130

*
 ,169

**
 ,021 ,014 ,004 -,013 -,018 

,075 ,393 ,066 ,158 ,358 ,000 ,002 ,822 ,027  ,033 ,005 ,730 ,813 ,947 ,834 ,762 

BTM.LN 
-,378

**
 -,145

*
 ,146

*
 -,030 ,014 -,355

**
 -,031 ,458

**
 -,072 ,130

*
 1 -,074 -,084 ,281

**
 -,033 -,137

*
 ,041 

,000 ,017 ,016 ,627 ,820 ,000 ,610 ,000 ,239 ,033  ,222 ,169 ,000 ,585 ,024 ,499 

Hävstång 
-,146

*
 -,085 -,039 -,001 ,014 -,105 -,101 -,256

**
 -,060 ,169

**
 -,074 1 ,496

**
 ,102 -,017 -,070 -,030 

,016 ,165 ,518 ,984 ,817 ,083 ,096 ,000 ,325 ,005 ,222  ,000 ,092 ,785 ,250 ,620 

St.AA 
-,062 -,075 ,017 ,074 ,039 -,223

**
 ,126

*
 -,557

**
 ,159

**
 ,021 -,084 ,496

**
 1 -,008 ,006 ,007 ,018 

,310 ,220 ,775 ,226 ,523 ,000 ,039 ,000 ,009 ,730 ,169 ,000  ,890 ,927 ,903 ,768 

2008 
-,513

**
 -,004 ,011 -,002 ,004 -,022 ,003 ,020 -,011 ,014 ,281

**
 ,102 -,008 1 -,248

**
 -,245

**
 -,250

**
 

,000 ,954 ,859 ,973 ,946 ,716 ,967 ,738 ,861 ,813 ,000 ,092 ,890  ,000 ,000 ,000 

2009 
,474

**
 ,017 ,006 -,008 -,002 ,005 -,001 -,012 -,013 ,004 -,033 -,017 ,006 -,248

**
 1 -,251

**
 -,256

**
 

,000 ,776 ,926 ,895 ,977 ,938 ,986 ,848 ,827 ,947 ,585 ,785 ,927 ,000  ,000 ,000 

2010 
,274

**
 ,026 ,008 -,005 ,001 ,008 ,001 -,007 -,012 -,013 -,137

*
 -,070 ,007 -,245

**
 -,251

**
 1 -,253

**
 

,000 ,675 ,892 ,934 ,985 ,900 ,991 ,911 ,844 ,834 ,024 ,250 ,903 ,000 ,000  ,000 

2011 
-,187

**
 -,027 ,003 -,011 -,005 ,002 -,003 ,005 -,015 -,018 ,041 -,030 ,018 -,250

**
 -,256

**
 -,253

**
 1 

,002 ,652 ,959 ,858 ,939 ,975 ,963 ,933 ,811 ,762 ,499 ,620 ,768 ,000 ,000 ,000  
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APPENDIX K5  – Aktiekursförändring, ägarhypoteserna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AK.LN Rör.Inst2
0% 

LTI.Inst2
0% 

Rör.Indu
20% 

LTI.Indu
20% 

Rör.Sfär
20% 

LTI.Sfär
20% 

Rör.Fam
20% 

LTI.Fam
20% 

Rör.Stat
20% 

BM (2) CG (4) CS(5) HC(6) TC(7) FI(9) TE(10) Beta BTM.LN St.AA Häv 2008 2009 2010 2011 

AK.LN 
1 ,040 ,018 -,039 -,071 ,017 ,005 ,019 -,038 -,008 -,011 ,001 -,206

**
 ,001 ,025 ,054 ,015 -,059 -,362

**
 -,056 -,129

*
 -,470

**
 ,453

**
 ,249

**
 -,182

**
 

 ,448 ,738 ,458 ,178 ,740 ,923 ,719 ,465 ,883 ,842 ,992 ,000 ,983 ,632 ,307 ,780 ,264 ,000 ,289 ,014 ,000 ,000 ,000 ,000 
Rör.Inst
20% 

,040 1 ,511
**
 -,021 -,015 -,077 -,038 -,038 -,013 -,021 ,163

**
 -,052 -,046 -,046 -,026 -,098 -,026 -,031 ,021 ,017 -,056 ,001 -,005 ,044 ,007 

,448  ,000 ,686 ,781 ,143 ,473 ,472 ,804 ,697 ,002 ,320 ,383 ,383 ,625 ,063 ,625 ,561 ,695 ,753 ,288 ,992 ,927 ,398 ,899 

LTI.Inst2
0% 

,018 ,511
**
 1 -,010 -,007 -,037 -,018 -,018 -,006 -,010 -,020 -,025 -,022 -,022 -,013 -,047 -,013 -,046 -,004 ,017 -,061 -,037 -,037 ,056 ,056 

,738 ,000  ,844 ,892 ,477 ,727 ,727 ,904 ,850 ,701 ,629 ,671 ,671 ,812 ,367 ,812 ,383 ,937 ,746 ,244 ,478 ,478 ,285 ,285 

Rör.Indu
20% 

-,039 -,021 -,010 1 ,749
**
 -,070 -,034 -,034 -,012 -,019 -,038 -,047 ,009 -,042 -,023 -,082 -,023 ,054 ,011 ,132

*
 ,089 ,045 -,021 -,059 ,013 

,458 ,686 ,844  ,000 ,184 ,515 ,514 ,822 ,724 ,473 ,367 ,867 ,428 ,657 ,118 ,657 ,303 ,829 ,012 ,090 ,390 ,692 ,262 ,805 

LTI.Indu
20% 

-,071 -,015 -,007 ,749
**
 1 -,048 -,024 -,024 -,008 -,013 -,026 -,033 -,029 -,029 -,016 -,059 -,016 ,079 ,027 ,122

*
 ,117

*
 ,125

*
 -,021 -,048 -,048 

,178 ,781 ,892 ,000  ,359 ,653 ,653 ,877 ,807 ,621 ,534 ,585 ,585 ,759 ,261 ,759 ,135 ,609 ,021 ,026 ,017 ,692 ,365 ,365 

Rör.Sfär
20% 

,017 -,077 -,037 -,070 -,048 1 ,215
**
 -,124

*
 -,043 -,067 -,091 ,010 ,019 ,165

**
 ,067 -,120

*
 ,055 -,064 -,072 ,350

**
 ,101 -,001 -,029 ,032 ,009 

,740 ,143 ,477 ,184 ,359  ,000 ,018 ,414 ,200 ,083 ,856 ,725 ,002 ,203 ,022 ,295 ,225 ,173 ,000 ,055 ,980 ,587 ,543 ,867 

LTI.Sfär
20% 

,005 -,038 -,018 -,034 -,024 ,215
**
 1 -,061 -,021 -,033 -,067 -,010 -,074 -,072 ,156

**
 ,005 ,326

**
 -,059 ,105

*
 ,179

**
 -,138

**
 ,024 -,016 ,035 -,005 

,923 ,473 ,727 ,515 ,653 ,000  ,246 ,689 ,530 ,202 ,857 ,159 ,172 ,003 ,923 ,000 ,259 ,046 ,001 ,008 ,652 ,761 ,509 ,919 

Rör.Fam
20% 

,019 -,038 -,018 -,034 -,024 -,124
*
 -,061 1 ,204

**
 -,033 ,105

*
 -,085 -,074 -,073 -,042 -,134

*
 ,022 ,017 -,082 -,012 -,120

*
 ,013 -,040 -,033 ,023 

,719 ,472 ,727 ,514 ,653 ,018 ,246  ,000 ,529 ,046 ,108 ,158 ,167 ,429 ,011 ,676 ,752 ,117 ,816 ,022 ,802 ,451 ,531 ,660 

LTI.Fam
20% 

-,038 -,013 -,006 -,012 -,008 -,043 -,021 ,204
**
 1 -,011 -,023 -,029 -,026 -,026 -,014 -,054 -,014 ,011 ,007 ,037 -,001 -,043 -,041 -,009 ,058 

,465 ,804 ,904 ,822 ,877 ,414 ,689 ,000  ,828 ,659 ,579 ,627 ,627 ,785 ,301 ,785 ,831 ,891 ,484 ,984 ,416 ,431 ,861 ,267 

Rör.Stat
20% 

-,008 -,021 -,010 -,019 -,013 -,067 -,033 -,033 -,011 1 -,036 -,046 ,058 -,040 ,631
**
 -,085 -,023 -,132

*
 ,011 ,139

**
 -,012 -,004 -,011 -,007 -,007 

,883 ,697 ,850 ,724 ,807 ,200 ,530 ,529 ,828  ,489 ,384 ,271 ,445 ,000 ,104 ,668 ,012 ,833 ,008 ,816 ,939 ,838 ,887 ,897 

BM (2) 
-,011 ,163

**
 -,020 -,038 -,026 -,091 -,067 ,105

*
 -,023 -,036 1 -,093 -,082 -,082 -,046 -,173

**
 -,046 ,174

**
 ,136

**
 ,046 -,061 -,001 -,001 ,001 ,001 

,842 ,002 ,701 ,473 ,621 ,083 ,202 ,046 ,659 ,489  ,077 ,121 ,121 ,385 ,001 ,385 ,001 ,009 ,380 ,246 ,989 ,989 ,983 ,983 

CG (4) 
,001 -,052 -,025 -,047 -,033 ,010 -,010 -,085 -,029 -,046 -,093 1 -,103 -,103 -,058 -,218

**
 -,058 ,170

**
 -,078 ,123

*
 ,057 ,008 ,008 -,012 -,012 

,992 ,320 ,629 ,367 ,534 ,856 ,857 ,108 ,579 ,384 ,077  ,051 ,051 ,274 ,000 ,274 ,001 ,138 ,019 ,276 ,879 ,879 ,818 ,818 

CS(5) 
-,206

**
 -,046 -,022 ,009 -,029 ,019 -,074 -,074 -,026 ,058 -,082 -,103 1 -,090 -,051 -,191

**
 -,051 -,030 ,057 ,067 ,038 -,001 -,001 ,001 ,001 

,000 ,383 ,671 ,867 ,585 ,725 ,159 ,158 ,627 ,271 ,121 ,051  ,087 ,337 ,000 ,337 ,567 ,282 ,201 ,468 ,987 ,987 ,981 ,981 

HC(6) 
,001 -,046 -,022 -,042 -,029 ,165

**
 -,072 -,073 -,026 -,040 -,082 -,103 -,090 1 -,051 -,191

**
 -,051 -,186

**
 -,306

**
 -,228

**
 -,203

**
 -,001 -,001 ,001 ,001 

,983 ,383 ,671 ,428 ,585 ,002 ,172 ,167 ,627 ,445 ,121 ,051 ,087  ,337 ,000 ,337 ,000 ,000 ,000 ,000 ,987 ,987 ,981 ,981 

TC(7) 
,025 -,026 -,013 -,023 -,016 ,067 ,156

**
 -,042 -,014 ,631

**
 -,046 -,058 -,051 -,051 1 -,107

*
 -,028 -,157

**
 -,019 ,125

*
 -,101 ,000 ,000 ,001 ,001 

,632 ,625 ,812 ,657 ,759 ,203 ,003 ,429 ,785 ,000 ,385 ,274 ,337 ,337  ,041 ,591 ,003 ,719 ,017 ,055 ,993 ,993 ,989 ,989 

FI(9) 
,054 -,098 -,047 -,082 -,059 -,120

*
 ,005 -,134

*
 -,054 -,085 -,173

**
 -,218

**
 -,191

**
 -,191

**
 -,107

*
 1 -,107

*
 -,103 ,400

**
 -,583

**
 -,122

*
 -,002 -,002 ,003 ,003 

,307 ,063 ,367 ,118 ,261 ,022 ,923 ,011 ,301 ,104 ,001 ,000 ,000 ,000 ,041  ,041 ,051 ,000 ,000 ,020 ,973 ,973 ,960 ,960 

TE(10) 
,015 -,026 -,013 -,023 -,016 ,055 ,326

**
 ,022 -,014 -,023 -,046 -,058 -,051 -,051 -,028 -,107

*
 1 -,100 -,195

**
 ,086 -,072 ,000 ,000 ,001 ,001 

,780 ,625 ,812 ,657 ,759 ,295 ,000 ,676 ,785 ,668 ,385 ,274 ,337 ,337 ,591 ,041  ,057 ,000 ,102 ,174 ,993 ,993 ,989 ,989 

Beta 
-,059 -,031 -,046 ,054 ,079 -,064 -,059 ,017 ,011 -,132

*
 ,174

**
 ,170

**
 -,030 -,186

**
 -,157

**
 -,103 -,100 1 ,128

*
 ,100 ,082 -,005 -,005 ,008 ,008 

,264 ,561 ,383 ,303 ,135 ,225 ,259 ,752 ,831 ,012 ,001 ,001 ,567 ,000 ,003 ,051 ,057  ,014 ,056 ,118 ,924 ,924 ,885 ,885 

BTM.LN 
-,362

**
 ,021 -,004 ,011 ,027 -,072 ,105

*
 -,082 ,007 ,011 ,136

**
 -,078 ,057 -,306

**
 -,019 ,400

**
 -,195

**
 ,128

*
 1 -,127

*
 -,074 ,240

**
 -,051 -,130

*
 ,067 

,000 ,695 ,937 ,829 ,609 ,173 ,046 ,117 ,891 ,833 ,009 ,138 ,282 ,000 ,719 ,000 ,000 ,014  ,016 ,157 ,000 ,329 ,013 ,202 

St.AA 
-,056 ,017 ,017 ,132

*
 ,122

*
 ,350

**
 ,179

**
 -,012 ,037 ,139

**
 ,046 ,123

*
 ,067 -,228

**
 ,125

*
 -,583

**
 ,086 ,100 -,127

*
 1 ,393

**
 -,009 -,002 ,005 ,021 

,289 ,753 ,746 ,012 ,021 ,000 ,001 ,816 ,484 ,008 ,380 ,019 ,201 ,000 ,017 ,000 ,102 ,056 ,016  ,000 ,869 ,967 ,923 ,688 

Häv 
-,129

*
 -,056 -,061 ,089 ,117

*
 ,101 -,138

**
 -,120

*
 -,001 -,012 -,061 ,057 ,038 -,203

**
 -,101 -,122

*
 -,072 ,082 -,074 ,393

**
 1 ,092 -,009 -,072 -,042 

,014 ,288 ,244 ,090 ,026 ,055 ,008 ,022 ,984 ,816 ,246 ,276 ,468 ,000 ,055 ,020 ,174 ,118 ,157 ,000  ,081 ,862 ,169 ,430 

2008 
-,470

**
 ,001 -,037 ,045 ,125

*
 -,001 ,024 ,013 -,043 -,004 -,001 ,008 -,001 -,001 ,000 -,002 ,000 -,005 ,240

**
 -,009 ,092 1 -,252

**
 -,250

**
 -,250

**
 

,000 ,992 ,478 ,390 ,017 ,980 ,652 ,802 ,416 ,939 ,989 ,879 ,987 ,987 ,993 ,973 ,993 ,924 ,000 ,869 ,081  ,000 ,000 ,000 

2009 
,453

**
 -,005 -,037 -,021 -,021 -,029 -,016 -,040 -,041 -,011 -,001 ,008 -,001 -,001 ,000 -,002 ,000 -,005 -,051 -,002 -,009 -,252

**
 1 -,250

**
 -,250

**
 

,000 ,927 ,478 ,692 ,692 ,587 ,761 ,451 ,431 ,838 ,989 ,879 ,987 ,987 ,993 ,973 ,993 ,924 ,329 ,967 ,862 ,000  ,000 ,000 

2010 
,249

**
 ,044 ,056 -,059 -,048 ,032 ,035 -,033 -,009 -,007 ,001 -,012 ,001 ,001 ,001 ,003 ,001 ,008 -,130

*
 ,005 -,072 -,250

**
 -,250

**
 1 -,247

**
 

,000 ,398 ,285 ,262 ,365 ,543 ,509 ,531 ,861 ,887 ,983 ,818 ,981 ,981 ,989 ,960 ,989 ,885 ,013 ,923 ,169 ,000 ,000  ,000 

2011 
-,182

**
 ,007 ,056 ,013 -,048 ,009 -,005 ,023 ,058 -,007 ,001 -,012 ,001 ,001 ,001 ,003 ,001 ,008 ,067 ,021 -,042 -,250

**
 -,250

**
 -,247

**
 1 

,000 ,899 ,285 ,805 ,365 ,867 ,919 ,660 ,267 ,897 ,983 ,818 ,981 ,981 ,989 ,960 ,989 ,885 ,202 ,688 ,430 ,000 ,000 ,000  
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APPENDIX K6 – BHR, samtliga ägare 

  

 BHR RörligErsätt
ning.Tidsf 

LTI.Tidsf Optioner.Ti
dsf 

BM(2) CG (4) CS(5) HC(6) FI(9)  TE(10) Beta BTM.LN St.AA Hävstång 2010 2011 

BHR 
1 -,145

*
 -,090 ,035 ,058 ,059 -,100 ,048 -,051 -,041 ,052 -,251

**
 -,136

*
 -,124 -,059 ,466

**
 

 ,034 ,187 ,605 ,400 ,393 ,146 ,486 ,456 ,554 ,449 ,000 ,047 ,070 ,389 ,000 

RörligErsätt
ning.Tidsf 

-,145
*
 1 ,180

**
 ,190

**
 -,059 -,104 -,008 ,110 -,117 ,069 ,015 -,112 ,401

**
 ,161

*
 ,060 -,079 

,034  ,008 ,005 ,386 ,128 ,906 ,109 ,087 ,316 ,826 ,102 ,000 ,018 ,385 ,247 

LTI.Tidsf 
-,090 ,180

**
 1 ,028 -,085 -,008 -,080 -,091 -,075 ,413

**
 ,019 ,041 ,313

**
 ,013 ,080 -,056 

,187 ,008  ,680 ,212 ,908 ,241 ,184 ,276 ,000 ,780 ,547 ,000 ,855 ,242 ,416 

Optioner.Tidf ,035 ,190
**
 ,028 1 -,131 ,105 ,038 ,275

**
 -,135

*
 ,021 ,129 -,248

**
 ,031 -,007 -,001 ,030 

 ,605 ,005 ,680  ,055 ,126 ,577 ,000 ,048 ,755 ,058 ,000 ,654 ,918 ,990 ,660 

BM(2) 
,058 -,059 -,085 -,131 1 -,092 -,083 -,083 -,176

**
 -,046 ,172

*
 ,118 ,041 -,092 ,002 -,001 

,400 ,386 ,212 ,055  ,177 ,227 ,227 ,010 ,499 ,012 ,085 ,548 ,177 ,979 ,990 

CG (4) 
,059 -,104 -,008 ,105 -,092 1 -,102 -,102 -,217

**
 -,057 ,192

**
 -,073 ,112 ,027 -,009 -,012 

,393 ,128 ,908 ,126 ,177  ,136 ,136 ,001 ,404 ,005 ,288 ,102 ,689 ,900 ,862 

CS(5) 
-,100 -,008 -,080 ,038 -,083 -,102 1 -,091 -,195

**
 -,051 -,035 ,076 ,070 ,044 ,002 -,001 

,146 ,906 ,241 ,577 ,227 ,136  ,182 ,004 ,455 ,612 ,265 ,307 ,519 ,977 ,988 

HC(6) 
,048 ,110 -,091 ,275

**
 -,083 -,102 -,091 1 -,195

**
 -,051 -,192

**
 -,326

**
 -,232

**
 -,205

**
 ,002 -,001 

,486 ,109 ,184 ,000 ,227 ,136 ,182  ,004 ,455 ,005 ,000 ,001 ,003 ,977 ,988 

FI(9)  
-,051 -,117 -,075 -,135

*
 -,176

**
 -,217

**
 -,195

**
 -,195

**
 1 -,109 -,113 ,417

**
 -,576

**
 -,082 ,004 -,002 

,456 ,087 ,276 ,048 ,010 ,001 ,004 ,004  ,111 ,098 ,000 ,000 ,229 ,951 ,975 

TE(10) 
-,041 ,069 ,413

**
 ,021 -,046 -,057 -,051 -,051 -,109 1 -,104 -,187

**
 ,094 -,048 ,001 -,001 

,554 ,316 ,000 ,755 ,499 ,404 ,455 ,455 ,111  ,130 ,006 ,168 ,479 ,987 ,994 

Beta 
,052 ,015 ,019 ,129 ,172

*
 ,192

**
 -,035 -,192

**
 -,113 -,104 1 ,049 ,098 ,072 ,009 ,001 

,449 ,826 ,780 ,058 ,012 ,005 ,612 ,005 ,098 ,130  ,479 ,153 ,291 ,898 ,993 

BTM.LN 
-,251

**
 -,112 ,041 -,248

**
 ,118 -,073 ,076 -,326

**
 ,417

**
 -,187

**
 ,049 1 -,093 -,080 -,133 ,152

*
 

,000 ,102 ,547 ,000 ,085 ,288 ,265 ,000 ,000 ,006 ,479  ,176 ,244 ,051 ,026 

St.AA 
-,136

*
 ,401

**
 ,313

**
 ,031 ,041 ,112 ,070 -,232

**
 -,576

**
 ,094 ,098 -,093 1 ,358

**
 -,006 ,021 

,047 ,000 ,000 ,654 ,548 ,102 ,307 ,001 ,000 ,168 ,153 ,176  ,000 ,935 ,755 

Hävstång 
-,124 ,161

*
 ,013 -,007 -,092 ,027 ,044 -,205

**
 -,082 -,048 ,072 -,080 ,358

**
 1 -,046 -,001 

,070 ,018 ,855 ,918 ,177 ,689 ,519 ,003 ,229 ,479 ,291 ,244 ,000  ,504 ,984 

2010 
-,059 ,060 ,080 -,001 ,002 -,009 ,002 ,002 ,004 ,001 ,009 -,133 -,006 -,046 1 -,498

**
 

,389 ,385 ,242 ,990 ,979 ,900 ,977 ,977 ,951 ,987 ,898 ,051 ,935 ,504  ,000 

2011 
,466

**
 -,079 -,056 ,030 -,001 -,012 -,001 -,001 -,002 -,001 ,001 ,152

*
 ,021 -,001 -,498

**
 1 

,000 ,247 ,416 ,660 ,990 ,862 ,988 ,988 ,975 ,994 ,993 ,026 ,755 ,984 ,000  
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Appendix K7 –  BHR, Spritt ägande 

  

 BHR RörligErsätt
ning.Tidsf 

LTI.Tidsf Optioner.Ti
dsf 

BM(2) CG (4) CS(5) HC(6) FI(9)  TE(10) Beta BTM.LN St.AA Hävstång 2010 2011 

BHR 
1 -,221 -,031 ,024 ,417

**
 -,157 -,340

*
 ,147 -,050 ,039 ,174 -,177 -,037 -,138 -,033 ,410

**
 

 ,115 ,828 ,863 ,002 ,266 ,014 ,299 ,724 ,782 ,218 ,209 ,797 ,331 ,816 ,003 

RörligErsätt
ning.Tidsf 

-,221 1 ,411
**
 ,330

*
 -,043 -,071 -,045 -,084 -,242 ,310

*
 ,249 -,282

*
 ,384

**
 ,002 ,236 -,253 

,115  ,002 ,017 ,762 ,615 ,751 ,556 ,083 ,025 ,075 ,043 ,005 ,988 ,093 ,070 

LTI.Tidsf 
-,031 ,411

**
 1 ,231 -,078 -,125 ,027 -,078 -,231 -,078 ,226 -,121 ,483

**
 ,205 ,195 -,087 

,828 ,002  ,099 ,581 ,377 ,848 ,581 ,100 ,581 ,107 ,394 ,000 ,144 ,167 ,538 

Optioner.Ti
dsf 

,024 ,330
*
 ,231 1 -,229 ,426

**
 -,229 ,267 -,463

**
 ,267 ,400

**
 -,515

**
 ,414

**
 -,032 -,025 ,135 

 ,863 ,017 ,099  ,102 ,002 ,102 ,055 ,001 ,055 ,003 ,000 ,002 ,824 ,861 ,340 

BM(2) 
,417

**
 -,043 -,078 -,229 1 -,098 -,061 -,061 -,247 -,061 ,339

*
 ,046 ,149 -,165 -,007 ,014 

,002 ,762 ,581 ,102  ,491 ,666 ,666 ,077 ,666 ,014 ,748 ,293 ,243 ,963 ,923 

CG (4) 
-,157 -,071 -,125 ,426

**
 -,098 1 -,098 -,098 -,394

**
 -,098 ,450

**
 -,101 ,290

*
 ,087 -,050 -,019 

,266 ,615 ,377 ,002 ,491  ,491 ,491 ,004 ,491 ,001 ,475 ,037 ,541 ,724 ,895 

CS(5) 
-,340

*
 -,045 ,027 -,229 -,061 -,098 1 -,061 -,247 -,061 -,293

*
 ,293

*
 ,148 ,112 -,007 ,014 

,014 ,751 ,848 ,102 ,666 ,491  ,666 ,077 ,666 ,035 ,035 ,297 ,429 ,963 ,923 

HC(6) 
,147 -,084 -,078 ,267 -,061 -,098 -,061 1 -,247 -,061 ,052 -,267 -,291

*
 -,562

**
 -,007 ,014 

,299 ,556 ,581 ,055 ,666 ,491 ,666  ,077 ,666 ,712 ,056 ,037 ,000 ,963 ,923 

FI(9)  
-,050 -,242 -,231 -,463

**
 -,247 -,394

**
 -,247 -,247 1 -,247 -,461

**
 ,411

**
 -,624

**
 ,179 ,000 ,000 

,724 ,083 ,100 ,001 ,077 ,004 ,077 ,077  ,077 ,001 ,003 ,000 ,205 1,000 1,000 

TE(10) 
,039 ,310

*
 -,078 ,267 -,061 -,098 -,061 -,061 -,247 1 -,089 -,498

**
 -,041 -,129 -,007 ,014 

,782 ,025 ,581 ,055 ,666 ,491 ,666 ,666 ,077  ,532 ,000 ,771 ,364 ,963 ,923 

Beta 
,174 ,249 ,226 ,400

**
 ,339

*
 ,450

**
 -,293

*
 ,052 -,461

**
 -,089 1 -,014 ,459

**
 -,151 ,026 ,070 

,218 ,075 ,107 ,003 ,014 ,001 ,035 ,712 ,001 ,532  ,922 ,001 ,285 ,858 ,622 

BTM.LN 
-,177 -,282

*
 -,121 -,515

**
 ,046 -,101 ,293

*
 -,267 ,411

**
 -,498

**
 -,014 1 -,265 ,073 -,129 ,242 

,209 ,043 ,394 ,000 ,748 ,475 ,035 ,056 ,003 ,000 ,922  ,058 ,609 ,362 ,084 

St.AA 
-,037 ,384

**
 ,483

**
 ,414

**
 ,149 ,290

*
 ,148 -,291

*
 -,624

**
 -,041 ,459

**
 -,265 1 ,108 ,008 ,026 

,797 ,005 ,000 ,002 ,293 ,037 ,297 ,037 ,000 ,771 ,001 ,058  ,446 ,953 ,856 

Hävstång 
-,138 ,002 ,205 -,032 -,165 ,087 ,112 -,562

**
 ,179 -,129 -,151 ,073 ,108 1 -,059 -,031 

,331 ,988 ,144 ,824 ,243 ,541 ,429 ,000 ,205 ,364 ,285 ,609 ,446  ,679 ,825 

2010 
-,033 ,236 ,195 -,025 -,007 -,050 -,007 -,007 ,000 -,007 ,026 -,129 ,008 -,059 1 -,485

**
 

,816 ,093 ,167 ,861 ,963 ,724 ,963 ,963 1,000 ,963 ,858 ,362 ,953 ,679  ,000 

2011 
,410

**
 -,253 -,087 ,135 ,014 -,019 ,014 ,014 ,000 ,014 ,070 ,242 ,026 -,031 -,485

**
 1 

,003 ,070 ,538 ,340 ,923 ,895 ,923 ,923 1,000 ,923 ,622 ,084 ,856 ,825 ,000  



   

126 

 

APPENDIX K8 – BHR, kontrollägande, Rörlig Ersättning & LTI 

 BHR Rörlig 
Ersättning.

Tidsf 

LTI.Tidsf BM(2) CG (4) CS(5) HC(6) TC(7)  FI(9)  TE(10) Beta BTM.LN Hävstång St.AA 2010 2011 

BHR 
1 -,150 -,107 -,044 ,148 -,042 ,020 -,007 -,022 -,073 ,024 -,282

**
 -,107 -,187

*
 -,062 ,484

**
 

 ,054 ,170 ,573 ,058 ,591 ,802 ,927 ,777 ,350 ,756 ,000 ,171 ,016 ,428 ,000 
Rörlig 
Ersättning.
Tidsf 

-,150 1 ,157
*
 -,065 -,105 -,010 ,128 ,022 -,063 ,049 ,008 -,099 ,214

**
 ,396

**
 ,039 -,059 

,054 
 

,043 ,404 ,178 ,901 ,101 ,776 ,423 ,529 ,917 ,204 ,006 ,000 ,623 ,448 

LTI.Tidsf 
-,107 ,157

*
 1 -,089 ,024 -,100 -,096 ,066 -,023 ,651

**
 -,016 ,077 -,013 ,280

**
 ,059 -,050 

,170 ,043  ,258 ,759 ,201 ,219 ,403 ,765 ,000 ,834 ,326 ,867 ,000 ,450 ,521 

BM(2) 
-,044 -,065 -,089 1 -,089 -,089 -,089 -,054 -,151 -,038 ,124 ,142 -,069 ,007 ,004 -,004 
,573 ,404 ,258  ,258 ,258 ,258 ,488 ,054 ,627 ,113 ,068 ,380 ,926 ,963 ,964 

CG (4) 
,148 -,105 ,024 -,089 1 -,100 -,100 -,061 -,170

*
 -,043 ,061 -,052 -,006 ,067 ,004 -,004 

,058 ,178 ,759 ,258  ,201 ,201 ,433 ,029 ,583 ,438 ,509 ,943 ,389 ,958 ,959 

CS(5) 
-,042 -,010 -,100 -,089 -,100 1 -,100 -,061 -,170

*
 -,043 ,062 ,011 ,037 ,041 ,004 -,004 

,591 ,901 ,201 ,258 ,201  ,201 ,433 ,029 ,583 ,427 ,889 ,633 ,603 ,958 ,959 

HC(6) 
,020 ,128 -,096 -,089 -,100 -,100 1 -,061 -,170

*
 -,043 -,267

**
 -,351

**
 -,109 -,236

**
 ,004 -,004 

,802 ,101 ,219 ,258 ,201 ,201  ,433 ,029 ,583 ,001 ,000 ,162 ,002 ,958 ,959 

TC(7)  
-,007 ,022 ,066 -,054 -,061 -,061 -,061 1 -,104 -,026 -,182

*
 -,035 -,095 ,127 ,003 -,002 

,927 ,776 ,403 ,488 ,433 ,433 ,433  ,182 ,736 ,019 ,656 ,226 ,104 ,974 ,975 

FI(9)  
-,022 -,063 -,023 -,151 -,170

*
 -,170

*
 -,170

*
 -,104 1 -,073 -,001 ,471

**
 -,237

**
 -,542

**
 -,003 ,014 

,777 ,423 ,765 ,054 ,029 ,029 ,029 ,182  ,350 ,993 ,000 ,002 ,000 ,966 ,863 

TE(10) 
-,073 ,049 ,651

**
 -,038 -,043 -,043 -,043 -,026 -,073 1 -,142 ,018 -,033 ,201

**
 ,002 -,002 

,350 ,529 ,000 ,627 ,583 ,583 ,583 ,736 ,350  ,069 ,818 ,675 ,010 ,982 ,982 

Beta 
,024 ,008 -,016 ,124 ,061 ,062 -,267

**
 -,182

*
 -,001 -,142 1 ,100 ,135 ,000 -,005 -,013 

,756 ,917 ,834 ,113 ,438 ,427 ,001 ,019 ,993 ,069  ,202 ,083 ,995 ,945 ,866 

BTM.LN 
-,282

**
 -,099 ,077 ,142 -,052 ,011 -,351

**
 -,035 ,471

**
 ,018 ,100 1 -,123 -,055 -,138 ,123 

,000 ,204 ,326 ,068 ,509 ,889 ,000 ,656 ,000 ,818 ,202  ,115 ,481 ,078 ,116 

Hävstång 
-,107 ,214

**
 -,013 -,069 -,006 ,037 -,109 -,095 -,237

**
 -,033 ,135 -,123 1 ,473

**
 -,046 ,013 

,171 ,006 ,867 ,380 ,943 ,633 ,162 ,226 ,002 ,675 ,083 ,115  ,000 ,553 ,864 

St.AA 
-,187

*
 ,396

**
 ,280

**
 ,007 ,067 ,041 -,236

**
 ,127 -,542

**
 ,201

**
 ,000 -,055 ,473

**
 1 -,004 ,011 

,016 ,000 ,000 ,926 ,389 ,603 ,002 ,104 ,000 ,010 ,995 ,481 ,000  ,959 ,890 

2010 
-,062 ,039 ,059 ,004 ,004 ,004 ,004 ,003 -,003 ,002 -,005 -,138 -,046 -,004 1 -,500

**
 

,428 ,623 ,450 ,963 ,958 ,958 ,958 ,974 ,966 ,982 ,945 ,078 ,553 ,959  ,000 

2011 
,484

**
 -,059 -,050 -,004 -,004 -,004 -,004 -,002 ,014 -,002 -,013 ,123 ,013 ,011 -,500

**
 1 

,000 ,448 ,521 ,964 ,959 ,959 ,959 ,975 ,863 ,982 ,866 ,116 ,864 ,890 ,000  
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APPENDIX K9 – BHR, kontrollägande, Optioner 
 

 BHR Optioner.Ti
dsf 

BM(2) CG (4) CS(5) HC(6) TC(7)  FI(9)  TE(10) Beta BTM.LN Hävstång St.AA 2010 2011 

BHR 
1 ,042 -,046 ,146 -,044 ,018 -,008 -,026 -,074 ,019 -,288

**
 -,107 -,186

*
 -,066 ,482

**
 

 ,594 ,559 ,062 ,574 ,822 ,915 ,744 ,346 ,806 ,000 ,175 ,018 ,405 ,000 
Optioner.T
idsf 

,042 1 -,102 -,019 ,110 ,281
**
 ,028 -,026 -,119 ,015 -,147 -,005 -,075 ,006 -,001 

,594  ,194 ,810 ,163 ,000 ,724 ,739 ,131 ,848 ,061 ,953 ,344 ,936 ,987 

BM(2) 
-,046 -,102 1 -,090 -,090 -,090 -,055 -,153 -,039 ,121 ,141 -,069 ,008 ,005 -,006 
,559 ,194  ,255 ,255 ,255 ,485 ,052 ,625 ,122 ,074 ,384 ,917 ,950 ,939 

CG (4) 
,146 -,019 -,090 1 -,101 -,101 -,062 -,173

*
 -,044 ,058 -,055 -,006 ,069 ,006 -,007 

,062 ,810 ,255  ,198 ,198 ,430 ,028 ,581 ,463 ,487 ,944 ,385 ,944 ,931 

CS(5) 
-,044 ,110 -,090 -,101 1 -,101 -,062 -,173

*
 -,044 ,059 ,008 ,038 ,042 ,006 -,007 

,574 ,163 ,255 ,198  ,198 ,430 ,028 ,581 ,451 ,918 ,634 ,597 ,944 ,931 

HC(6) 
,018 ,281

**
 -,090 -,101 -,101 1 -,062 -,173

*
 -,044 -,271

**
 -,355

**
 -,109 -,236

**
 ,006 -,007 

,822 ,000 ,255 ,198 ,198  ,430 ,028 ,581 ,000 ,000 ,165 ,002 ,944 ,931 

TC(7)  
-,008 ,028 -,055 -,062 -,062 -,062 1 -,106 -,027 -,185

*
 -,037 -,095 ,128 ,003 -,004 

,915 ,724 ,485 ,430 ,430 ,430  ,178 ,734 ,018 ,641 ,229 ,104 ,966 ,957 

FI(9)  
-,026 -,026 -,153 -,173

*
 -,173

*
 -,173

*
 -,106 1 -,074 -,006 ,468

**
 -,237

**
 -,541

**
 -,001 ,009 

,744 ,739 ,052 ,028 ,028 ,028 ,178  ,347 ,938 ,000 ,002 ,000 ,990 ,910 

TE(10) 
-,074 -,119 -,039 -,044 -,044 -,044 -,027 -,074 1 -,144 ,017 -,033 ,201

*
 ,002 -,003 

,346 ,131 ,625 ,581 ,581 ,581 ,734 ,347  ,067 ,830 ,677 ,010 ,976 ,970 

Beta 
,019 ,015 ,121 ,058 ,059 -,271

**
 -,185

*
 -,006 -,144 1 ,093 ,136 ,002 -,002 -,020 

,806 ,848 ,122 ,463 ,451 ,000 ,018 ,938 ,067  ,235 ,083 ,979 ,982 ,795 

BTM.LN 
-,288

**
 -,147 ,141 -,055 ,008 -,355

**
 -,037 ,468

**
 ,017 ,093 1 -,123 -,053 -,134 ,117 

,000 ,061 ,074 ,487 ,918 ,000 ,641 ,000 ,830 ,235  ,116 ,501 ,089 ,136 

Hävstång 
-,107 -,005 -,069 -,006 ,038 -,109 -,095 -,237

**
 -,033 ,136 -,123 1 ,473

**
 -,046 ,014 

,175 ,953 ,384 ,944 ,634 ,165 ,229 ,002 ,677 ,083 ,116  ,000 ,560 ,862 

St.AA 
-,186

*
 -,075 ,008 ,069 ,042 -,236

**
 ,128 -,541

**
 ,201

*
 ,002 -,053 ,473

**
 1 -,005 ,013 

,018 ,344 ,917 ,385 ,597 ,002 ,104 ,000 ,010 ,979 ,501 ,000  ,945 ,867 

2010 
-,066 ,006 ,005 ,006 ,006 ,006 ,003 -,001 ,002 -,002 -,134 -,046 -,005 1 -,502

**
 

,405 ,936 ,950 ,944 ,944 ,944 ,966 ,990 ,976 ,982 ,089 ,560 ,945  ,000 

2011 
,482

**
 -,001 -,006 -,007 -,007 -,007 -,004 ,009 -,003 -,020 ,117 ,014 ,013 -,502

**
 1 

,000 ,987 ,939 ,931 ,931 ,931 ,957 ,910 ,970 ,795 ,136 ,862 ,867 ,000  
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APPENDIX K10 –  BHR, ägarhypoteserna 

 BHR Rör.Inst
20% 

Rör.Indu
20% 

LTI.Indu
20% 

Rör.Sfär
20% 

LTI.Sfär
20% 

Rör.Fa
m20% 

LTI.Fam
20% 

Rör.Stat
20% 

BM (2) CG (4) CS(5) HC(6) FI(9) TE(10)  Beta BTM.LN St.AA Häv 2010 2011 

BHR 
1 ,054 -,058 -,047 -,086 -,059 ,080 -,025 -,098 ,059 ,060 -,098 ,049 -,048 -,040 ,055 -,247

**
 -,137

*
 -,123 -,056 ,467

**
 

 ,431 ,395 ,492 ,207 ,391 ,239 ,714 ,152 ,389 ,380 ,150 ,473 ,480 ,561 ,418 ,000 ,044 ,070 ,409 ,000 
Rör.Inst2
0% 

,054 1 -,021 -,018 -,067 -,033 -,037 -,010 -,021 ,057 -,048 -,043 -,043 -,091 -,024 -,055 ,009 ,021 -,084 ,030 ,021 

,431  ,754 ,796 ,324 ,632 ,589 ,885 ,763 ,406 ,484 ,531 ,531 ,182 ,726 ,420 ,891 ,761 ,220 ,662 ,760 

Rör.Indu
20% 

-,058 -,021 1 ,855
**
 -,071 -,035 -,039 -,010 -,022 -,041 -,051 ,008 -,045 -,096 -,025 ,071 ,007 ,160

*
 ,105 ,038 -,045 

,395 ,754  ,000 ,295 ,611 ,566 ,878 ,749 ,547 ,458 ,910 ,506 ,157 ,709 ,298 ,924 ,019 ,123 ,576 ,510 

LTI.Indu2
0% 

-,047 -,018 ,855
**
 1 -,059 -,029 -,032 -,009 -,018 -,034 -,042 -,037 -,037 -,077 -,021 ,102 -,018 ,158

*
 ,135

*
 ,104 -,058 

,492 ,796 ,000  ,388 ,675 ,636 ,900 ,792 ,620 ,541 ,584 ,584 ,260 ,759 ,136 ,793 ,020 ,047 ,127 ,399 

Rör.Sfär2
0% 

-,086 -,067 -,071 -,059 1 ,125 -,123 -,033 -,069 -,054 -,046 ,009 ,168
*
 -,055 ,023 -,044 -,055 ,318

**
 ,116 ,019 -,020 

,207 ,324 ,295 ,388  ,065 ,071 ,631 ,314 ,431 ,500 ,899 ,013 ,422 ,732 ,515 ,422 ,000 ,088 ,784 ,774 

LTI.Sfär2
0% 

-,059 -,033 -,035 -,029 ,125 1 -,060 -,016 -,033 -,063 ,036 -,069 -,065 -,019 ,504
**
 -,085 ,092 ,231

**
 -,099 ,049 -,008 

,391 ,632 ,611 ,675 ,065  ,382 ,816 ,625 ,358 ,597 ,310 ,338 ,777 ,000 ,211 ,177 ,001 ,148 ,477 ,904 

Rör.Fam
20% 

,080 -,037 -,039 -,032 -,123 -,060 1 ,141
*
 -,038 ,085 -,087 -,078 -,077 -,125 ,064 ,000 -,120 -,023 -,128 ,015 -,061 

,239 ,589 ,566 ,636 ,071 ,382  ,039 ,582 ,213 ,201 ,252 ,258 ,065 ,349 ,996 ,077 ,740 ,059 ,824 ,371 

LTI.Fam2
0% 

-,025 -,010 -,010 -,009 -,033 -,016 ,141
*
 1 -,010 -,019 -,023 -,021 -,021 -,044 -,012 ,061 -,043 ,025 ,032 -,049 -,046 

,714 ,885 ,878 ,900 ,631 ,816 ,039  ,883 ,782 ,733 ,760 ,760 ,516 ,864 ,374 ,528 ,715 ,635 ,475 ,498 

Rör.Stat2
0% 

-,098 -,021 -,022 -,018 -,069 -,033 -,038 -,010 1 -,039 -,049 ,120 -,044 -,093 -,024 -,107 ,039 ,142
*
 ,031 -,012 -,022 

,152 ,763 ,749 ,792 ,314 ,625 ,582 ,883  ,563 ,476 ,077 ,523 ,174 ,720 ,115 ,567 ,036 ,652 ,860 ,751 

BM (2) 
,059 ,057 -,041 -,034 -,054 -,063 ,085 -,019 -,039 1 -,092 -,082 -,082 -,174

*
 -,046 ,173

*
 ,119 ,040 -,092 ,001 ,001 

,389 ,406 ,547 ,620 ,431 ,358 ,213 ,782 ,563  ,179 ,229 ,229 ,010 ,501 ,011 ,080 ,555 ,176 ,990 ,990 

CG (4) 
,060 -,048 -,051 -,042 -,046 ,036 -,087 -,023 -,049 -,092 1 -,101 -,101 -,215

**
 -,057 ,194

**
 -,071 ,111 ,028 -,010 -,010 

,380 ,484 ,458 ,541 ,500 ,597 ,201 ,733 ,476 ,179  ,138 ,138 ,001 ,406 ,004 ,301 ,104 ,686 ,887 ,887 

CS(5) 
-,098 -,043 ,008 -,037 ,009 -,069 -,078 -,021 ,120 -,082 -,101 1 -,090 -,192

**
 -,051 -,032 ,078 ,069 ,044 ,001 ,001 

,150 ,531 ,910 ,584 ,899 ,310 ,252 ,760 ,077 ,229 ,138  ,184 ,004 ,457 ,636 ,253 ,312 ,516 ,989 ,989 

HC(6) 
,049 -,043 -,045 -,037 ,168

*
 -,065 -,077 -,021 -,044 -,082 -,101 -,090 1 -,192

**
 -,051 -,189

**
 -,323

**
 -,233

**
 -,204

**
 ,001 ,001 

,473 ,531 ,506 ,584 ,013 ,338 ,258 ,760 ,523 ,229 ,138 ,184  ,004 ,457 ,005 ,000 ,001 ,002 ,989 ,989 

FI(9) 
-,048 -,091 -,096 -,077 -,055 -,019 -,125 -,044 -,093 -,174

*
 -,215

**
 -,192

**
 -,192

**
 1 -,108 -,108 ,419

**
 -,577

**
 -,082 ,002 ,002 

,480 ,182 ,157 ,260 ,422 ,777 ,065 ,516 ,174 ,010 ,001 ,004 ,004  ,113 ,114 ,000 ,000 ,230 ,976 ,976 

TE(10) 
-,040 -,024 -,025 -,021 ,023 ,504

**
 ,064 -,012 -,024 -,046 -,057 -,051 -,051 -,108 1 -,102 -,186

**
 ,094 -,048 ,001 ,001 

,561 ,726 ,709 ,759 ,732 ,000 ,349 ,864 ,720 ,501 ,406 ,457 ,457 ,113  ,134 ,006 ,169 ,478 ,994 ,994 

Beta 
,055 -,055 ,071 ,102 -,044 -,085 ,000 ,061 -,107 ,173

*
 ,194

**
 -,032 -,189

**
 -,108 -,102 1 ,053 ,095 ,073 ,006 ,006 

,418 ,420 ,298 ,136 ,515 ,211 ,996 ,374 ,115 ,011 ,004 ,636 ,005 ,114 ,134  ,435 ,165 ,288 ,930 ,930 

BTM.LN 
-,247

**
 ,009 ,007 -,018 -,055 ,092 -,120 -,043 ,039 ,119 -,071 ,078 -,323

**
 ,419

**
 -,186

**
 ,053 1 -,095 -,079 -,136

*
 ,155

*
 

,000 ,891 ,924 ,793 ,422 ,177 ,077 ,528 ,567 ,080 ,301 ,253 ,000 ,000 ,006 ,435  ,165 ,245 ,046 ,022 

St.AA 
-,137

*
 ,021 ,160

*
 ,158

*
 ,318

**
 ,231

**
 -,023 ,025 ,142

*
 ,040 ,111 ,069 -,233

**
 -,577

**
 ,094 ,095 -,095 1 ,358

**
 -,004 ,019 

,044 ,761 ,019 ,020 ,000 ,001 ,740 ,715 ,036 ,555 ,104 ,312 ,001 ,000 ,169 ,165 ,165  ,000 ,951 ,781 

Häv 
-,123 -,084 ,105 ,135

*
 ,116 -,099 -,128 ,032 ,031 -,092 ,028 ,044 -,204

**
 -,082 -,048 ,073 -,079 ,358

**
 1 -,046 -,001 

,070 ,220 ,123 ,047 ,088 ,148 ,059 ,635 ,652 ,176 ,686 ,516 ,002 ,230 ,478 ,288 ,245 ,000  ,496 ,988 

2010 
-,056 ,030 ,038 ,104 ,019 ,049 ,015 -,049 -,012 ,001 -,010 ,001 ,001 ,002 ,001 ,006 -,136

*
 -,004 -,046 1 -,497

**
 

,409 ,662 ,576 ,127 ,784 ,477 ,824 ,475 ,860 ,990 ,887 ,989 ,989 ,976 ,994 ,930 ,046 ,951 ,496  ,000 

2011 
,467

**
 ,021 -,045 -,058 -,020 -,008 -,061 -,046 -,022 ,001 -,010 ,001 ,001 ,002 ,001 ,006 ,155

*
 ,019 -,001 -,497

**
 1 

,000 ,760 ,510 ,399 ,774 ,904 ,371 ,498 ,751 ,990 ,887 ,989 ,989 ,976 ,994 ,930 ,022 ,781 ,988 ,000  
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 ROE Rörlig 
Ersättning 

LTI Stock 
options 

BM(2) CG (4) CS(5) HC(6) TC(7)  FI(9)  TE(10) Beta BTM.LN Hävstång St.AA 2008 2009 2010 2011 

ROE 1 -,079 -,025 ,051 -,017 ,064 -,045 ,095 ,015 -,068 ,006 -,003 -,177
**
 -,030 -,006 -,298

**
 ,077 ,089 ,021 

 ,135 ,635 ,337 ,746 ,222 ,398 ,072 ,781 ,195 ,912 ,961 ,001 ,576 ,907 ,000 ,144 ,091 ,690 
Rörlig 
Ersättnin
g 

-,079 1 ,206
**
 ,183

**
 -,077 -,028 -,010 ,096 ,106

*
 -,182

**
 ,102 -,002 -,135

*
 ,154

**
 ,430

**
 ,032 -,065 -,004 ,034 

,135  ,000 ,000 ,145 ,601 ,846 ,068 ,043 ,001 ,052 ,964 ,010 ,003 ,000 ,547 ,220 ,934 ,518 

LTI 
-,025 ,206

**
 1 ,054 -,084 -,039 -,084 -,091 ,122

*
 -,044 ,272

**
 ,003 ,094 -,060 ,240

**
 ,061 -,037 -,004 -,009 

,635 ,000  ,310 ,110 ,460 ,110 ,084 ,020 ,401 ,000 ,949 ,075 ,252 ,000 ,248 ,489 ,941 ,872 

Stock 
options 

,051 ,183
**
 ,054 1 -,128

*
 ,102 ,041 ,284

**
 ,023 -,115

*
 -,045 ,122

*
 -,226

**
 -,078 ,022 ,012 ,034 -,002 -,030 

,337 ,000 ,310  ,015 ,054 ,435 ,000 ,661 ,028 ,394 ,021 ,000 ,138 ,676 ,814 ,518 ,976 ,575 

BM(2) 
-,017 -,077 -,084 -,128

*
 1 -,094 -,082 -,082 -,046 -,175

**
 -,046 ,173

**
 ,135

**
 -,060 ,047 ,000 -,002 ,000 ,000 

,746 ,145 ,110 ,015  ,076 ,119 ,119 ,383 ,001 ,383 ,001 ,010 ,253 ,376 ,994 ,977 ,994 ,994 

CG (4) 
,064 -,028 -,039 ,102 -,094 1 -,103

*
 -,103

*
 -,058 -,220

**
 -,058 ,169

**
 -,079 ,058 ,123

*
 ,010 ,007 -,013 -,013 

,222 ,601 ,460 ,054 ,076  ,050 ,050 ,273 ,000 ,273 ,001 ,132 ,269 ,019 ,857 ,893 ,804 ,804 

CS(5) 
-,045 -,010 -,084 ,041 -,082 -,103

*
 1 -,091 -,051 -,193

**
 -,051 -,032 ,056 ,039 ,068 ,000 -,002 ,000 ,000 

,398 ,846 ,110 ,435 ,119 ,050  ,086 ,336 ,000 ,336 ,550 ,292 ,459 ,198 ,994 ,975 ,994 ,994 

HC(6) 
,095 ,096 -,091 ,284

**
 -,082 -,103

*
 -,091 1 -,051 -,193

**
 -,051 -,188

**
 -,307

**
 -,203

**
 -,228

**
 ,000 -,002 ,000 ,000 

,072 ,068 ,084 ,000 ,119 ,050 ,086  ,336 ,000 ,336 ,000 ,000 ,000 ,000 ,994 ,975 ,994 ,994 

TC(7)  
,015 ,106

*
 ,122

*
 ,023 -,046 -,058 -,051 -,051 1 -,108

*
 -,028 -,158

**
 -,020 -,101 ,126

*
 ,000 -,001 ,000 ,000 

,781 ,043 ,020 ,661 ,383 ,273 ,336 ,336  ,040 ,590 ,003 ,711 ,056 ,017 ,996 ,986 ,996 ,996 

FI(9)  
-,068 -,182

**
 -,044 -,115

*
 -,175

**
 -,220

**
 -,193

**
 -,193

**
 -,108

*
 1 -,108

*
 -,106

*
 ,398

**
 -,120

*
 -,582

**
 ,001 -,004 ,001 ,001 

,195 ,001 ,401 ,028 ,001 ,000 ,000 ,000 ,040  ,040 ,045 ,000 ,023 ,000 ,987 ,947 ,987 ,987 

TE(10) 
,006 ,102 ,272

**
 -,045 -,046 -,058 -,051 -,051 -,028 -,108

*
 1 -,101 -,196

**
 -,071 ,086 ,000 -,001 ,000 ,000 

,912 ,052 ,000 ,394 ,383 ,273 ,336 ,336 ,590 ,040  ,055 ,000 ,177 ,102 ,996 ,986 ,996 ,996 

Beta 
-,003 -,002 ,003 ,122

*
 ,173

**
 ,169

**
 -,032 -,188

**
 -,158

**
 -,106

*
 -,101 1 ,126

*
 ,085 ,102 -,002 -,007 ,005 ,005 

,961 ,964 ,949 ,021 ,001 ,001 ,550 ,000 ,003 ,045 ,055  ,017 ,109 ,053 ,974 ,890 ,919 ,919 

BTM.LN 
-,177

**
 -,135

*
 ,094 -,226

**
 ,135

**
 -,079 ,056 -,307

**
 -,020 ,398

**
 -,196

**
 ,126

*
 1 -,073 -,126

*
 ,241

**
 -,053 -,132

*
 ,065 

,001 ,010 ,075 ,000 ,010 ,132 ,292 ,000 ,711 ,000 ,000 ,017  ,169 ,017 ,000 ,313 ,012 ,215 

Hävstån
g 

-,030 ,154
**
 -,060 -,078 -,060 ,058 ,039 -,203

**
 -,101 -,120

*
 -,071 ,085 -,073 1 ,392

**
 ,091 -,008 -,071 -,040 

,576 ,003 ,252 ,138 ,253 ,269 ,459 ,000 ,056 ,023 ,177 ,109 ,169  ,000 ,085 ,883 ,178 ,446 

St.AA 
-,006 ,430

**
 ,240

**
 ,022 ,047 ,123

*
 ,068 -,228

**
 ,126

*
 -,582

**
 ,086 ,102 -,126

*
 ,392

**
 1 -,010 -,001 ,006 ,022 

,907 ,000 ,000 ,676 ,376 ,019 ,198 ,000 ,017 ,000 ,102 ,053 ,017 ,000  ,849 ,982 ,909 ,676 

2008 
-,298

**
 ,032 ,061 ,012 ,000 ,010 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 -,002 ,241

**
 ,091 -,010 1 -,251

**
 -,249

**
 -,249

**
 

,000 ,547 ,248 ,814 ,994 ,857 ,994 ,994 ,996 ,987 ,996 ,974 ,000 ,085 ,849  ,000 ,000 ,000 

2009 
,077 -,065 -,037 ,034 -,002 ,007 -,002 -,002 -,001 -,004 -,001 -,007 -,053 -,008 -,001 -,251

**
 1 -,251

**
 -,251

**
 

,144 ,220 ,489 ,518 ,977 ,893 ,975 ,975 ,986 ,947 ,986 ,890 ,313 ,883 ,982 ,000  ,000 ,000 

2010 
,089 -,004 -,004 -,002 ,000 -,013 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,005 -,132

*
 -,071 ,006 -,249

**
 -,251

**
 1 -,249

**
 

,091 ,934 ,941 ,976 ,994 ,804 ,994 ,994 ,996 ,987 ,996 ,919 ,012 ,178 ,909 ,000 ,000  ,000 

2011 
,021 ,034 -,009 -,030 ,000 -,013 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,005 ,065 -,040 ,022 -,249

**
 -,251

**
 -,249

**
 1 

,690 ,518 ,872 ,575 ,994 ,804 ,994 ,994 ,996 ,987 ,996 ,919 ,215 ,446 ,676 ,000 ,000 ,000  

APPENDIX K11 –  ROE, samtliga ägare 
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APPENDIX K12 –  ROE, spritt ägande 

 ROE Rörlig 
Ersättning 

LTI Stock 
options 

BM(2) CG (4) CS(5) HC(6) FI(9)  TE(10) Beta BTM.LN Hävstång St.AA 2008 2009 2010 2011 

ROE 
1 -,130 -,096 ,108 -,047 ,179 -,051 ,078 -,105 ,001 -,003 -,212

*
 -,015 ,035 -,374

**
 ,030 ,044 ,134 

 ,224 ,372 ,315 ,660 ,093 ,635 ,468 ,327 ,990 ,980 ,046 ,888 ,747 ,000 ,781 ,686 ,209 

Rörlig 
Ersättning 

-,130 1 ,272
*
 ,100 -,012 -,023 -,054 -,139 -,263

*
 ,245

*
 ,209

*
 -,243

*
 ,123 ,427

**
 ,045 -,121 -,069 ,180 

,224  ,010 ,351 ,910 ,828 ,613 ,193 ,013 ,021 ,050 ,022 ,252 ,000 ,675 ,258 ,523 ,091 

LTI 
-,096 ,272

*
 1 ,248

*
 -,084 -,115 ,040 -,084 -,208 -,068 ,191 -,066 ,144 ,421

**
 ,065 -,006 -,157 -,040 

,372 ,010  ,019 ,435 ,284 ,712 ,435 ,050 ,529 ,073 ,539 ,178 ,000 ,543 ,954 ,142 ,711 

Stock 
options 

,108 ,100 ,248
*
 1 -,227

*
 ,468

**
 -,206 ,319

**
 -,359

**
 ,037 ,303

**
 -,444

**
 -,050 ,343

**
 ,061 ,086 -,084 -,039 

,315 ,351 ,019  ,033 ,000 ,053 ,002 ,001 ,730 ,004 ,000 ,643 ,001 ,568 ,422 ,433 ,719 

BM(2) 
-,047 -,012 -,084 -,227

*
 1 -,106 -,066 -,072 -,260

*
 -,058 ,334

**
 ,111 -,129 ,149 -,031 -,024 -,024 -,009 

,660 ,910 ,435 ,033  ,322 ,541 ,501 ,014 ,587 ,001 ,300 ,230 ,163 ,775 ,825 ,825 ,932 

CG (4) 
,179 -,023 -,115 ,468

**
 -,106 1 -,096 -,106 -,382

**
 -,086 ,327

**
 -,179 ,197 ,318

**
 ,035 ,047 -,035 -,013 

,093 ,828 ,284 ,000 ,322  ,369 ,322 ,000 ,425 ,002 ,094 ,065 ,002 ,743 ,662 ,745 ,900 

CS(5) 
-,051 -,054 ,040 -,206 -,066 -,096 1 -,066 -,236

*
 -,053 -,276

**
 ,179 ,181 ,149 -,008 -,001 -,001 ,013 

,635 ,613 ,712 ,053 ,541 ,369  ,541 ,026 ,622 ,009 ,093 ,090 ,163 ,940 ,990 ,990 ,905 

HC(6) 
,078 -,139 -,084 ,319

**
 -,072 -,106 -,066 1 -,260

*
 -,058 ,010 -,192 -,543

**
 -,288

**
 ,079 -,024 -,024 -,009 

,468 ,193 ,435 ,002 ,501 ,322 ,541  ,014 ,587 ,924 ,071 ,000 ,006 ,464 ,825 ,825 ,932 

FI(9)  
-,105 -,263

*
 -,208 -,359

**
 -,260

*
 -,382

**
 -,236

*
 -,260

*
 1 -,210

*
 -,386

**
 ,358

**
 ,096 -,614

**
 -,065 ,017 ,017 ,016 

,327 ,013 ,050 ,001 ,014 ,000 ,026 ,014  ,049 ,000 ,001 ,371 ,000 ,547 ,874 ,874 ,883 

TE(10) 
,001 ,245

*
 -,068 ,037 -,058 -,086 -,053 -,058 -,210

*
 1 -,065 -,413

**
 -,131 -,044 ,019 ,026 ,026 ,040 

,990 ,021 ,529 ,730 ,587 ,425 ,622 ,587 ,049  ,544 ,000 ,223 ,680 ,857 ,810 ,810 ,712 

Beta 
-,003 ,209

*
 ,191 ,303

**
 ,334

**
 ,327

**
 -,276

**
 ,010 -,386

**
 -,065 1 ,141 -,175 ,401

**
 -,047 -,035 ,048 ,077 

,980 ,050 ,073 ,004 ,001 ,002 ,009 ,924 ,000 ,544  ,188 ,101 ,000 ,664 ,744 ,658 ,473 

BTM.LN 
-,212

*
 -,243

*
 -,066 -,444

**
 ,111 -,179 ,179 -,192 ,358

**
 -,413

**
 ,141 1 -,041 -,296

**
 ,151 -,105 -,121 ,126 

,046 ,022 ,539 ,000 ,300 ,094 ,093 ,071 ,001 ,000 ,188  ,701 ,005 ,159 ,325 ,260 ,239 

Hävstång 
-,015 ,123 ,144 -,050 -,129 ,197 ,181 -,543

**
 ,096 -,131 -,175 -,041 1 ,168 ,047 ,020 -,080 -,059 

,888 ,252 ,178 ,643 ,230 ,065 ,090 ,000 ,371 ,223 ,101 ,701  ,116 ,659 ,851 ,458 ,584 

St.AA 
,035 ,427

**
 ,421

**
 ,343

**
 ,149 ,318

**
 ,149 -,288

**
 -,614

**
 -,044 ,401

**
 -,296

**
 ,168 1 -,002 -,025 ,004 ,017 

,747 ,000 ,000 ,001 ,163 ,002 ,163 ,006 ,000 ,680 ,000 ,005 ,116  ,985 ,820 ,967 ,875 

2008 
-,374

**
 ,045 ,065 ,061 -,031 ,035 -,008 ,079 -,065 ,019 -,047 ,151 ,047 -,002 1 -,262

*
 -,262

*
 -,244

*
 

,000 ,675 ,543 ,568 ,775 ,743 ,940 ,464 ,547 ,857 ,664 ,159 ,659 ,985  ,013 ,013 ,021 

2009 
,030 -,121 -,006 ,086 -,024 ,047 -,001 -,024 ,017 ,026 -,035 -,105 ,020 -,025 -,262

*
 1 -,254

*
 -,236

*
 

,781 ,258 ,954 ,422 ,825 ,662 ,990 ,825 ,874 ,810 ,744 ,325 ,851 ,820 ,013  ,017 ,026 

2010 
,044 -,069 -,157 -,084 -,024 -,035 -,001 -,024 ,017 ,026 ,048 -,121 -,080 ,004 -,262

*
 -,254

*
 1 -,236

*
 

,686 ,523 ,142 ,433 ,825 ,745 ,990 ,825 ,874 ,810 ,658 ,260 ,458 ,967 ,013 ,017  ,026 

2011 
 

,134 ,180 -,040 -,039 -,009 -,013 ,013 -,009 ,016 ,040 ,077 ,126 -,059 ,017 -,244
*
 -,236

*
 -,236

*
 1 

,209 ,091 ,711 ,719 ,932 ,900 ,905 ,932 ,883 ,712 ,473 ,239 ,584 ,875 ,021 ,026 ,026  
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APPENDIX K13 –  ROE, kontrollägande (Rörlig & LTI) 

 

 ROE Rörlig 
Ersättnin

g 

LTI BM(2) CG (4) CS(5) HC(6) TC(7)  FI(9)  TE(10) Beta BTM.LN Hävstång St.AA 2008 2009 2010 2011 

ROE 
1 -,068 -,011 -,001 -,008 -,041 ,111 ,026 -,068 ,005 -,009 -,153

*
 -,049 -,015 -,267

**
 ,106 ,117 -,032 

 ,263 ,853 ,981 ,892 ,496 ,066 ,665 ,265 ,936 ,876 ,011 ,420 ,803 ,000 ,080 ,052 ,593 
Rörlig 
Ersättnin
g 

-,068 1 ,193
**
 -,090 -,020 -,011 ,132

*
 ,101 -,142

*
 ,090 -,027 -,127

*
 ,182

**
 ,423

**
 ,029 -,055 ,010 ,010 

,263 
 

,001 ,139 ,745 ,862 ,029 ,096 ,019 ,139 ,658 ,035 ,002 ,000 ,630 ,369 ,869 ,870 

LTI 
-,011 ,193

**
 1 -,090 -,026 -,105 -,100 ,115 ,005 ,378

**
 -,004 ,118 -,069 ,218

**
 ,066 -,041 ,014 -,008 

,853 ,001  ,137 ,673 ,084 ,099 ,058 ,929 ,000 ,947 ,051 ,255 ,000 ,279 ,498 ,821 ,890 

BM(2) 
-,001 -,090 -,090 1 -,088 -,086 -,085 -,053 -,148

*
 -,041 ,113 ,147

*
 -,040 ,017 ,009 ,007 ,009 ,004 

,981 ,139 ,137  ,145 ,153 ,163 ,381 ,014 ,501 ,062 ,015 ,505 ,781 ,879 ,912 ,879 ,945 

CG (4) 
-,008 -,020 -,026 -,088 1 -,103 -,100 -,063 -,175

**
 -,048 ,088 -,028 -,003 ,073 -,004 -,007 -,004 -,010 

,892 ,745 ,673 ,145  ,090 ,097 ,299 ,004 ,424 ,148 ,646 ,965 ,229 ,949 ,911 ,949 ,873 

CS(5) 
-,041 -,011 -,105 -,086 -,103 1 -,098 -,062 -,171

**
 -,047 ,058 ,016 ,013 ,038 ,002 -,001 ,002 -,003 

,496 ,862 ,084 ,153 ,090  ,105 ,309 ,004 ,434 ,341 ,798 ,834 ,528 ,969 ,992 ,969 ,955 

HC(6) 
,111 ,132

*
 -,100 -,085 -,100 -,098 1 -,060 -,168

**
 -,046 -,258

**
 -,352

**
 -,107 -,223

**
 -,024 ,006 ,009 ,003 

,066 ,029 ,099 ,163 ,097 ,105  ,320 ,005 ,445 ,000 ,000 ,078 ,000 ,696 ,923 ,885 ,960 

TC(7)  
,026 ,101 ,115 -,053 -,063 -,062 -,060 1 -,105 -,029 -,182

**
 -,030 -,102 ,125

*
 ,001 ,000 ,001 -,002 

,665 ,096 ,058 ,381 ,299 ,309 ,320  ,082 ,631 ,002 ,621 ,093 ,038 ,981 ,995 ,981 ,972 

FI(9)  
-,068 -,142

*
 ,005 -,148

*
 -,175

**
 -,171

**
 -,168

**
 -,105 1 -,081 -,010 ,460

**
 -,257

**
 -,557

**
 ,017 -,010 -,005 ,007 

,265 ,019 ,929 ,014 ,004 ,004 ,005 ,082  ,182 ,863 ,000 ,000 ,000 ,778 ,873 ,937 ,907 

TE(10) 
,005 ,090 ,378

**
 -,041 -,048 -,047 -,046 -,029 -,081 1 -,133

*
 -,071 -,060 ,159

**
 -,011 -,013 -,011 -,014 

,936 ,139 ,000 ,501 ,424 ,434 ,445 ,631 ,182  ,028 ,244 ,318 ,009 ,850 ,834 ,850 ,818 

Beta 
-,009 -,027 -,004 ,113 ,088 ,058 -,258

**
 -,182

**
 -,010 -,133

*
 1 ,133

*
 ,165

**
 ,020 ,010 ,007 -,010 -,015 

,876 ,658 ,947 ,062 ,148 ,341 ,000 ,002 ,863 ,028  ,027 ,006 ,748 ,872 ,908 ,872 ,800 

BTM.LN 
-,153

*
 -,127

*
 ,118 ,147

*
 -,028 ,016 -,352

**
 -,030 ,460

**
 -,071 ,133

*
 1 -,077 -,085 ,278

**
 -,030 -,134

*
 ,044 

,011 ,035 ,051 ,015 ,646 ,798 ,000 ,621 ,000 ,244 ,027  ,202 ,162 ,000 ,616 ,027 ,471 
Hävstån
g 

-,049 ,182
**
 -,069 -,040 -,003 ,013 -,107 -,102 -,257

**
 -,060 ,165

**
 -,077 1 ,496

**
 ,104 -,019 -,072 -,032 

,420 ,002 ,255 ,505 ,965 ,834 ,078 ,093 ,000 ,318 ,006 ,202  ,000 ,086 ,758 ,235 ,594 

St.AA 
-,015 ,423

**
 ,218

**
 ,017 ,073 ,038 -,223

**
 ,125

*
 -,557

**
 ,159

**
 ,020 -,085 ,496

**
 1 -,007 ,005 ,007 ,017 

,803 ,000 ,000 ,781 ,229 ,528 ,000 ,038 ,000 ,009 ,748 ,162 ,000  ,908 ,939 ,914 ,779 

2008 
-,267

**
 ,029 ,066 ,009 -,004 ,002 -,024 ,001 ,017 -,011 ,010 ,278

**
 ,104 -,007 1 -,248

**
 -,245

**
 -,251

**
 

,000 ,630 ,279 ,879 ,949 ,969 ,696 ,981 ,778 ,850 ,872 ,000 ,086 ,908  ,000 ,000 ,000 

2009 
,106 -,055 -,041 ,007 -,007 -,001 ,006 ,000 -,010 -,013 ,007 -,030 -,019 ,005 -,248

**
 1 -,248

**
 -,254

**
 

,080 ,369 ,498 ,912 ,911 ,992 ,923 ,995 ,873 ,834 ,908 ,616 ,758 ,939 ,000  ,000 ,000 

2010 
,117 ,010 ,014 ,009 -,004 ,002 ,009 ,001 -,005 -,011 -,010 -,134

*
 -,072 ,007 -,245

**
 -,248

**
 1 -,251

**
 

,052 ,869 ,821 ,879 ,949 ,969 ,885 ,981 ,937 ,850 ,872 ,027 ,235 ,914 ,000 ,000  ,000 

2011 
-,032 ,010 -,008 ,004 -,010 -,003 ,003 -,002 ,007 -,014 -,015 ,044 -,032 ,017 -,251

**
 -,254

**
 -,251

**
 1 

,593 ,870 ,890 ,945 ,873 ,955 ,960 ,972 ,907 ,818 ,800 ,471 ,594 ,779 ,000 ,000 ,000  
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APPENDIX K14 –  ROE, kontrollägande (Optioner) 

 

 ROE Optioner BM(2) CG (4) CS(5) HC(6) TC(7)  FI(9)  TE(10) Beta BTM.LN Hävstång St.AA 2008 2009 2010 2011 

ROE 
1 ,024 -,002 -,009 -,042 ,111 ,026 -,068 ,005 -,011 -,155

*
 -,048 -,015 -,270

**
 ,105 ,117 -,033 

 ,692 ,976 ,887 ,493 ,068 ,669 ,261 ,939 ,862 ,011 ,429 ,808 ,000 ,083 ,054 ,586 

Optioner 
,024 1 -,096 -,035 ,104 ,274

**
 ,025 -,020 -,082 ,052 -,145

*
 -,085 -,075 -,004 ,017 ,026 -,027 

,692  ,113 ,569 ,086 ,000 ,686 ,744 ,178 ,393 ,017 ,165 ,220 ,954 ,776 ,675 ,652 

BM(2) 
-,002 -,096 1 -,089 -,087 -,085 -,054 -,149

*
 -,041 ,112 ,146

*
 -,039 ,017 ,011 ,006 ,008 ,003 

,976 ,113  ,143 ,152 ,161 ,379 ,014 ,499 ,066 ,016 ,518 ,775 ,859 ,926 ,892 ,959 

CG (4) 
-,009 -,035 -,089 1 -,103 -,101 -,064 -,177

**
 -,049 ,086 -,030 -,001 ,074 -,002 -,008 -,005 -,011 

,887 ,569 ,143  ,089 ,096 ,297 ,003 ,423 ,158 ,627 ,984 ,226 ,973 ,895 ,934 ,858 

CS(5) 
-,042 ,104 -,087 -,103 1 -,099 -,062 -,173

**
 -,048 ,056 ,014 ,014 ,039 ,004 -,002 ,001 -,005 

,493 ,086 ,152 ,089  ,103 ,307 ,004 ,433 ,358 ,820 ,817 ,523 ,946 ,977 ,985 ,939 

HC(6) 
,111 ,274

**
 -,085 -,101 -,099 1 -,061 -,169

**
 -,047 -,260

**
 -,355

**
 -,105 -,223

**
 -,022 ,005 ,008 ,002 

,068 ,000 ,161 ,096 ,103  ,318 ,005 ,443 ,000 ,000 ,083 ,000 ,716 ,938 ,900 ,975 

TC(7)  
,026 ,025 -,054 -,064 -,062 -,061 1 -,106 -,029 -,184

**
 -,031 -,101 ,126

*
 ,003 -,001 ,001 -,003 

,669 ,686 ,379 ,297 ,307 ,318  ,081 ,630 ,002 ,610 ,096 ,039 ,967 ,986 ,991 ,963 

FI(9)  
-,068 -,020 -,149

*
 -,177

**
 -,173

**
 -,169

**
 -,106 1 -,082 -,014 ,458

**
 -,256

**
 -,557

**
 ,020 -,012 -,007 ,005 

,261 ,744 ,014 ,003 ,004 ,005 ,081  ,180 ,822 ,000 ,000 ,000 ,738 ,848 ,911 ,933 

TE(10) 
,005 -,082 -,041 -,049 -,048 -,047 -,029 -,082 1 -,134

*
 -,072 -,060 ,159

**
 -,011 -,013 -,012 -,015 

,939 ,178 ,499 ,423 ,433 ,443 ,630 ,180  ,027 ,239 ,325 ,009 ,861 ,827 ,844 ,811 

Beta 
-,011 ,052 ,112 ,086 ,056 -,260

**
 -,184

**
 -,014 -,134

*
 1 ,130

*
 ,169

**
 ,021 ,014 ,004 -,013 -,018 

,862 ,393 ,066 ,158 ,358 ,000 ,002 ,822 ,027  ,033 ,005 ,730 ,813 ,947 ,834 ,762 

BTM.LN 
-,155

*
 -,145

*
 ,146

*
 -,030 ,014 -,355

**
 -,031 ,458

**
 -,072 ,130

*
 1 -,074 -,084 ,281

**
 -,033 -,137

*
 ,041 

,011 ,017 ,016 ,627 ,820 ,000 ,610 ,000 ,239 ,033  ,222 ,169 ,000 ,585 ,024 ,499 

Hävstång 
-,048 -,085 -,039 -,001 ,014 -,105 -,101 -,256

**
 -,060 ,169

**
 -,074 1 ,496

**
 ,102 -,017 -,070 -,030 

,429 ,165 ,518 ,984 ,817 ,083 ,096 ,000 ,325 ,005 ,222  ,000 ,092 ,785 ,250 ,620 

St.AA 
-,015 -,075 ,017 ,074 ,039 -,223

**
 ,126

*
 -,557

**
 ,159

**
 ,021 -,084 ,496

**
 1 -,008 ,006 ,007 ,018 

,808 ,220 ,775 ,226 ,523 ,000 ,039 ,000 ,009 ,730 ,169 ,000  ,890 ,927 ,903 ,768 

2008 
-,270

**
 -,004 ,011 -,002 ,004 -,022 ,003 ,020 -,011 ,014 ,281

**
 ,102 -,008 1 -,248

**
 -,245

**
 -,250

**
 

,000 ,954 ,859 ,973 ,946 ,716 ,967 ,738 ,861 ,813 ,000 ,092 ,890  ,000 ,000 ,000 

2009 
,105 ,017 ,006 -,008 -,002 ,005 -,001 -,012 -,013 ,004 -,033 -,017 ,006 -,248

**
 1 -,251

**
 -,256

**
 

,083 ,776 ,926 ,895 ,977 ,938 ,986 ,848 ,827 ,947 ,585 ,785 ,927 ,000  ,000 ,000 

2010 
,117 ,026 ,008 -,005 ,001 ,008 ,001 -,007 -,012 -,013 -,137

*
 -,070 ,007 -,245

**
 -,251

**
 1 -,253

**
 

,054 ,675 ,892 ,934 ,985 ,900 ,991 ,911 ,844 ,834 ,024 ,250 ,903 ,000 ,000  ,000 

2011 
-,033 -,027 ,003 -,011 -,005 ,002 -,003 ,005 -,015 -,018 ,041 -,030 ,018 -,250

**
 -,256

**
 -,253

**
 1 

,586 ,652 ,959 ,858 ,939 ,975 ,963 ,933 ,811 ,762 ,499 ,620 ,768 ,000 ,000 ,000  
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 ROE Rör.Inst2
0% 

LTI.Inst2
0% 

Rör.Indu
20% 

LTI.Indu
20% 

Rör.Sfär
20% 

LTI.Sfär
20% 

Rör.Fam
20% 

LTI.Fam
20% 

Rör.Stat
20% 

BM (2) CG (4) CS(5) HC(6) TC(7) FI(9) TE(10) Beta BTM.LN Häv St.AA 2008 2009 2010 2011 

ROE 
1 ,006 -,005 -,019 -,010 -,055 -,018 -,001 ,013 -,018 -,017 ,065 -,044 ,095 ,015 -,068 ,006 -,002 -,176

**
 -,030 -,007 -,297

**
 ,077 ,089 ,022 

 ,910 ,925 ,713 ,856 ,297 ,731 ,992 ,799 ,731 ,750 ,218 ,400 ,070 ,778 ,198 ,909 ,973 ,001 ,568 ,901 ,000 ,141 ,089 ,683 
Rör.Inst

20% 
,006 1 ,511

**
 -,021 -,015 -,077 -,038 -,038 -,013 -,021 ,163

**
 -,052 -,046 -,046 -,026 -,098 -,026 -,031 ,021 -,056 ,017 ,001 -,005 ,044 ,007 

,910  ,000 ,686 ,781 ,143 ,473 ,472 ,804 ,697 ,002 ,320 ,383 ,383 ,625 ,063 ,625 ,561 ,695 ,288 ,753 ,992 ,927 ,398 ,899 
LTI.Inst2

0% 
-,005 ,511

**
 1 -,010 -,007 -,037 -,018 -,018 -,006 -,010 -,020 -,025 -,022 -,022 -,013 -,047 -,013 -,046 -,004 -,061 ,017 -,037 -,037 ,056 ,056 

,925 ,000  ,844 ,892 ,477 ,727 ,727 ,904 ,850 ,701 ,629 ,671 ,671 ,812 ,367 ,812 ,383 ,937 ,244 ,746 ,478 ,478 ,285 ,285 

Rör.Indu
20% 

-,019 -,021 -,010 1 ,749
**
 -,070 -,034 -,034 -,012 -,019 -,038 -,047 ,009 -,042 -,023 -,082 -,023 ,054 ,011 ,089 ,132

*
 ,045 -,021 -,059 ,013 

,713 ,686 ,844  ,000 ,184 ,515 ,514 ,822 ,724 ,473 ,367 ,867 ,428 ,657 ,118 ,657 ,303 ,829 ,090 ,012 ,390 ,692 ,262 ,805 

LTI.Indu
20% 

-,010 -,015 -,007 ,749
**
 1 -,048 -,024 -,024 -,008 -,013 -,026 -,033 -,029 -,029 -,016 -,059 -,016 ,079 ,027 ,117

*
 ,122

*
 ,125

*
 -,021 -,048 -,048 

,856 ,781 ,892 ,000  ,359 ,653 ,653 ,877 ,807 ,621 ,534 ,585 ,585 ,759 ,261 ,759 ,135 ,609 ,026 ,021 ,017 ,692 ,365 ,365 

Rör.Sfär
20% 

-,055 -,077 -,037 -,070 -,048 1 ,215
**
 -,124

*
 -,043 -,067 -,091 ,010 ,019 ,165

**
 ,067 -,120

*
 ,055 -,064 -,072 ,101 ,350

**
 -,001 -,029 ,032 ,009 

,297 ,143 ,477 ,184 ,359  ,000 ,018 ,414 ,200 ,083 ,856 ,725 ,002 ,203 ,022 ,295 ,225 ,173 ,055 ,000 ,980 ,587 ,543 ,867 

LTI.Sfär
20% 

-,018 -,038 -,018 -,034 -,024 ,215
**
 1 -,061 -,021 -,033 -,067 -,010 -,074 -,072 ,156

**
 ,005 ,326

**
 -,059 ,105

*
 -,138

**
 ,179

**
 ,024 -,016 ,035 -,005 

,731 ,473 ,727 ,515 ,653 ,000  ,246 ,689 ,530 ,202 ,857 ,159 ,172 ,003 ,923 ,000 ,259 ,046 ,008 ,001 ,652 ,761 ,509 ,919 

Rör.Fam
20% 

-,001 -,038 -,018 -,034 -,024 -,124
*
 -,061 1 ,204

**
 -,033 ,105

*
 -,085 -,074 -,073 -,042 -,134

*
 ,022 ,017 -,082 -,120

*
 -,012 ,013 -,040 -,033 ,023 

,992 ,472 ,727 ,514 ,653 ,018 ,246  ,000 ,529 ,046 ,108 ,158 ,167 ,429 ,011 ,676 ,752 ,117 ,022 ,816 ,802 ,451 ,531 ,660 

LTI.Fam
20% 

,013 -,013 -,006 -,012 -,008 -,043 -,021 ,204
**
 1 -,011 -,023 -,029 -,026 -,026 -,014 -,054 -,014 ,011 ,007 -,001 ,037 -,043 -,041 -,009 ,058 

,799 ,804 ,904 ,822 ,877 ,414 ,689 ,000  ,828 ,659 ,579 ,627 ,627 ,785 ,301 ,785 ,831 ,891 ,984 ,484 ,416 ,431 ,861 ,267 

Rör.Stat
20% 

-,018 -,021 -,010 -,019 -,013 -,067 -,033 -,033 -,011 1 -,036 -,046 ,058 -,040 ,631
**
 -,085 -,023 -,132

*
 ,011 -,012 ,139

**
 -,004 -,011 -,007 -,007 

,731 ,697 ,850 ,724 ,807 ,200 ,530 ,529 ,828  ,489 ,384 ,271 ,445 ,000 ,104 ,668 ,012 ,833 ,816 ,008 ,939 ,838 ,887 ,897 

BM (2) 
-,017 ,163

**
 -,020 -,038 -,026 -,091 -,067 ,105

*
 -,023 -,036 1 -,093 -,082 -,082 -,046 -,173

**
 -,046 ,174

**
 ,136

**
 -,061 ,046 -,001 -,001 ,001 ,001 

,750 ,002 ,701 ,473 ,621 ,083 ,202 ,046 ,659 ,489  ,077 ,121 ,121 ,385 ,001 ,385 ,001 ,009 ,246 ,380 ,989 ,989 ,983 ,983 
CG (4) ,065 -,052 -,025 -,047 -,033 ,010 -,010 -,085 -,029 -,046 -,093 1 -,103 -,103 -,058 -,218

**
 -,058 ,170

**
 -,078 ,057 ,123

*
 ,008 ,008 -,012 -,012 

,218 ,320 ,629 ,367 ,534 ,856 ,857 ,108 ,579 ,384 ,077  ,051 ,051 ,274 ,000 ,274 ,001 ,138 ,276 ,019 ,879 ,879 ,818 ,818 
CS(5) -,044 -,046 -,022 ,009 -,029 ,019 -,074 -,074 -,026 ,058 -,082 -,103 1 -,090 -,051 -,191

**
 -,051 -,030 ,057 ,038 ,067 -,001 -,001 ,001 ,001 

,400 ,383 ,671 ,867 ,585 ,725 ,159 ,158 ,627 ,271 ,121 ,051  ,087 ,337 ,000 ,337 ,567 ,282 ,468 ,201 ,987 ,987 ,981 ,981 

HC(6) ,095 -,046 -,022 -,042 -,029 ,165
**
 -,072 -,073 -,026 -,040 -,082 -,103 -,090 1 -,051 -,191

**
 -,051 -,186

**
 -,306

**
 -,203

**
 -,228

**
 -,001 -,001 ,001 ,001 

,070 ,383 ,671 ,428 ,585 ,002 ,172 ,167 ,627 ,445 ,121 ,051 ,087  ,337 ,000 ,337 ,000 ,000 ,000 ,000 ,987 ,987 ,981 ,981 
TC(7) ,015 -,026 -,013 -,023 -,016 ,067 ,156

**
 -,042 -,014 ,631

**
 -,046 -,058 -,051 -,051 1 -,107

*
 -,028 -,157

**
 -,019 -,101 ,125

*
 ,000 ,000 ,001 ,001 

,778 ,625 ,812 ,657 ,759 ,203 ,003 ,429 ,785 ,000 ,385 ,274 ,337 ,337  ,041 ,591 ,003 ,719 ,055 ,017 ,993 ,993 ,989 ,989 
FI(9) -,068 -,098 -,047 -,082 -,059 -,120

*
 ,005 -,134

*
 -,054 -,085 -,173

**
 -,218

**
 -,191

**
 -,191

**
 -,107

*
 1 -,107

*
 -,103 ,400

**
 -,122

*
 -,583

**
 -,002 -,002 ,003 ,003 

,198 ,063 ,367 ,118 ,261 ,022 ,923 ,011 ,301 ,104 ,001 ,000 ,000 ,000 ,041  ,041 ,051 ,000 ,020 ,000 ,973 ,973 ,960 ,960 

TE(10) ,006 -,026 -,013 -,023 -,016 ,055 ,326
**
 ,022 -,014 -,023 -,046 -,058 -,051 -,051 -,028 -,107

*
 1 -,100 -,195

**
 -,072 ,086 ,000 ,000 ,001 ,001 

,909 ,625 ,812 ,657 ,759 ,295 ,000 ,676 ,785 ,668 ,385 ,274 ,337 ,337 ,591 ,041  ,057 ,000 ,174 ,102 ,993 ,993 ,989 ,989 

Beta 
-,002 -,031 -,046 ,054 ,079 -,064 -,059 ,017 ,011 -,132

*
 ,174

**
 ,170

**
 -,030 -,186

**
 -,157

**
 -,103 -,100 1 ,128

*
 ,082 ,100 -,005 -,005 ,008 ,008 

,973 ,561 ,383 ,303 ,135 ,225 ,259 ,752 ,831 ,012 ,001 ,001 ,567 ,000 ,003 ,051 ,057  ,014 ,118 ,056 ,924 ,924 ,885 ,885 
BTM.LN -,176

**
 ,021 -,004 ,011 ,027 -,072 ,105

*
 -,082 ,007 ,011 ,136

**
 -,078 ,057 -,306

**
 -,019 ,400

**
 -,195

**
 ,128

*
 1 -,074 -,127

*
 ,240

**
 -,051 -,130

*
 ,067 

,001 ,695 ,937 ,829 ,609 ,173 ,046 ,117 ,891 ,833 ,009 ,138 ,282 ,000 ,719 ,000 ,000 ,014  ,157 ,016 ,000 ,329 ,013 ,202 

Häv 
-,030 -,056 -,061 ,089 ,117

*
 ,101 -,138

**
 -,120

*
 -,001 -,012 -,061 ,057 ,038 -,203

**
 -,101 -,122

*
 -,072 ,082 -,074 1 ,393

**
 ,092 -,009 -,072 -,042 

,568 ,288 ,244 ,090 ,026 ,055 ,008 ,022 ,984 ,816 ,246 ,276 ,468 ,000 ,055 ,020 ,174 ,118 ,157  ,000 ,081 ,862 ,169 ,430 
St.AA -,007 ,017 ,017 ,132

*
 ,122

*
 ,350

**
 ,179

**
 -,012 ,037 ,139

**
 ,046 ,123

*
 ,067 -,228

**
 ,125

*
 -,583

**
 ,086 ,100 -,127

*
 ,393

**
 1 -,009 -,002 ,005 ,021 

,901 ,753 ,746 ,012 ,021 ,000 ,001 ,816 ,484 ,008 ,380 ,019 ,201 ,000 ,017 ,000 ,102 ,056 ,016 ,000  ,869 ,967 ,923 ,688 

2008 
-,297

**
 ,001 -,037 ,045 ,125

*
 -,001 ,024 ,013 -,043 -,004 -,001 ,008 -,001 -,001 ,000 -,002 ,000 -,005 ,240

**
 ,092 -,009 1 -,252

**
 -,250

**
 -,250

**
 

,000 ,992 ,478 ,390 ,017 ,980 ,652 ,802 ,416 ,939 ,989 ,879 ,987 ,987 ,993 ,973 ,993 ,924 ,000 ,081 ,869  ,000 ,000 ,000 

2009 
,077 -,005 -,037 -,021 -,021 -,029 -,016 -,040 -,041 -,011 -,001 ,008 -,001 -,001 ,000 -,002 ,000 -,005 -,051 -,009 -,002 -,252

**
 1 -,250

**
 -,250

**
 

,141 ,927 ,478 ,692 ,692 ,587 ,761 ,451 ,431 ,838 ,989 ,879 ,987 ,987 ,993 ,973 ,993 ,924 ,329 ,862 ,967 ,000  ,000 ,000 

2010 
,089 ,044 ,056 -,059 -,048 ,032 ,035 -,033 -,009 -,007 ,001 -,012 ,001 ,001 ,001 ,003 ,001 ,008 -,130

*
 -,072 ,005 -,250

**
 -,250

**
 1 -,247

**
 

,089 ,398 ,285 ,262 ,365 ,543 ,509 ,531 ,861 ,887 ,983 ,818 ,981 ,981 ,989 ,960 ,989 ,885 ,013 ,169 ,923 ,000 ,000  ,000 

2011 
,022 ,007 ,056 ,013 -,048 ,009 -,005 ,023 ,058 -,007 ,001 -,012 ,001 ,001 ,001 ,003 ,001 ,008 ,067 -,042 ,021 -,250

**
 -,250

**
 -,247

**
 1 

,683 ,899 ,285 ,805 ,365 ,867 ,919 ,660 ,267 ,897 ,983 ,818 ,981 ,981 ,989 ,960 ,989 ,885 ,202 ,430 ,688 ,000 ,000 ,000  
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APPENDIX K16 –  ROA, samtliga ägare 

 

 ROA Rörlig 
Ersättnin

g 

LTI Stock 
options 

BM(2) CG (4) CS(5) HC(6) TC(7)  FI(9)  TE(10) Beta BTM.LN Hävstång St.AA 2008 2009 2010 2011 

ROA 
1 -,060 -,027 ,025 -,012 ,031 -,031 ,073 ,015 -,061 ,002 ,005 -,060 -,068 ,005 -,234

**
 ,130

*
 ,085 ,000 

 ,256 ,613 ,638 ,822 ,557 ,558 ,165 ,778 ,251 ,976 ,922 ,258 ,200 ,928 ,000 ,014 ,106 ,996 
Rörlig 
Ersättnin
g 

-,060 1 ,206
**
 ,183

**
 -,077 -,028 -,010 ,096 ,106

*
 -,182

**
 ,102 -,002 -,135

*
 ,154

**
 ,430

**
 ,032 -,065 -,004 ,034 

,256  ,000 ,000 ,145 ,601 ,846 ,068 ,043 ,001 ,052 ,964 ,010 ,003 ,000 ,547 ,220 ,934 ,518 

LTI 
-,027 ,206

**
 1 ,054 -,084 -,039 -,084 -,091 ,122

*
 -,044 ,272

**
 ,003 ,094 -,060 ,240

**
 ,061 -,037 -,004 -,009 

,613 ,000  ,310 ,110 ,460 ,110 ,084 ,020 ,401 ,000 ,949 ,075 ,252 ,000 ,248 ,489 ,941 ,872 
Stock 
options 

,025 ,183
**
 ,054 1 -,128

*
 ,102 ,041 ,284

**
 ,023 -,115

*
 -,045 ,122

*
 -,226

**
 -,078 ,022 ,012 ,034 -,002 -,030 

,638 ,000 ,310  ,015 ,054 ,435 ,000 ,661 ,028 ,394 ,021 ,000 ,138 ,676 ,814 ,518 ,976 ,575 

BM(2) 
-,012 -,077 -,084 -,128

*
 1 -,094 -,082 -,082 -,046 -,175

**
 -,046 ,173

**
 ,135

**
 -,060 ,047 ,000 -,002 ,000 ,000 

,822 ,145 ,110 ,015  ,076 ,119 ,119 ,383 ,001 ,383 ,001 ,010 ,253 ,376 ,994 ,977 ,994 ,994 

CG (4) 
,031 -,028 -,039 ,102 -,094 1 -,103

*
 -,103

*
 -,058 -,220

**
 -,058 ,169

**
 -,079 ,058 ,123

*
 ,010 ,007 -,013 -,013 

,557 ,601 ,460 ,054 ,076  ,050 ,050 ,273 ,000 ,273 ,001 ,132 ,269 ,019 ,857 ,893 ,804 ,804 

CS(5) 
-,031 -,010 -,084 ,041 -,082 -,103

*
 1 -,091 -,051 -,193

**
 -,051 -,032 ,056 ,039 ,068 ,000 -,002 ,000 ,000 

,558 ,846 ,110 ,435 ,119 ,050  ,086 ,336 ,000 ,336 ,550 ,292 ,459 ,198 ,994 ,975 ,994 ,994 

HC(6) 
,073 ,096 -,091 ,284

**
 -,082 -,103

*
 -,091 1 -,051 -,193

**
 -,051 -,188

**
 -,307

**
 -,203

**
 -,228

**
 ,000 -,002 ,000 ,000 

,165 ,068 ,084 ,000 ,119 ,050 ,086  ,336 ,000 ,336 ,000 ,000 ,000 ,000 ,994 ,975 ,994 ,994 

TC(7)  
,015 ,106

*
 ,122

*
 ,023 -,046 -,058 -,051 -,051 1 -,108

*
 -,028 -,158

**
 -,020 -,101 ,126

*
 ,000 -,001 ,000 ,000 

,778 ,043 ,020 ,661 ,383 ,273 ,336 ,336  ,040 ,590 ,003 ,711 ,056 ,017 ,996 ,986 ,996 ,996 

FI(9)  
-,061 -,182

**
 -,044 -,115

*
 -,175

**
 -,220

**
 -,193

**
 -,193

**
 -,108

*
 1 -,108

*
 -,106

*
 ,398

**
 -,120

*
 -,582

**
 ,001 -,004 ,001 ,001 

,251 ,001 ,401 ,028 ,001 ,000 ,000 ,000 ,040  ,040 ,045 ,000 ,023 ,000 ,987 ,947 ,987 ,987 

TE(10) 
,002 ,102 ,272

**
 -,045 -,046 -,058 -,051 -,051 -,028 -,108

*
 1 -,101 -,196

**
 -,071 ,086 ,000 -,001 ,000 ,000 

,976 ,052 ,000 ,394 ,383 ,273 ,336 ,336 ,590 ,040  ,055 ,000 ,177 ,102 ,996 ,986 ,996 ,996 

Beta 
,005 -,002 ,003 ,122

*
 ,173

**
 ,169

**
 -,032 -,188

**
 -,158

**
 -,106

*
 -,101 1 ,126

*
 ,085 ,102 -,002 -,007 ,005 ,005 

,922 ,964 ,949 ,021 ,001 ,001 ,550 ,000 ,003 ,045 ,055  ,017 ,109 ,053 ,974 ,890 ,919 ,919 

BTM.LN 
-,060 -,135

*
 ,094 -,226

**
 ,135

**
 -,079 ,056 -,307

**
 -,020 ,398

**
 -,196

**
 ,126

*
 1 -,073 -,126

*
 ,241

**
 -,053 -,132

*
 ,065 

,258 ,010 ,075 ,000 ,010 ,132 ,292 ,000 ,711 ,000 ,000 ,017  ,169 ,017 ,000 ,313 ,012 ,215 
Hävstån
g 

-,068 ,154
**
 -,060 -,078 -,060 ,058 ,039 -,203

**
 -,101 -,120

*
 -,071 ,085 -,073 1 ,392

**
 ,091 -,008 -,071 -,040 

,200 ,003 ,252 ,138 ,253 ,269 ,459 ,000 ,056 ,023 ,177 ,109 ,169  ,000 ,085 ,883 ,178 ,446 

St.AA 
,005 ,430

**
 ,240

**
 ,022 ,047 ,123

*
 ,068 -,228

**
 ,126

*
 -,582

**
 ,086 ,102 -,126

*
 ,392

**
 1 -,010 -,001 ,006 ,022 

,928 ,000 ,000 ,676 ,376 ,019 ,198 ,000 ,017 ,000 ,102 ,053 ,017 ,000  ,849 ,982 ,909 ,676 

2008 
-,234

**
 ,032 ,061 ,012 ,000 ,010 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 -,002 ,241

**
 ,091 -,010 1 -,251

**
 -,249

**
 -,249

**
 

,000 ,547 ,248 ,814 ,994 ,857 ,994 ,994 ,996 ,987 ,996 ,974 ,000 ,085 ,849  ,000 ,000 ,000 

2009 
,130

*
 -,065 -,037 ,034 -,002 ,007 -,002 -,002 -,001 -,004 -,001 -,007 -,053 -,008 -,001 -,251

**
 1 -,251

**
 -,251

**
 

,014 ,220 ,489 ,518 ,977 ,893 ,975 ,975 ,986 ,947 ,986 ,890 ,313 ,883 ,982 ,000  ,000 ,000 

2010 
,085 -,004 -,004 -,002 ,000 -,013 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,005 -,132

*
 -,071 ,006 -,249

**
 -,251

**
 1 -,249

**
 

,106 ,934 ,941 ,976 ,994 ,804 ,994 ,994 ,996 ,987 ,996 ,919 ,012 ,178 ,909 ,000 ,000  ,000 

2011 
,000 ,034 -,009 -,030 ,000 -,013 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,005 ,065 -,040 ,022 -,249

**
 -,251

**
 -,249

**
 1 

,996 ,518 ,872 ,575 ,994 ,804 ,994 ,994 ,996 ,987 ,996 ,919 ,215 ,446 ,676 ,000 ,000 ,000  
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 ROA Rörlig 
Ersättnin

g 

LTI Stock 
options 

BM(2) CG (4) CS(5) HC(6) FI(9)  TE(10) Beta BTM.LN Hävstång St.AA 2008 2009 2010 2011 

ROA 
1 -,161 -,102 ,112 -,064 ,095 -,040 ,192 -,100 -,013 ,091 -,019 -,199 -,047 -,301

**
 -,074 ,114 ,190 

 ,131 ,340 ,297 ,553 ,375 ,710 ,071 ,352 ,901 ,396 ,862 ,061 ,665 ,004 ,492 ,288 ,074 
Rörlig 
Ersättnin
g 

-,161 1 ,272
*
 ,100 -,012 -,023 -,054 -,139 -,263

*
 ,245

*
 ,209

*
 -,243

*
 ,123 ,427

**
 ,045 -,121 -,069 ,180 

,131 
 

,010 ,351 ,910 ,828 ,613 ,193 ,013 ,021 ,050 ,022 ,252 ,000 ,675 ,258 ,523 ,091 

LTI 
-,102 ,272

*
 1 ,248

*
 -,084 -,115 ,040 -,084 -,208 -,068 ,191 -,066 ,144 ,421

**
 ,065 -,006 -,157 -,040 

,340 ,010  ,019 ,435 ,284 ,712 ,435 ,050 ,529 ,073 ,539 ,178 ,000 ,543 ,954 ,142 ,711 
Stock 
options 

,112 ,100 ,248
*
 1 -,227

*
 ,468

**
 -,206 ,319

**
 -,359

**
 ,037 ,303

**
 -,444

**
 -,050 ,343

**
 ,061 ,086 -,084 -,039 

,297 ,351 ,019  ,033 ,000 ,053 ,002 ,001 ,730 ,004 ,000 ,643 ,001 ,568 ,422 ,433 ,719 

BM(2) 
-,064 -,012 -,084 -,227

*
 1 -,106 -,066 -,072 -,260

*
 -,058 ,334

**
 ,111 -,129 ,149 -,031 -,024 -,024 -,009 

,553 ,910 ,435 ,033  ,322 ,541 ,501 ,014 ,587 ,001 ,300 ,230 ,163 ,775 ,825 ,825 ,932 

CG (4) 
,095 -,023 -,115 ,468

**
 -,106 1 -,096 -,106 -,382

**
 -,086 ,327

**
 -,179 ,197 ,318

**
 ,035 ,047 -,035 -,013 

,375 ,828 ,284 ,000 ,322  ,369 ,322 ,000 ,425 ,002 ,094 ,065 ,002 ,743 ,662 ,745 ,900 

CS(5) 
-,040 -,054 ,040 -,206 -,066 -,096 1 -,066 -,236

*
 -,053 -,276

**
 ,179 ,181 ,149 -,008 -,001 -,001 ,013 

,710 ,613 ,712 ,053 ,541 ,369  ,541 ,026 ,622 ,009 ,093 ,090 ,163 ,940 ,990 ,990 ,905 

HC(6) 
,192 -,139 -,084 ,319

**
 -,072 -,106 -,066 1 -,260

*
 -,058 ,010 -,192 -,543

**
 -,288

**
 ,079 -,024 -,024 -,009 

,071 ,193 ,435 ,002 ,501 ,322 ,541  ,014 ,587 ,924 ,071 ,000 ,006 ,464 ,825 ,825 ,932 

FI(9)  
-,100 -,263

*
 -,208 -,359

**
 -,260

*
 -,382

**
 -,236

*
 -,260

*
 1 -,210

*
 -,386

**
 ,358

**
 ,096 -,614

**
 -,065 ,017 ,017 ,016 

,352 ,013 ,050 ,001 ,014 ,000 ,026 ,014  ,049 ,000 ,001 ,371 ,000 ,547 ,874 ,874 ,883 

TE(10) 
-,013 ,245

*
 -,068 ,037 -,058 -,086 -,053 -,058 -,210

*
 1 -,065 -,413

**
 -,131 -,044 ,019 ,026 ,026 ,040 

,901 ,021 ,529 ,730 ,587 ,425 ,622 ,587 ,049  ,544 ,000 ,223 ,680 ,857 ,810 ,810 ,712 

Beta 
,091 ,209

*
 ,191 ,303

**
 ,334

**
 ,327

**
 -,276

**
 ,010 -,386

**
 -,065 1 ,141 -,175 ,401

**
 -,047 -,035 ,048 ,077 

,396 ,050 ,073 ,004 ,001 ,002 ,009 ,924 ,000 ,544  ,188 ,101 ,000 ,664 ,744 ,658 ,473 

BTM.LN 
-,019 -,243

*
 -,066 -,444

**
 ,111 -,179 ,179 -,192 ,358

**
 -,413

**
 ,141 1 -,041 -,296

**
 ,151 -,105 -,121 ,126 

,862 ,022 ,539 ,000 ,300 ,094 ,093 ,071 ,001 ,000 ,188  ,701 ,005 ,159 ,325 ,260 ,239 
Hävstån
g 

-,199 ,123 ,144 -,050 -,129 ,197 ,181 -,543
**
 ,096 -,131 -,175 -,041 1 ,168 ,047 ,020 -,080 -,059 

,061 ,252 ,178 ,643 ,230 ,065 ,090 ,000 ,371 ,223 ,101 ,701  ,116 ,659 ,851 ,458 ,584 

St.AA 
-,047 ,427

**
 ,421

**
 ,343

**
 ,149 ,318

**
 ,149 -,288

**
 -,614

**
 -,044 ,401

**
 -,296

**
 ,168 1 -,002 -,025 ,004 ,017 

,665 ,000 ,000 ,001 ,163 ,002 ,163 ,006 ,000 ,680 ,000 ,005 ,116  ,985 ,820 ,967 ,875 

2008 
-,301

**
 ,045 ,065 ,061 -,031 ,035 -,008 ,079 -,065 ,019 -,047 ,151 ,047 -,002 1 -,262

*
 -,262

*
 -,244

*
 

,004 ,675 ,543 ,568 ,775 ,743 ,940 ,464 ,547 ,857 ,664 ,159 ,659 ,985  ,013 ,013 ,021 

2009 
-,074 -,121 -,006 ,086 -,024 ,047 -,001 -,024 ,017 ,026 -,035 -,105 ,020 -,025 -,262

*
 1 -,254

*
 -,236

*
 

,492 ,258 ,954 ,422 ,825 ,662 ,990 ,825 ,874 ,810 ,744 ,325 ,851 ,820 ,013  ,017 ,026 

2010 
,114 -,069 -,157 -,084 -,024 -,035 -,001 -,024 ,017 ,026 ,048 -,121 -,080 ,004 -,262

*
 -,254

*
 1 -,236

*
 

,288 ,523 ,142 ,433 ,825 ,745 ,990 ,825 ,874 ,810 ,658 ,260 ,458 ,967 ,013 ,017  ,026 

2011 
,190 ,180 -,040 -,039 -,009 -,013 ,013 -,009 ,016 ,040 ,077 ,126 -,059 ,017 -,244

*
 -,236

*
 -,236

*
 1 

,074 ,091 ,711 ,719 ,932 ,900 ,905 ,932 ,883 ,712 ,473 ,239 ,584 ,875 ,021 ,026 ,026  

 
 
 

APPENDIX K17 –  ROA, spritt ägande 

 



   

136 

 

 

  

 ROA Rörlig 
Ersättning 

LTI BM(2) CG (4) CS(5) HC(6) TC(7)  FI(9)  TE(10) Beta BTM.LN Hävstång St.AA 2008 2009 2010 2011 

ROA 
1 -,042 -,018 ,003 ,008 -,027 ,044 ,020 -,059 ,005 -,029 -,072 -,037 ,023 -,213

**
 ,188

**
 ,077 -,051 

 ,489 ,771 ,961 ,892 ,656 ,465 ,746 ,331 ,929 ,628 ,236 ,540 ,700 ,000 ,002 ,203 ,400 
Rörlig 
Ersättning 

-,042 1 ,193
**
 -,090 -,020 -,011 ,132

*
 ,101 -,142

*
 ,090 -,027 -,127

*
 ,182

**
 ,423

**
 ,029 -,055 ,010 ,010 

,489  ,001 ,139 ,745 ,862 ,029 ,096 ,019 ,139 ,658 ,035 ,002 ,000 ,630 ,369 ,869 ,870 

LTI 
-,018 ,193

**
 1 -,090 -,026 -,105 -,100 ,115 ,005 ,378

**
 -,004 ,118 -,069 ,218

**
 ,066 -,041 ,014 -,008 

,771 ,001  ,137 ,673 ,084 ,099 ,058 ,929 ,000 ,947 ,051 ,255 ,000 ,279 ,498 ,821 ,890 

BM(2) 
,003 -,090 -,090 1 -,088 -,086 -,085 -,053 -,148

*
 -,041 ,113 ,147

*
 -,040 ,017 ,009 ,007 ,009 ,004 

,961 ,139 ,137  ,145 ,153 ,163 ,381 ,014 ,501 ,062 ,015 ,505 ,781 ,879 ,912 ,879 ,945 

CG (4) 
,008 -,020 -,026 -,088 1 -,103 -,100 -,063 -,175

**
 -,048 ,088 -,028 -,003 ,073 -,004 -,007 -,004 -,010 

,892 ,745 ,673 ,145  ,090 ,097 ,299 ,004 ,424 ,148 ,646 ,965 ,229 ,949 ,911 ,949 ,873 

CS(5) 
-,027 -,011 -,105 -,086 -,103 1 -,098 -,062 -,171

**
 -,047 ,058 ,016 ,013 ,038 ,002 -,001 ,002 -,003 

,656 ,862 ,084 ,153 ,090  ,105 ,309 ,004 ,434 ,341 ,798 ,834 ,528 ,969 ,992 ,969 ,955 

HC(6) 
,044 ,132

*
 -,100 -,085 -,100 -,098 1 -,060 -,168

**
 -,046 -,258

**
 -,352

**
 -,107 -,223

**
 -,024 ,006 ,009 ,003 

,465 ,029 ,099 ,163 ,097 ,105  ,320 ,005 ,445 ,000 ,000 ,078 ,000 ,696 ,923 ,885 ,960 

TC(7)  
,020 ,101 ,115 -,053 -,063 -,062 -,060 1 -,105 -,029 -,182

**
 -,030 -,102 ,125

*
 ,001 ,000 ,001 -,002 

,746 ,096 ,058 ,381 ,299 ,309 ,320  ,082 ,631 ,002 ,621 ,093 ,038 ,981 ,995 ,981 ,972 

FI(9)  
-,059 -,142

*
 ,005 -,148

*
 -,175

**
 -,171

**
 -,168

**
 -,105 1 -,081 -,010 ,460

**
 -,257

**
 -,557

**
 ,017 -,010 -,005 ,007 

,331 ,019 ,929 ,014 ,004 ,004 ,005 ,082  ,182 ,863 ,000 ,000 ,000 ,778 ,873 ,937 ,907 

TE(10) 
,005 ,090 ,378

**
 -,041 -,048 -,047 -,046 -,029 -,081 1 -,133

*
 -,071 -,060 ,159

**
 -,011 -,013 -,011 -,014 

,929 ,139 ,000 ,501 ,424 ,434 ,445 ,631 ,182  ,028 ,244 ,318 ,009 ,850 ,834 ,850 ,818 

Beta 
-,029 -,027 -,004 ,113 ,088 ,058 -,258

**
 -,182

**
 -,010 -,133

*
 1 ,133

*
 ,165

**
 ,020 ,010 ,007 -,010 -,015 

,628 ,658 ,947 ,062 ,148 ,341 ,000 ,002 ,863 ,028  ,027 ,006 ,748 ,872 ,908 ,872 ,800 

BTM.LN 
-,072 -,127

*
 ,118 ,147

*
 -,028 ,016 -,352

**
 -,030 ,460

**
 -,071 ,133

*
 1 -,077 -,085 ,278

**
 -,030 -,134

*
 ,044 

,236 ,035 ,051 ,015 ,646 ,798 ,000 ,621 ,000 ,244 ,027  ,202 ,162 ,000 ,616 ,027 ,471 

Hävstång 
-,037 ,182

**
 -,069 -,040 -,003 ,013 -,107 -,102 -,257

**
 -,060 ,165

**
 -,077 1 ,496

**
 ,104 -,019 -,072 -,032 

,540 ,002 ,255 ,505 ,965 ,834 ,078 ,093 ,000 ,318 ,006 ,202  ,000 ,086 ,758 ,235 ,594 

St.AA 
,023 ,423

**
 ,218

**
 ,017 ,073 ,038 -,223

**
 ,125

*
 -,557

**
 ,159

**
 ,020 -,085 ,496

**
 1 -,007 ,005 ,007 ,017 

,700 ,000 ,000 ,781 ,229 ,528 ,000 ,038 ,000 ,009 ,748 ,162 ,000  ,908 ,939 ,914 ,779 

2008 
-,213

**
 ,029 ,066 ,009 -,004 ,002 -,024 ,001 ,017 -,011 ,010 ,278

**
 ,104 -,007 1 -,248

**
 -,245

**
 -,251

**
 

,000 ,630 ,279 ,879 ,949 ,969 ,696 ,981 ,778 ,850 ,872 ,000 ,086 ,908  ,000 ,000 ,000 

2009 
,188

**
 -,055 -,041 ,007 -,007 -,001 ,006 ,000 -,010 -,013 ,007 -,030 -,019 ,005 -,248

**
 1 -,248

**
 -,254

**
 

,002 ,369 ,498 ,912 ,911 ,992 ,923 ,995 ,873 ,834 ,908 ,616 ,758 ,939 ,000  ,000 ,000 

2010 
,077 ,010 ,014 ,009 -,004 ,002 ,009 ,001 -,005 -,011 -,010 -,134

*
 -,072 ,007 -,245

**
 -,248

**
 1 -,251

**
 

,203 ,869 ,821 ,879 ,949 ,969 ,885 ,981 ,937 ,850 ,872 ,027 ,235 ,914 ,000 ,000  ,000 

2011 
-,051 ,010 -,008 ,004 -,010 -,003 ,003 -,002 ,007 -,014 -,015 ,044 -,032 ,017 -,251

**
 -,254

**
 -,251

**
 1 

,400 ,870 ,890 ,945 ,873 ,955 ,960 ,972 ,907 ,818 ,800 ,471 ,594 ,779 ,000 ,000 ,000  

 

APPENDIX K18 –  ROA, kontrollägande (Rörlig & LTI) 

 



   

137 

 

 

  

 ROA Optioner BM(2) CG (4) CS(5) HC(6) TC(7)  FI(9)  TE(10) Beta BTM.LN Hävstång St.AA 2008 2009 2010 2011 

ROA 
1 ,001 ,003 ,008 -,027 ,044 ,020 -,059 ,005 -,030 -,073 -,037 ,023 -,215

**
 ,188

**
 ,077 -,051 

 ,991 ,962 ,894 ,655 ,468 ,748 ,330 ,930 ,624 ,233 ,544 ,700 ,000 ,002 ,205 ,400 

Optioner 
,001 1 -,096 -,035 ,104 ,274

**
 ,025 -,020 -,082 ,052 -,145

*
 -,085 -,075 -,004 ,017 ,026 -,027 

,991  ,113 ,569 ,086 ,000 ,686 ,744 ,178 ,393 ,017 ,165 ,220 ,954 ,776 ,675 ,652 

BM(2) 
,003 -,096 1 -,089 -,087 -,085 -,054 -,149

*
 -,041 ,112 ,146

*
 -,039 ,017 ,011 ,006 ,008 ,003 

,962 ,113  ,143 ,152 ,161 ,379 ,014 ,499 ,066 ,016 ,518 ,775 ,859 ,926 ,892 ,959 

CG (4) 
,008 -,035 -,089 1 -,103 -,101 -,064 -,177

**
 -,049 ,086 -,030 -,001 ,074 -,002 -,008 -,005 -,011 

,894 ,569 ,143  ,089 ,096 ,297 ,003 ,423 ,158 ,627 ,984 ,226 ,973 ,895 ,934 ,858 

CS(5) 
-,027 ,104 -,087 -,103 1 -,099 -,062 -,173

**
 -,048 ,056 ,014 ,014 ,039 ,004 -,002 ,001 -,005 

,655 ,086 ,152 ,089  ,103 ,307 ,004 ,433 ,358 ,820 ,817 ,523 ,946 ,977 ,985 ,939 

HC(6) 
,044 ,274

**
 -,085 -,101 -,099 1 -,061 -,169

**
 -,047 -,260

**
 -,355

**
 -,105 -,223

**
 -,022 ,005 ,008 ,002 

,468 ,000 ,161 ,096 ,103  ,318 ,005 ,443 ,000 ,000 ,083 ,000 ,716 ,938 ,900 ,975 

TC(7)  
,020 ,025 -,054 -,064 -,062 -,061 1 -,106 -,029 -,184

**
 -,031 -,101 ,126

*
 ,003 -,001 ,001 -,003 

,748 ,686 ,379 ,297 ,307 ,318  ,081 ,630 ,002 ,610 ,096 ,039 ,967 ,986 ,991 ,963 

FI(9)  
-,059 -,020 -,149

*
 -,177

**
 -,173

**
 -,169

**
 -,106 1 -,082 -,014 ,458

**
 -,256

**
 -,557

**
 ,020 -,012 -,007 ,005 

,330 ,744 ,014 ,003 ,004 ,005 ,081  ,180 ,822 ,000 ,000 ,000 ,738 ,848 ,911 ,933 

TE(10) 
,005 -,082 -,041 -,049 -,048 -,047 -,029 -,082 1 -,134

*
 -,072 -,060 ,159

**
 -,011 -,013 -,012 -,015 

,930 ,178 ,499 ,423 ,433 ,443 ,630 ,180  ,027 ,239 ,325 ,009 ,861 ,827 ,844 ,811 

Beta 
-,030 ,052 ,112 ,086 ,056 -,260

**
 -,184

**
 -,014 -,134

*
 1 ,130

*
 ,169

**
 ,021 ,014 ,004 -,013 -,018 

,624 ,393 ,066 ,158 ,358 ,000 ,002 ,822 ,027  ,033 ,005 ,730 ,813 ,947 ,834 ,762 

BTM.LN 
-,073 -,145

*
 ,146

*
 -,030 ,014 -,355

**
 -,031 ,458

**
 -,072 ,130

*
 1 -,074 -,084 ,281

**
 -,033 -,137

*
 ,041 

,233 ,017 ,016 ,627 ,820 ,000 ,610 ,000 ,239 ,033  ,222 ,169 ,000 ,585 ,024 ,499 

Hävstång 
-,037 -,085 -,039 -,001 ,014 -,105 -,101 -,256

**
 -,060 ,169

**
 -,074 1 ,496

**
 ,102 -,017 -,070 -,030 

,544 ,165 ,518 ,984 ,817 ,083 ,096 ,000 ,325 ,005 ,222  ,000 ,092 ,785 ,250 ,620 

St.AA 
,023 -,075 ,017 ,074 ,039 -,223

**
 ,126

*
 -,557

**
 ,159

**
 ,021 -,084 ,496

**
 1 -,008 ,006 ,007 ,018 

,700 ,220 ,775 ,226 ,523 ,000 ,039 ,000 ,009 ,730 ,169 ,000  ,890 ,927 ,903 ,768 

2008 
-,215

**
 -,004 ,011 -,002 ,004 -,022 ,003 ,020 -,011 ,014 ,281

**
 ,102 -,008 1 -,248

**
 -,245

**
 -,250

**
 

,000 ,954 ,859 ,973 ,946 ,716 ,967 ,738 ,861 ,813 ,000 ,092 ,890  ,000 ,000 ,000 

2009 
,188

**
 ,017 ,006 -,008 -,002 ,005 -,001 -,012 -,013 ,004 -,033 -,017 ,006 -,248

**
 1 -,251

**
 -,256

**
 

,002 ,776 ,926 ,895 ,977 ,938 ,986 ,848 ,827 ,947 ,585 ,785 ,927 ,000  ,000 ,000 

2010 
,077 ,026 ,008 -,005 ,001 ,008 ,001 -,007 -,012 -,013 -,137

*
 -,070 ,007 -,245

**
 -,251

**
 1 -,253

**
 

,205 ,675 ,892 ,934 ,985 ,900 ,991 ,911 ,844 ,834 ,024 ,250 ,903 ,000 ,000  ,000 

2011 
-,051 -,027 ,003 -,011 -,005 ,002 -,003 ,005 -,015 -,018 ,041 -,030 ,018 -,250

**
 -,256

**
 -,253

**
 1 

,400 ,652 ,959 ,858 ,939 ,975 ,963 ,933 ,811 ,762 ,499 ,620 ,768 ,000 ,000 ,000  

 
 
 

APPENDIX K19 –  ROA, kontrollägande (Optioner) 
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APPENDIX K20 –  ROA, ägarhypoteserna 

 ROA Rör.Inst
20% 

LTI.Inst
20% 

Rör.Indu
20% 

LTI.Indu
20% 

Rör.Sfär
20% 

LTI.Sfär
20% 

Rör.Fa
m20% 

LTI.Fam
20% 

Rör.Stat
20% 

BM (2) CG (4) CS(5) HC(6) TC(7) FI(9) TE(10) Beta BTM.LN Häv St.AA 2008 2009 2010 2011 

ROA 
1 ,016 ,000 -,015 -,011 -,042 -,021 ,009 ,010 -,011 -,012 ,031 -,031 ,073 ,015 -,060 ,002 ,005 -,059 -,068 ,005 -,232

**
 ,130

*
 ,085 ,000 

 ,763 ,999 ,769 ,835 ,428 ,684 ,865 ,847 ,834 ,823 ,554 ,558 ,163 ,777 ,253 ,975 ,917 ,261 ,198 ,930 ,000 ,013 ,104 ,999 
Rör.Inst
20% 

,016 1 ,511
**
 -,021 -,015 -,077 -,038 -,038 -,013 -,021 ,163

**
 -,052 -,046 -,046 -,026 -,098 -,026 -,031 ,021 -,056 ,017 ,001 -,005 ,044 ,007 

,763  ,000 ,686 ,781 ,143 ,473 ,472 ,804 ,697 ,002 ,320 ,383 ,383 ,625 ,063 ,625 ,561 ,695 ,288 ,753 ,992 ,927 ,398 ,899 
LTI.Inst
20% 

,000 ,511
**
 1 -,010 -,007 -,037 -,018 -,018 -,006 -,010 -,020 -,025 -,022 -,022 -,013 -,047 -,013 -,046 -,004 -,061 ,017 -,037 -,037 ,056 ,056 

,999 ,000  ,844 ,892 ,477 ,727 ,727 ,904 ,850 ,701 ,629 ,671 ,671 ,812 ,367 ,812 ,383 ,937 ,244 ,746 ,478 ,478 ,285 ,285 
Rör.Ind
u20% 

-,015 -,021 -,010 1 ,749
**
 -,070 -,034 -,034 -,012 -,019 -,038 -,047 ,009 -,042 -,023 -,082 -,023 ,054 ,011 ,089 ,132

*
 ,045 -,021 -,059 ,013 

,769 ,686 ,844  ,000 ,184 ,515 ,514 ,822 ,724 ,473 ,367 ,867 ,428 ,657 ,118 ,657 ,303 ,829 ,090 ,012 ,390 ,692 ,262 ,805 
LTI.Indu
20% 

-,011 -,015 -,007 ,749
**
 1 -,048 -,024 -,024 -,008 -,013 -,026 -,033 -,029 -,029 -,016 -,059 -,016 ,079 ,027 ,117

*
 ,122

*
 ,125

*
 -,021 -,048 -,048 

,835 ,781 ,892 ,000  ,359 ,653 ,653 ,877 ,807 ,621 ,534 ,585 ,585 ,759 ,261 ,759 ,135 ,609 ,026 ,021 ,017 ,692 ,365 ,365 
Rör.Sfär
20% 

-,042 -,077 -,037 -,070 -,048 1 ,215
**
 -,124

*
 -,043 -,067 -,091 ,010 ,019 ,165

**
 ,067 -,120

*
 ,055 -,064 -,072 ,101 ,350

**
 -,001 -,029 ,032 ,009 

,428 ,143 ,477 ,184 ,359  ,000 ,018 ,414 ,200 ,083 ,856 ,725 ,002 ,203 ,022 ,295 ,225 ,173 ,055 ,000 ,980 ,587 ,543 ,867 
LTI.Sfär
20% 

-,021 -,038 -,018 -,034 -,024 ,215
**
 1 -,061 -,021 -,033 -,067 -,010 -,074 -,072 ,156

**
 ,005 ,326

**
 -,059 ,105

*
 -,138

**
 ,179

**
 ,024 -,016 ,035 -,005 

,684 ,473 ,727 ,515 ,653 ,000  ,246 ,689 ,530 ,202 ,857 ,159 ,172 ,003 ,923 ,000 ,259 ,046 ,008 ,001 ,652 ,761 ,509 ,919 
Rör.Fa
m20% 

,009 -,038 -,018 -,034 -,024 -,124
*
 -,061 1 ,204

**
 -,033 ,105

*
 -,085 -,074 -,073 -,042 -,134

*
 ,022 ,017 -,082 -,120

*
 -,012 ,013 -,040 -,033 ,023 

,865 ,472 ,727 ,514 ,653 ,018 ,246  ,000 ,529 ,046 ,108 ,158 ,167 ,429 ,011 ,676 ,752 ,117 ,022 ,816 ,802 ,451 ,531 ,660 
LTI.Fam
20% 

,010 -,013 -,006 -,012 -,008 -,043 -,021 ,204
**
 1 -,011 -,023 -,029 -,026 -,026 -,014 -,054 -,014 ,011 ,007 -,001 ,037 -,043 -,041 -,009 ,058 

,847 ,804 ,904 ,822 ,877 ,414 ,689 ,000  ,828 ,659 ,579 ,627 ,627 ,785 ,301 ,785 ,831 ,891 ,984 ,484 ,416 ,431 ,861 ,267 
Rör.Stat
20% 

-,011 -,021 -,010 -,019 -,013 -,067 -,033 -,033 -,011 1 -,036 -,046 ,058 -,040 ,631
**
 -,085 -,023 -,132

*
 ,011 -,012 ,139

**
 -,004 -,011 -,007 -,007 

,834 ,697 ,850 ,724 ,807 ,200 ,530 ,529 ,828  ,489 ,384 ,271 ,445 ,000 ,104 ,668 ,012 ,833 ,816 ,008 ,939 ,838 ,887 ,897 

BM (2) -,012 ,163
**
 -,020 -,038 -,026 -,091 -,067 ,105

*
 -,023 -,036 1 -,093 -,082 -,082 -,046 -,173

**
 -,046 ,174

**
 ,136

**
 -,061 ,046 -,001 -,001 ,001 ,001 

,823 ,002 ,701 ,473 ,621 ,083 ,202 ,046 ,659 ,489  ,077 ,121 ,121 ,385 ,001 ,385 ,001 ,009 ,246 ,380 ,989 ,989 ,983 ,983 

CG (4) ,031 -,052 -,025 -,047 -,033 ,010 -,010 -,085 -,029 -,046 -,093 1 -,103 -,103 -,058 -,218
**
 -,058 ,170

**
 -,078 ,057 ,123

*
 ,008 ,008 -,012 -,012 

,554 ,320 ,629 ,367 ,534 ,856 ,857 ,108 ,579 ,384 ,077  ,051 ,051 ,274 ,000 ,274 ,001 ,138 ,276 ,019 ,879 ,879 ,818 ,818 

CS(5) -,031 -,046 -,022 ,009 -,029 ,019 -,074 -,074 -,026 ,058 -,082 -,103 1 -,090 -,051 -,191
**
 -,051 -,030 ,057 ,038 ,067 -,001 -,001 ,001 ,001 

,558 ,383 ,671 ,867 ,585 ,725 ,159 ,158 ,627 ,271 ,121 ,051  ,087 ,337 ,000 ,337 ,567 ,282 ,468 ,201 ,987 ,987 ,981 ,981 

HC(6) ,073 -,046 -,022 -,042 -,029 ,165
**
 -,072 -,073 -,026 -,040 -,082 -,103 -,090 1 -,051 -,191

**
 -,051 -,186

**
 -,306

**
 -,203

**
 -,228

**
 -,001 -,001 ,001 ,001 

,163 ,383 ,671 ,428 ,585 ,002 ,172 ,167 ,627 ,445 ,121 ,051 ,087  ,337 ,000 ,337 ,000 ,000 ,000 ,000 ,987 ,987 ,981 ,981 

TC(7) ,015 -,026 -,013 -,023 -,016 ,067 ,156
**
 -,042 -,014 ,631

**
 -,046 -,058 -,051 -,051 1 -,107

*
 -,028 -,157

**
 -,019 -,101 ,125

*
 ,000 ,000 ,001 ,001 

,777 ,625 ,812 ,657 ,759 ,203 ,003 ,429 ,785 ,000 ,385 ,274 ,337 ,337  ,041 ,591 ,003 ,719 ,055 ,017 ,993 ,993 ,989 ,989 

FI(9) -,060 -,098 -,047 -,082 -,059 -,120
*
 ,005 -,134

*
 -,054 -,085 -,173

**
 -,218

**
 -,191

**
 -,191

**
 -,107

*
 1 -,107

*
 -,103 ,400

**
 -,122

*
 -,583

**
 -,002 -,002 ,003 ,003 

,253 ,063 ,367 ,118 ,261 ,022 ,923 ,011 ,301 ,104 ,001 ,000 ,000 ,000 ,041  ,041 ,051 ,000 ,020 ,000 ,973 ,973 ,960 ,960 

TE(10) ,002 -,026 -,013 -,023 -,016 ,055 ,326
**
 ,022 -,014 -,023 -,046 -,058 -,051 -,051 -,028 -,107

*
 1 -,100 -,195

**
 -,072 ,086 ,000 ,000 ,001 ,001 

,975 ,625 ,812 ,657 ,759 ,295 ,000 ,676 ,785 ,668 ,385 ,274 ,337 ,337 ,591 ,041  ,057 ,000 ,174 ,102 ,993 ,993 ,989 ,989 

Beta ,005 -,031 -,046 ,054 ,079 -,064 -,059 ,017 ,011 -,132
*
 ,174

**
 ,170

**
 -,030 -,186

**
 -,157

**
 -,103 -,100 1 ,128

*
 ,082 ,100 -,005 -,005 ,008 ,008 

,917 ,561 ,383 ,303 ,135 ,225 ,259 ,752 ,831 ,012 ,001 ,001 ,567 ,000 ,003 ,051 ,057  ,014 ,118 ,056 ,924 ,924 ,885 ,885 

BTM.LN -,059 ,021 -,004 ,011 ,027 -,072 ,105
*
 -,082 ,007 ,011 ,136

**
 -,078 ,057 -,306

**
 -,019 ,400

**
 -,195

**
 ,128

*
 1 -,074 -,127

*
 ,240

**
 -,051 -,130

*
 ,067 

,261 ,695 ,937 ,829 ,609 ,173 ,046 ,117 ,891 ,833 ,009 ,138 ,282 ,000 ,719 ,000 ,000 ,014  ,157 ,016 ,000 ,329 ,013 ,202 

Häv -,068 -,056 -,061 ,089 ,117
*
 ,101 -,138

**
 -,120

*
 -,001 -,012 -,061 ,057 ,038 -,203

**
 -,101 -,122

*
 -,072 ,082 -,074 1 ,393

**
 ,092 -,009 -,072 -,042 

,198 ,288 ,244 ,090 ,026 ,055 ,008 ,022 ,984 ,816 ,246 ,276 ,468 ,000 ,055 ,020 ,174 ,118 ,157  ,000 ,081 ,862 ,169 ,430 

St.AA ,005 ,017 ,017 ,132
*
 ,122

*
 ,350

**
 ,179

**
 -,012 ,037 ,139

**
 ,046 ,123

*
 ,067 -,228

**
 ,125

*
 -,583

**
 ,086 ,100 -,127

*
 ,393

**
 1 -,009 -,002 ,005 ,021 

,930 ,753 ,746 ,012 ,021 ,000 ,001 ,816 ,484 ,008 ,380 ,019 ,201 ,000 ,017 ,000 ,102 ,056 ,016 ,000  ,869 ,967 ,923 ,688 

2008 -,232
**
 ,001 -,037 ,045 ,125

*
 -,001 ,024 ,013 -,043 -,004 -,001 ,008 -,001 -,001 ,000 -,002 ,000 -,005 ,240

**
 ,092 -,009 1 -,252

**
 -,250

**
 -,250

**
 

,000 ,992 ,478 ,390 ,017 ,980 ,652 ,802 ,416 ,939 ,989 ,879 ,987 ,987 ,993 ,973 ,993 ,924 ,000 ,081 ,869  ,000 ,000 ,000 

2009 ,130
*
 -,005 -,037 -,021 -,021 -,029 -,016 -,040 -,041 -,011 -,001 ,008 -,001 -,001 ,000 -,002 ,000 -,005 -,051 -,009 -,002 -,252

**
 1 -,250

**
 -,250

**
 

,013 ,927 ,478 ,692 ,692 ,587 ,761 ,451 ,431 ,838 ,989 ,879 ,987 ,987 ,993 ,973 ,993 ,924 ,329 ,862 ,967 ,000  ,000 ,000 

2010 ,085 ,044 ,056 -,059 -,048 ,032 ,035 -,033 -,009 -,007 ,001 -,012 ,001 ,001 ,001 ,003 ,001 ,008 -,130
*
 -,072 ,005 -,250

**
 -,250

**
 1 -,247

**
 

,104 ,398 ,285 ,262 ,365 ,543 ,509 ,531 ,861 ,887 ,983 ,818 ,981 ,981 ,989 ,960 ,989 ,885 ,013 ,169 ,923 ,000 ,000  ,000 

2011 
,000 ,007 ,056 ,013 -,048 ,009 -,005 ,023 ,058 -,007 ,001 -,012 ,001 ,001 ,001 ,003 ,001 ,008 ,067 -,042 ,021 -,250

**
 -,250

**
 -,247

**
 1 

,999 ,899 ,285 ,805 ,365 ,867 ,919 ,660 ,267 ,897 ,983 ,818 ,981 ,981 ,989 ,960 ,989 ,885 ,202 ,430 ,688 ,000 ,000 ,000  
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APPENDIX R1– Aktiekursförändring, samtliga ägare 

 Kolumn 1, Grundmodell 

 

Kolumn 2, Modell med år & bransch 

Koefficienter B Std. Error Beta Sig. Tolerans 

(Constant) 
-,005 ,159 

 
,977 

 

BM(2) 
,050 ,094 ,021 ,599 ,797 

CG (4) 
-,050 ,077 -,026 ,515 ,815 

CS(5) 
-,386 ,086 -,179 ,000 ,809 

HC(6) 
-,295 ,098 -,137 ,003 ,627 

TC(7) 
-,024 ,139 -,007 ,861 ,885 

FI(9)  
,138 ,080 ,106 ,086 ,345 

TE(10) 
-,258 ,139 -,071 ,064 ,884 

Beta 
-,041 ,050 -,032 ,417 ,849 

BTM.LN 
-,245 ,032 -,350 ,000 ,603 

Hävstång 
-,414 ,137 -,126 ,003 ,746 

St.AA 
,001 ,014 ,003 ,953 ,440 

2008 
-,338 ,070 -,229 ,000 ,572 

2009 
,617 ,067 ,417 ,000 ,623 

2010 
,336 ,068 ,226 ,000 ,623 

2011 
-,091 ,068 -,061 ,184 ,613 

R
2 

Justerad R
2 

Sig.
 

0.549 

0.530 

0.000 

    

 

 

 

 

Koefficienter B Std. Error Beta Sig. Tolerans 

(Constant) ,139 ,129 
 

,280 
 

Beta ,008 ,063 ,006 ,900 ,967 

BTM.LN -,265 ,035 -,379 ,000 ,963 

Hävstång -,453 ,174 -,138 ,010 ,843 

St.AA -,013 ,014 -,050 ,346 ,829 

R
2 

Justerad R
2 

Sig.
 

0.157 

0.148 

0.000 
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Kolumn 3, Modell med Rörlig & LTI 

Koefficienter B Std. Error Beta Sig. Tolerans 

(Constant) ,022 ,167 
 

,897 
 

Rörlig Ersättning 4,171E-009 ,000 ,020 ,638 ,709 

LTI 6,151E-009 ,000 ,011 ,779 ,786 

BM(2) ,053 ,095 ,023 ,575 ,785 

CG (4) -,049 ,077 -,025 ,528 ,813 

CS(5) -,386 ,087 -,179 ,000 ,799 

HC(6) -,309 ,102 -,144 ,003 ,581 

TC(7)  -,034 ,140 -,009 ,809 ,872 

FI(9)  ,128 ,083 ,098 ,121 ,327 

TE(10) -,275 ,145 -,076 ,058 ,816 

Beta -,043 ,050 -,034 ,394 ,844 

BTM.LN -,244 ,033 -,350 ,000 ,584 

Hävstång -,408 ,139 -,124 ,004 ,729 

St.AA -,004 ,016 -,014 ,822 ,336 

2008 -,340 ,071 -,230 ,000 ,571 

2009 ,619 ,068 ,419 ,000 ,621 

2010 ,336 ,068 ,226 ,000 ,623 

2011 -,091 0,069 -,061 ,185 ,611 

R
2 

Justerad R
2 

Sig.
 

0.550 

0.528 

0.000 
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Kolumn 4, Modell med optioner 

Koefficienter B Std. Error Beta Sig. Tolerans 

(Constant) ,013 ,160 
 

,934 
 

Stock options ,010 ,048 ,008 ,840 ,803 

BM(2) ,047 ,095 ,020 ,619 ,792 

CG (4) -,057 ,078 -,029 ,468 ,802 

CS(5) -,393 ,087 -,183 ,000 ,793 

HC(6) -,309 ,103 -,144 ,003 ,574 

TC(7)  -,032 ,140 -,009 ,817 ,878 

FI(9)  ,130 ,081 ,100 ,111 ,337 

TE(10) -,263 ,139 -,073 ,060 ,881 

Beta -,047 ,052 -,036 ,369 ,803 

BTM.LN -,244 ,033 -,349 ,000 ,580 

Hävstång -,410 ,139 -,125 ,003 ,738 

St.AA -2,042E-005 ,014 ,000 ,999 ,432 

2008 -,343 ,071 -,231 ,000 ,568 

2009 ,610 ,068 ,413 ,000 ,619 

2010 ,330 ,068 ,222 ,000 ,620 

2011 -,097 ,069 -,065 ,160 ,610 

R
2 

Justerad R
2 

Sig.
 

0.550 

0.529 

0.000 
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APPENDIX R2– Aktiekursförändring, spritt ägande 

Kolumn 1, Grundmodell 

 

 

Kolumn 2, Modell med år & bransch 

Koefficienter B Std. Error Beta Sig. Tolerans 

(Constant) ,270 ,689  ,696  

BM(2) -,185 ,286 -,064 ,520 ,573 

CG (4) -,390 ,230 -,184 ,094 ,478 

CS(5) -1,121 ,336 -,357 ,001 ,491 

HC(6) -,549 ,508 -,190 ,284 ,181 

FI(9)  -,107 ,271 -,074 ,694 ,160 

TE(10) -,756 ,455 -,216 ,100 ,331 

Beta ,183 ,166 ,137 ,275 ,364 

BTM.LN -,315 ,112 -,420 ,006 ,253 

Hävstång -,130 ,459 -,031 ,779 ,468 

St.AA -,084 ,062 -,241 ,185 ,172 

2008 -,306 ,183 -,173 ,098 ,525 

2009 ,659 ,172 ,366 ,000 ,615 

2010 ,296 ,175 ,165 ,094 ,598 

2011 -,111 ,183 -,059 ,544 ,595 

R
2 

Justerad R
2 

Sig 

0.585 

0.506 

0.000 

    

 

 

 

Koefficienter B Std. Error Beta Sig. Tolerans 

(Constant) ,017 ,345 
 

,960 
 

Beta ,337 ,154 ,252 ,032 ,704 

BTM.LN -,370 ,080 -,493 ,000 ,824 

Hävstång ,100 ,429 ,024 ,815 ,894 

St.AA -,117 ,041 -,339 ,006 ,657 

      

R
2 

Justerad R
2 

Sig.
 

0.216 

0.178 

0.000 
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Kolumn 3, Modell med Rörlig & LTI 

  Koefficienter B Std. Error Beta Sig. Tolerans 

(Constant) ,141 ,690 
 

,838 
 

Rörlig Ersättning -7,001E-008 ,000 -,161 ,092 ,622 

LTI -3,293E-008 ,000 -,018 ,851 ,591 

BM(2) -,278 ,305 -,096 ,365 ,495 

CG (4) -,517 ,261 -,244 ,051 ,365 

CS(5) -1,187 ,338 -,378 ,001 ,480 

HC(6) -,584 ,506 -,202 ,252 ,180 

FI(9)  -,142 ,274 -,098 ,606 ,155 

TE(10) -,673 ,459 -,193 ,146 ,322 

Beta ,232 ,170 ,174 ,176 ,342 

BTM.LN -,331 ,112 -,441 ,004 ,251 

Hävstång -,012 ,464 -,003 ,980 ,453 

St.AA -,063 ,064 -,182 ,327 ,163 

2008 -,288 ,182 -,163 ,118 ,522 

2009 ,634 ,172 ,352 ,000 ,607 

2010 ,269 ,179 ,149 ,138 ,560 

2011 -,068 ,186 -,036 ,714 ,571 

R
2 

Justerad R
2 

Sig. 

0.601 

0.512 

0.000 
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Kolumn 4, Modell med optioner 

  Koefficienter B Std. Error Beta Sig. Tolerans 

(Constant) ,060 ,730 
 

,934 
 

Stock options -,158 ,179 -,108 ,380 ,378 

BM(2) -,229 ,291 -,079 ,433 ,556 

CG (4) -,302 ,251 -,143 ,232 ,403 

CS(5) -1,134 ,337 -,361 ,001 ,490 

HC(6) -,348 ,557 -,120 ,535 ,151 

FI(9)  -,043 ,281 -,030 ,879 ,149 

TE(10) -,693 ,461 -,199 ,137 ,324 

Beta ,214 ,170 ,160 ,212 ,348 

BTM.LN -,329 ,113 -,439 ,005 ,247 

Hävstång -,072 ,465 -,017 ,877 ,459 

St.AA -,064 ,067 -,184 ,342 ,153 

2008 -,301 ,183 -,170 ,104 ,524 

2009 ,668 ,173 ,371 ,000 ,613 

2010 ,280 ,176 ,155 ,116 ,591 

2011 -,120 ,184 -,064 ,516 ,594 

R
2 

Justerad R
2 

Sig.
 

0.589 

0.504 

0.000 
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APPENDIX R3 – Aktiekursförändring, kontrollägande, Rörlig Ersättning & LTI 
 

Koefficienter B Std. Error Beta Sig. Tolerans 

(Constant) -,015 ,167 
 

,929 
 

Rörlig Ersättning 5,520E-009 ,000 ,032 ,497 ,680 

LTI -2,245E-009 ,000 -,005 ,910 ,738 

BM(2) ,111 ,093 ,052 ,236 ,792 

CG (4) ,045 ,078 ,024 ,568 ,846 

CS(5) -,205 ,081 -,109 ,011 ,821 

HC(6) -,347 ,097 -,182 ,000 ,594 

TC(7) -,037 ,121 -,013 ,761 ,855 

FI(9)  ,199 ,088 ,154 ,024 ,327 

TE(10) -,101 ,162 -,027 ,532 ,792 

Beta -,109 ,054 -,086 ,046 ,816 

BTM.LN -,263 ,036 -,390 ,000 ,521 

Hävstång -,281 ,147 -,094 ,056 ,634 

St.AA -,003 ,016 -,012 ,864 ,307 

2008 -,322 ,071 -,237 ,000 ,552 

2009 ,620 ,067 ,460 ,000 ,616 

2010 ,356 ,067 ,262 ,000 ,621 

2011 -,066 ,067 -,049 ,326 ,605 

R
2 

Justerad R
2 

Sig.
 

0. 612 

0. 586 

0. 000 
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APPENDIX R4 – Aktiekursförändring, kontrollägande, Optioner 

 

Koefficienter B Std. Error Beta Sig. Tolerans 

(Constant) -,032 ,157 
 

,836 
 

Optioner ,022 ,046 ,020 ,635 ,857 

BM(2) ,111 ,092 ,052 ,233 ,802 

CG (4) ,041 ,078 ,022 ,601 ,846 

CS(5) -,211 ,081 -,113 ,009 ,816 

HC(6) -,351 ,096 -,184 ,000 ,603 

TC(7) -,042 ,121 -,015 ,730 ,863 

FI(9)  ,206 ,085 ,159 ,016 ,352 

TE(10) -,108 ,152 -,029 ,475 ,896 

Beta -,116 ,055 -,092 ,035 ,805 

BTM.LN -,267 ,036 -,397 ,000 ,537 

Hävstång -,272 ,145 -,091 ,062 ,649 

St.AA ,001 ,014 ,004 ,945 ,411 

2008 -,325 ,072 -,238 ,000 ,554 

2009 ,609 ,067 ,452 ,000 ,612 

2010 ,346 ,067 ,255 ,000 ,617 

2011 -,074 ,067 -,055 ,273 ,601 

R
2 

Justerad R
2 

Sig. 

0. 613 

0. 589 

0. 000 
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APPENDIX R5 – Aktiekursförändring, ägarhypoteserna 

 

 

  

Koefficienter B Std. Error Beta Sig. Tolerans 

(Constant) ,086 ,178 
 

,631 
 

Rör.Inst20% 6,723E-008 ,000 ,031 ,484 ,681 

LTI.Inst20% -9,016E-007 ,000 -,011 ,792 ,718 

Rör.Indu20% 2,480E-008 ,000 ,045 ,420 ,422 

LTI.Indu20% -4,366E-008 ,000 -,029 ,597 ,423 

Rör.Sfär20% 1,604E-008 ,000 ,077 ,080 ,691 

LTI.Sfär20% 2,170E-008 ,000 ,036 ,406 ,717 

Rör.Fam20% 2,887E-009 ,000 ,003 ,946 ,810 

LTI.Fam20% -3,861E-008 ,000 -,023 ,539 ,939 

Rör.Stat20% 7,253E-008 ,000 ,046 ,351 ,536 

BM(2) ,046 ,097 ,020 ,635 ,765 

CG (4) -,058 ,081 -,030 ,470 ,757 

CS(5) -,405 ,090 -,188 ,000 ,743 

HC(6) -,361 ,110 -,168 ,001 ,503 

TC(7)  -,152 ,185 -,042 ,413 ,500 

FI(9)  ,099 ,088 ,076 ,263 ,289 

TE(10) -,313 ,150 -,087 ,037 ,767 

Beta -,034 ,051 -,027 ,503 ,832 

BTM.LN -,250 ,033 -,358 ,000 ,579 

Hävstång -,386 ,143 -,117 ,007 ,694 

St.AA -,016 ,016 -,061 ,343 ,321 

2008 -,337 ,071 -,228 ,000 ,562 

2009 ,620 ,068 ,420 ,000 ,618 

2010 ,333 ,069 ,224 ,000 ,616 

2011 -,088 ,069 -,059 ,204 ,609 

R
2 

Justerad R
2
 

Sig. 

0.557 

0.525 

0.000 
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APPENDIX R6 – BHR, samtliga ägare 

Kolumn 1, Grundmodell 

 

Kolumn 2, Modell med år & bransch 

 

 

 

 

Koefficienter B Std. Error Beta Sig. Tolerans 

(Constant) 1,814 ,281 
 

,000 
 

Beta ,184 ,134 ,090 ,171 ,985 

BTM.LN -,316 ,076 -,273 ,000 ,985 

Hävstång -,563 ,380 -,104 ,139 ,868 

St.AA -,056 ,029 -,134 ,056 ,862 

  
 

   

R
2 

Justerad R
2 

Sig. 

0.100 

0.087 

0.000 

    

Koefficienter B Std. Error Beta Sig. Tolerans 

(Constant) 1,605 ,368 
 

,000 
 

BM(2) ,265 ,220 ,072 ,498 ,816 

CG (4) ,088 ,182 ,028 ,269 ,783 

CS(5) -,223 ,201 -,065 ,615 ,795 

HC(6) -,526 ,227 -,154 ,290 ,781 

TC(7)  -,010 ,320 -,002 ,040 ,565 

FI(9)  -,074 ,189 -,036 ,985 ,878 

TE(10) -,623 ,319 -,109 ,703 ,326 

Beta ,070 ,117 ,034 ,053 ,888 

BTM.LN -,468 ,077 -,405 ,510 ,806 

Hävstång -,589 ,325 -,108 ,000 ,611 

St.AA -,082 ,033 -,199 ,069 ,777 

2010 ,393 ,122 ,197 ,016 ,436 

2011 1,260 ,122 ,631 ,002 ,741 

R
2 

Justerad R
2 

Sig. 

0.437 

0.401 

0.000 
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Kolumn 3, Modell med Rörlig & LTI 

 

  

Koefficienter B Std. Error Beta Sig. Tolerans 

(Constant) 1,588 ,399 
 

,000 
 

RörligErsättning.Tidsf -1,159E-008 ,000 -,036 ,565 ,704 

LTI.Tidsf 4,772E-008 ,000 ,057 ,370 ,684 

BM(2) ,286 ,221 ,077 ,197 ,781 

CG (4) ,081 ,183 ,026 ,660 ,806 

CS(5) -,203 ,202 -,059 ,317 ,792 

HC(6) -,502 ,240 -,147 ,038 ,560 

TC(7)  -,021 ,321 -,004 ,949 ,886 

FI(9)  -,060 ,198 -,029 ,762 ,305 

TE(10) -,749 ,356 -,131 ,037 ,723 

Beta ,067 ,118 ,033 ,568 ,837 

BTM.LN -,482 ,078 -,417 ,000 ,609 

Hävstång -,563 ,327 -,104 ,086 ,773 

St.AA -,082 ,039 -,197 ,037 ,313 

2010 ,385 ,123 ,193 ,002 ,738 

2011 1,261 ,123 ,632 ,000 ,736 

R
2 

Justerad R
2 

Sig. 

0.440 

0.398 

0.000 
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Kolumn 4, Modell med optioner 

 

 

 

  

 

 

 

 

Koefficienter B Std. Error Beta Sig. Tolerans 

(Constant) 1,588 ,399 
 

,000 
 

Optioner.Tidsf. -,076 ,112 -,040 ,565 ,704 

BM(2) ,246 ,222 ,066 ,197 ,781 

CG (4) ,093 ,185 ,030 ,660 ,806 

CS(5) -,217 ,204 -,064 ,317 ,792 

HC(6) -,497 ,240 -,146 ,038 ,560 

TC(7)  -,006 ,324 -,001 ,949 ,886 

FI(9)  -,073 ,192 -,035 ,762 ,305 

TE(10) -,627 ,322 -,110 ,037 ,723 

Beta ,080 ,121 ,039 ,568 ,837 

BTM.LN -,478 ,079 -,413 ,000 ,609 

Hävstång -,598 ,327 -,110 ,086 ,773 

St.AA -,081 ,033 -,195 ,037 ,313 

2010 ,390 ,123 ,194 ,002 ,738 

2011 1,259 ,123 ,631 ,000 ,736 

R
2 

Justerad R
2 

Sig. 

0.438 

0.398 

0.000 
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APPENDIX R7– BHR, spritt ägande 

Kolumn 1, Grundmodell 

 

Kolumn 2, Modell med år & bransch 

Koefficienter B Std. Error Beta Sig. Tolerans 

(Constant) 
2,940 1,487 

 
,055 

 

BM(2) 
,995 ,618 ,248 ,115 ,433 

CG (4) 
-,928 ,482 -,339 ,062 ,331 

CS(5) 
-,664 ,673 -,166 ,330 ,365 

HC(6) 
-1,754 1,258 -,438 ,171 ,104 

FI(9)  
-,727 ,570 -,389 ,210 ,110 

TE(10) 
-1,866 ,948 -,466 ,056 ,184 

Beta 
,344 ,339 ,200 ,316 ,264 

BTM.LN 
-,669 ,261 -,650 ,014 ,160 

Hävstång 
-,616 ,896 -,111 ,496 ,394 

St.AA 
-,273 ,140 -,611 ,058 ,105 

2010 
,335 ,236 ,171 ,163 ,714 

2011 
1,322 ,258 ,653 ,000 ,632 

R
2 

Justerad R
2 

Sig. 

0.599 

0.476 

0.000 

    

 

 

 

 

 

Koefficienter B Std. Error Beta Sig. Tolerans 

(Constant) 1,495 ,643 
 

,024 
 

Beta ,441 ,278 ,257 ,120 ,730 

BTM.LN -,231 ,150 -,224 ,131 ,897 

Hävstång -,334 ,801 -,060 ,679 ,919 

St.AA -,093 ,075 -,207 ,222 ,683 

      

R
2 

Justerad R
2 

Sig.
 

0.100 

0.024 

0.281 
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Kolumn 3, Modell med Rörlig & LTI 

Koefficienter B Std. Error Beta Sig. Tolerans 

(Constant) 2,449 1,569 
 

,127 
 

Rörlig Ersättning.Tidsf -1,357E-007 ,000 -,199 ,167 ,517 

LTI.Tidsf 5,493E-008 ,000 ,044 ,764 ,495 

BM(2) ,996 ,637 ,248 ,126 ,407 

CG (4) -,943 ,517 -,344 ,076 ,288 

CS(5) -,688 ,683 -,172 ,321 ,354 

HC(6) -1,407 1,288 -,351 ,282 ,100 

FI(9)  -,563 ,584 -,301 ,341 ,105 

TE(10) -1,335 1,020 -,333 ,198 ,159 

Beta ,397 ,344 ,231 ,255 ,257 

BTM.LN -,611 ,266 -,594 ,027 ,154 

Hävstång -,466 ,939 -,084 ,623 ,359 

St.AA -,209 ,152 -,468 ,177 ,089 

2010 ,369 ,242 ,188 ,135 ,677 

2011 1,201 ,273 ,593 ,000 ,564 

R
2 

Justerad R
2 

Sig.
 

0.620 

0.476 

0.000 
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Kolumn 4, Modell med optioner 

 

Koefficienter B Std. Error Beta Sig. Tolerans 

(Constant) 2,938 1,979 
 

,146 
 

Optioner,Tidsf -,001 ,429 ,000 ,999 ,201 

BM(2) ,995 ,627 ,248 ,121 ,431 

CG (4) -,927 ,613 -,339 ,139 ,210 

CS(5) -,664 ,706 -,166 ,353 ,340 

HC(6) -1,752 1,716 -,437 ,314 ,058 

FI(9)  -,727 ,659 -,389 ,277 ,085 

TE(10) -1,864 1,232 -,465 ,139 ,112 

Beta ,344 ,344 ,200 ,324 ,262 

BTM.LN -,668 ,275 -,650 ,020 ,148 

Hävstång -,615 1,088 -,111 ,575 ,274 

St.AA -,272 ,187 -,610 ,153 ,060 

2010 ,335 ,245 ,171 ,179 ,678 

2011 1,322 ,265 ,653 ,000 ,617 

R
2 

Justerad R
2 

Sig.
 

0.599 

0.462 

0.000 
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APPENDIX R8 – BHR, kontrollägande, Rörlig Ersättning & LTI 

 

Koefficienter B Std. Error Beta Sig. Tolerans 

(Constant) 1,389 ,451 
 

,002 
 

Rörlig Ersättning.Tidsf -1,177E-008 ,000 -,041 ,575 ,664 

LTI.Tidsf -2,521E-009 ,000 -,003 ,969 ,502 

BM(2) ,036 ,240 ,010 ,881 ,789 

CG (4) ,406 ,208 ,124 ,053 ,856 

CS(5) -,072 ,211 -,022 ,733 ,832 

HC(6) -,470 ,255 -,144 ,067 ,573 

TC(7) ,025 ,318 ,005 ,938 ,867 

FI(9)  ,112 ,238 ,050 ,639 ,313 

TE(10) -,141 ,569 -,020 ,805 ,532 

Beta ,087 ,146 ,039 ,554 ,802 

BTM.LN -,517 ,094 -,428 ,000 ,570 

Hävstång -,410 ,390 -,075 ,295 ,685 

St.AA -,072 ,045 -,175 ,110 ,294 

2010 ,387 ,138 ,193 ,006 ,734 

2011 1,254 ,136 ,633 ,000 ,742 

R
2 

Justerad R
2 

Sig.
 

0. 480 

0. 427 

0. 000 
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APPENDIX R9 – BHR, kontrollägande, Optioner 

 

Koefficienter B Std. Error Beta Sig. Tolerans 

(Constant) 1,534 ,413  ,000  

Optioner.Tidsf ,030 ,121 ,016 ,804 ,865 

BM(2) ,020 ,240 ,006 ,933 ,795 

CG (4) ,396 ,209 ,122 ,060 ,854 

CS(5) -,103 ,214 -,032 ,632 ,817 

HC(6) -,559 ,252 -,172 ,028 ,588 

TC(7) -,004 ,319 -,001 ,989 ,864 

FI(9)  ,044 ,224 ,020 ,844 ,355 

TE(10) -,154 ,440 -,022 ,727 ,893 

Beta ,059 ,146 ,027 ,685 ,817 

BTM.LN -,508 ,094 -,421 ,000 ,589 

Hävstång -,408 ,389 -,075 ,295 ,693 

St.AA -,087 ,038 -,211 ,024 ,414 

2010 ,383 ,139 ,191 ,007 ,734 

2011 1,250 ,137 ,631 ,000 ,744 

R
2 

Justerad R
2 

Sig.
 

0. 478 

0. 428 

0. 000 

    

 

  



   

156 

 

APPENDIX R10 – BHR, ägarhypoteserna 

 

 

 

 

 

Koefficienter B Std. 

Error 

Beta Sig. Tolerans 

(Constant) 1,555 ,434  ,000  

Rör.Inst20% 1,059E-007 ,000 ,026 ,643 ,916 

Rör.Indu20% 1,242E-008 ,000 ,016 ,878 ,259 

LTI.Indu20% -2,436E-008 ,000 -,013 ,899 ,257 

Rör.Sfär20% 3,180E-009 ,000 ,010 ,878 ,708 

LTI.Sfär20% 8,622E-008 ,000 ,089 ,204 ,584 

Rör.Fam20% 7,709E-008 ,000 ,045 ,445 ,821 

LTI.Fam20% -2,848E-008 ,000 -,008 ,880 ,960 

Rör.Stat20% -8,635E-008 ,000 -,035 ,619 ,589 

BM(2) ,283 ,225 ,076 ,210 ,774 

CG (4) ,097 ,193 ,031 ,618 ,740 

CS(5) -,166 ,215 -,049 ,440 ,716 

HC(6) -,508 ,262 -,149 ,054 ,480 

TC(7)  ,112 ,412 ,020 ,786 ,551 

FI(9)  -,067 ,214 -,032 ,754 ,266 

TE(10) -,872 ,389 -,152 ,026 ,618 

Beta ,085 ,120 ,041 ,482 ,827 

BTM.LN -,483 ,080 -,417 ,000 ,591 

Hävstång -,449 ,342 -,083 ,190 ,722 

St.AA -,093 ,040 -,225 ,022 ,300 

2010 ,381 ,126 ,191 ,003 ,717 

2011 1,263 ,125 ,633 ,000 ,729 

R
2 

Justerad R
2 

Sig.
 

0.445 

0.385 

0.000 
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APPENDIX R11– ROE, samtliga ägare 

Kolumn 1, Grundmodell 

 

Kolumn 2, Modell med år & bransch 

Koefficienter B Std. Error Beta Sig. Tolerans 

(Constant) 9,102 13,597  ,504  
BM(2) -,885 8,077 -,006 ,913 ,797 

CG (4) 6,929 6,603 ,059 ,295 ,815 

CS(5) -4,509 7,369 -,034 ,541 ,809 

HC(6) 8,762 8,373 ,067 ,296 ,627 

TC(7)  4,688 11,859 ,021 ,693 ,885 

FI(9)  -3,485 6,858 -,044 ,612 ,345 

TE(10) -,026 11,859 ,000 ,998 ,884 

Beta ,718 4,294 ,009 ,867 ,849 

BTM.LN -2,600 2,774 -,061 ,349 ,603 

Hävstång 2,536 11,747 ,013 ,829 ,746 

St.AA -,610 1,190 -,039 ,608 ,440 

2008 -27,583 6,022 -,306 ,000 ,572 

2009 -1,847 5,769 -,021 ,749 ,623 

2010 -1,113 5,799 -,012 ,848 ,623 

2011 -5,153 5,849 -,057 ,379 ,613 

R
2 

Justerad R
2 

Sig. 

0, 113 

0. 074 

0.000 

    

 

 

 

 

Koefficienter B Std. Error Beta Sig. Toleran

s 
(Constant) 1,164 8,393 

 
,890 

 

Beta 2,103 4,133 ,027 ,611 ,967 

BTM.LN -7,867 2,256 -,185 ,001 ,963 

Hävstång -7,871 11,353 -,039 ,489 ,843 

St.AA -,268 ,891 -,017 ,764 ,829 

      

R
2 

Justerad R
2 

Sig.
 

0. 034 

0,023 

0.015 
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Kolumn 3, Modell med Rörlig & LTI 

Koefficienter B Std. Error Beta Sig. Tolerans 

(Constant) 1,526 14,225  ,915  
Rörlig Ersättning -1,388E-006 ,000 -,110 ,066 ,709 

LTI 6,494E-007 ,000 ,020 ,728 ,786 

BM(2) -,706 8,119 -,005 ,931 ,785 

CG (4) 6,955 6,598 ,059 ,293 ,813 

CS(5) -3,503 7,401 -,027 ,636 ,799 

HC(6) 13,069 8,683 ,100 ,133 ,581 

TC(7) 6,502 11,921 ,029 ,586 ,872 

FI(9)  -,688 7,025 -,009 ,922 ,327 

TE(10) ,967 12,324 ,004 ,938 ,816 

Beta 1,233 4,299 ,016 ,774 ,844 

BTM.LN -3,212 2,813 -,075 ,254 ,584 

Hävstång 2,959 11,855 ,015 ,803 ,729 

St.AA ,406 1,360 ,026 ,765 ,336 

2008 -27,125 6,015 -,301 ,000 ,571 

2009 -2,291 5,766 -,025 ,691 ,621 

2010 -1,256 5,788 -,014 ,828 ,623 

2011 -4,857 5,843 -,054 ,406 ,611 

R
2 

Justerad R
2 

Sig.
 

0. 121 

0. 078 

0. 000 
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Kolumn 4, Modell med optioner 

 

 

 

 

  

Koefficienter B Std. Error Beta Sig. Tolerans 

(Constant) 9,557 13,734  ,487  

Optioner ,964 4,137 ,013 ,816 ,803 

BM(2) -,754 8,129 -,005 ,926 ,792 

CG (4) 6,741 6,683 ,057 ,314 ,802 

CS(5) -4,740 7,473 -,036 ,526 ,793 

HC(6) 8,172 8,785 ,062 ,353 ,574 

TC(7) 4,493 11,942 ,020 ,707 ,878 

FI(9)  -3,697 6,964 -,046 ,596 ,337 

TE(10) ,078 11,926 ,000 ,995 ,881 

Beta ,475 4,439 ,006 ,915 ,803 

BTM.LN -2,483 2,843 -,058 ,383 ,580 

Hävstång 2,927 11,860 ,015 ,805 ,738 

St.AA -,650 1,206 -,042 ,590 ,432 

2008 -28,225 6,099 -,312 ,000 ,568 

2009 -2,181 5,813 -,024 ,708 ,619 

2010 -1,385 5,838 -,015 ,813 ,620 

2011 -5,439 5,886 -,060 ,356 ,610 

R
2 

Justerad R
2 

Sig.
 

0.114 

0.073 

0.000 
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APPENDIX R12– ROE, spritt ägande 

Kolumn 1, Grundmodell 

 

Kolumn 2, Modell med år & bransch 

Koefficienter B Std. Error Beta Sig. Tolerans 

(Constant) 
48,069 64,220 

 
,457 

 

BM(2) 
-6,775 26,625 -,034 ,800 1,746 

CG (4) 
25,427 21,405 ,175 ,239 2,093 

CS(5) 
-16,366 31,319 -,076 ,603 2,037 

HC(6) 
7,540 47,320 ,038 ,874 5,514 

FI(9)  
-13,975 25,297 -,141 ,582 6,259 

TE(10) 
-12,189 42,361 -,051 ,774 3,017 

Beta 
-10,030 15,472 -,110 ,519 2,748 

BTM.LN 
-4,668 10,422 -,091 ,656 3,957 

Hävstång 
-2,550 42,800 -,009 ,953 2,137 

St.AA 
-1,601 5,821 -,068 ,784 5,801 

2008 
-54,049 17,022 -,447 ,002 1,906 

2009 
-16,538 16,040 -,134 ,306 1,626 

2010 
-12,918 16,264 -,105 -,794 ,430 

2011 
-,360 17,054 -,003 -,021 ,983 

R
2 

Justerad R
2 

Sig. 

0,230 

0.084 

0.105 

    

 

 

 

 

Koefficienter B Std. Error Beta Sig. Tolerans 

(Constant) 1,615 26,002 
 

,951 
 

Beta 4,699 11,611 ,051 ,687 ,704 

BTM.LN -12,132 6,023 -,236 ,047 ,824 

Hävstång -1,946 32,322 -,007 ,952 ,894 

St.AA -1,297 3,113 -,055 ,678 ,657 

      

R
2 

Justerad R
2 

Sig.
 

0. 048 

0,003 

0.281 
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Kolumn 3, Modell med Rörlig & LTI 

 

  

Koefficienter B Std. Error Beta Sig. Tolerans 

(Constant) 35,082 64,400 
 

,588 
 

Rörlig Ersättning -5,877E-006 ,000 -,198 ,129 ,622 

LTI -1,065E-005 ,000 -,086 ,516 ,591 

BM(2) -19,283 28,501 -,098 ,501 ,495 

CG (4) 9,820 24,350 ,068 ,688 ,365 

CS(5) -23,610 31,527 -,110 ,456 ,480 

HC(6) 2,860 47,242 ,014 ,952 ,180 

FI(9)  -18,973 25,583 -,191 ,461 ,155 

TE(10) -7,877 42,796 -,033 ,854 ,322 

Beta -4,394 15,877 -,048 ,783 ,342 

BTM.LN -6,168 10,410 -,120 ,555 ,251 

Hävstång 9,724 43,287 ,034 ,823 ,453 

St.AA ,555 5,952 ,023 ,926 ,163 

2008 -52,909 16,985 -,438 ,003 ,522 

2009 -19,311 16,066 -,157 ,233 ,607 

2010 -17,201 16,729 -,139 ,307 ,560 

2011 2,113 17,326 ,016 ,903 ,571 

R
2 

Justerad R
2 

Sig.
 

0. 258 

0. 094 

0. 100 
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Kolumn 4, Modell med optioner 

Koefficienter B Std. Error Beta Sig. Tolerans 

(Constant) 43,479 68,368 
 

,527 
 

Optioner -3,458 16,776 -,034 ,837 ,378 

BM(2) -7,745 27,209 -,039 ,777 ,556 

CG (4) 27,342 23,464 ,189 ,248 ,403 

CS(5) -16,651 31,554 -,077 ,599 ,490 

HC(6) 11,931 52,177 ,060 ,820 ,151 

FI(9)  -12,568 26,362 -,127 ,635 ,149 

TE(10) -10,819 43,152 -,045 ,803 ,324 

Beta -9,335 15,934 -,102 ,560 ,348 

BTM.LN -4,986 10,603 -,097 ,640 ,247 

Hävstång -1,301 43,504 -,005 ,976 ,459 

St.AA -1,165 6,229 -,049 ,852 ,153 

2008 -53,936 17,142 -,446 ,002 ,524 

2009 -16,352 16,170 -,133 ,315 ,613 

2010 -13,283 16,466 -,108 ,422 ,591 

2011 -,542 17,188 -,004 ,975 ,594 

R
2 

Justerad R
2 

Sig.
 

0.231 

0.072 

0.144 
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APPENDIX R13 – ROE, kontrollägande, Rörlig Ersättning & LTI 

  

Koefficienter B Std. Error Beta Sig. Tolerans 

(Constant) 1,347 14,216 
 

,925 
 

Rörlig Ersättning -9,767E-007 ,000 -,101 ,160 ,680 

LTI 6,032E-007 ,000 ,025 ,721 ,738 

BM(2) -,574 7,945 -,005 ,942 ,792 

CG (4) -1,507 6,667 -,015 ,821 ,846 

CS(5) -3,899 6,885 -,037 ,572 ,821 

HC(6) 12,239 8,247 ,114 ,139 ,594 

TC(7) 5,318 10,360 ,033 ,608 ,855 

FI(9)  -2,555 7,510 -,035 ,734 ,327 

TE(10) -,447 13,798 -,002 ,974 ,792 

Beta 2,489 4,643 ,035 ,592 ,816 

BTM.LN -1,265 3,097 -,033 ,683 ,521 

Hävstång -3,345 12,531 -,020 ,790 ,634 

St.AA ,421 1,386 ,032 ,762 ,307 

2008 -19,799 6,081 -,259 ,001 ,552 

2009 1,619 5,716 ,021 ,777 ,616 

2010 2,460 5,732 ,032 ,668 ,621 

2011 -6,202 5,730 -,082 ,280 ,605 

R
2 

Justerad R
2 

Sig.
 

0. 107 

0. 048 

0. 027 
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APPENDIX R14 – ROE, kontrollägande, Optioner 

  

Koefficienter B Std. Error Beta Sig. Tolerans 

(Constant) 8,223 13,445 
 

,541 
 

Optioner -,580 3,946 -,009 ,883 ,857 

BM(2) -1,113 7,937 -,009 ,889 ,802 

CG (4) -1,975 6,701 -,019 ,768 ,846 

CS(5) -4,806 6,945 -,045 ,490 ,816 

HC(6) 8,955 8,230 ,083 ,278 ,603 

TC(7) 4,314 10,367 ,027 ,678 ,863 

FI(9)  -5,336 7,282 -,073 ,464 ,352 

TE(10) ,520 13,032 ,003 ,968 ,896 

Beta 2,081 4,710 ,029 ,659 ,805 

BTM.LN -,528 3,074 -,014 ,864 ,537 

Hävstång -3,132 12,459 -,019 ,802 ,649 

St.AA -,414 1,204 -,032 ,731 ,411 

2008 -20,791 6,147 -,270 ,001 ,554 

2009 1,687 5,765 ,022 ,770 ,612 

2010 2,370 5,784 ,031 ,682 ,617 

2011 -6,520 5,782 -,086 ,261 ,601 

R
2 

Justerad R
2 

Sig. 

0. 102 

0. 045 

0. 031 
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APPENDIX R15 – ROE, ägarhypoteserna 

 

Koefficienter B Std. 

Error 

Beta Sig. Tolerans 

(Constant) 
1,976 15,296 

 
,897 

 

Rör.Inst20% 
3,109E-006 ,000 ,023 ,706 ,681 

LTI.Inst20% 
,000 ,000 -,026 ,669 ,718 

Rör.Indu20% 
-1,992E-006 ,000 -,059 ,449 ,422 

LTI.Indu20% 
6,057E-006 ,000 ,067 ,392 ,423 

Rör.Sfär20% 
-1,273E-006 ,000 -,100 ,104 ,691 

LTI.Sfär20% 
2,531E-007 ,000 ,007 ,910 ,717 

Rör.Fam20% 
5,880E-008 ,000 ,001 ,987 ,810 

LTI.Fam20% 
1,132E-007 ,000 ,001 ,983 ,939 

Rör.Stat20% 
-5,946E-006 ,000 -,062 ,372 ,536 

BM(2) 
-1,420 8,304 -,010 ,864 ,765 

CG (4) 
7,861 6,903 ,067 ,256 ,757 

CS(5) 
-2,103 7,750 -,016 ,786 ,743 

HC(6) 
14,091 9,411 ,107 ,135 ,503 

TC(7)  
14,196 15,883 ,064 ,372 ,500 

FI(9)  
-,397 7,544 -,005 ,958 ,289 

TE(10) 
,897 12,826 ,004 ,944 ,767 

Beta 
,340 4,368 ,004 ,938 ,832 

BTM.LN 
-2,585 2,852 -,061 ,365 ,579 

Hävstång 
2,217 12,270 ,011 ,857 ,694 

St.AA 
,439 1,403 ,028 ,755 ,321 

År 2008 
-28,350 6,119 -,315 ,000 ,562 

2009 
-2,420 5,837 -,027 ,679 ,618 

2010 
-1,254 5,876 -,014 ,831 ,616 

2011 
-5,154 5,910 -,057 ,384 ,609 

R
2 

Justerad R
2 

Sig. 

0.123 

0.061 

0.005 
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APPENDIX R16– ROA, samtliga ägare 

Kolumn 1, Grundmodell 

 

 

Kolumn 2, Modell med år & bransch 

 

 

 

Koefficienter B Std. Error Beta Sig. Toleran

s 

(Constant) 1,504 4,295  ,726  

Beta ,706 2,115 ,018 ,739 ,985 

BTM.LN -1,382 1,155 -,064 ,232 ,985 

Hävstång -8,629 5,810 -,085 ,138 ,868 

St.AA ,222 ,456 ,028 ,626 ,862 

  
 

   

R
2 

Justerad R
2 

Sig.
 

0.010 

-0,001 

0.473 

    

Koefficienter B Std. Error Beta Sig. Tolerans 

(Constant) 5,712 7,009  ,416  

BM(2) -2,766 4,164 -,038 ,507 ,797 

CG (4) 1,023 3,404 ,017 ,764 ,815 

CS(5) -3,164 3,799 -,048 ,405 ,809 

HC(6) 3,906 4,316 ,059 ,366 ,627 

TC(7)  ,544 6,113 ,005 ,929 ,885 

FI(9)  -4,188 3,536 -,104 ,237 ,345 

TE(10) ,430 6,113 ,004 ,944 ,884 

Beta ,162 2,214 ,004 ,942 ,849 

BTM.LN 1,514 1,430 ,070 ,290 ,603 

Hävstång -3,302 6,056 -,033 ,586 ,746 

St.AA -,164 ,614 -,021 ,789 ,440 

2008 -9,934 3,104 -,218 ,001 ,572 

2009 3,849 2,974 ,085 ,196 ,623 

2010 2,430 2,990 ,053 ,417 ,623 

2011 -1,163 3,015 -,025 ,700 ,613 

R
2 

Justerad R
2 

Sig. 

0.077 

0.037 

0.019 
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Kolumn 3, Modell med Rörlig & LTI 

 

  

Koefficienter B Std. Error Beta Sig. Tolerans 

(Constant) 3,005 7,353  ,683  

Rörlig Ersättning -4,510E-007 ,000 -,071 ,247 ,709 

LTI -3,586E-007 ,000 -,022 ,710 ,786 

BM(2) -3,008 4,197 -,042 ,474 ,785 

CG (4) ,930 3,410 ,016 ,785 ,813 

CS(5) -3,047 3,826 -,046 ,426 ,799 

HC(6) 5,362 4,488 ,081 ,233 ,581 

TC(7)  1,421 6,162 ,013 ,818 ,872 

FI(9)  -3,180 3,631 -,079 ,382 ,327 

TE(10) 1,772 6,370 ,016 ,781 ,816 

Beta ,381 2,222 ,010 ,864 ,844 

BTM.LN 1,440 1,454 ,067 ,323 ,584 

Hävstång -3,706 6,128 -,037 ,546 ,729 

St.AA ,262 ,703 ,033 ,710 ,336 

2008 -9,763 3,109 -,214 ,002 ,571 

2009 3,647 2,980 ,080 ,222 ,621 

2010 2,365 2,992 ,052 ,430 ,623 

2011 -1,134 3,020 -,025 ,708 ,611 

R
2 

Justerad R
2 

Sig. 

0.081 

0.036 

0.027 
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Kolumn 4, Modell med optioner 

 

 

  

Koefficienter B Std. Error Beta Sig. Tolerans 

(Constant) 5,665 7,084  ,424  

Optioner. ,171 2,134 ,005 ,936 ,803 

BM(2) -2,698 4,193 -,037 ,520 ,792 

CG (4) 1,041 3,447 ,017 ,763 ,802 

CS(5) -3,145 3,855 -,047 ,415 ,793 

HC(6) 3,892 4,531 ,059 ,391 ,574 

TC(7)  ,581 6,160 ,005 ,925 ,878 

FI(9)  -4,155 3,592 -,103 ,248 ,337 

TE(10) ,524 6,152 ,005 ,932 ,881 

Beta ,158 2,290 ,004 ,945 ,803 

BTM.LN 1,544 1,466 ,072 ,293 ,580 

Hävstång -3,231 6,117 -,032 ,598 ,738 

St.AA -,166 ,622 -,021 ,790 ,432 

2008 -10,124 3,146 -,221 ,001 ,568 

2009 3,795 2,998 ,083 ,206 ,619 

2010 2,387 3,011 ,052 ,428 ,620 

2011 -1,211 3,036 -,026 ,690 ,610 

R
2 

Justerad R
2 

Sig. 

0.078 

0.035 

0.028 
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APPENDIX R17– ROA, spritt ägande 

Kolumn 1, Grundmodell 

 

Kolumn 2, Modell med år & bransch 

Koefficienter B Std. Error Beta Sig. Tolerans 

(Constant) 
21,837 21,643 

 
,316 

 

BM(2) 
-8,187 8,973 -,124 ,365 ,573 

CG (4) 
5,200 7,214 ,107 ,473 ,478 

CS(5) 
-6,632 10,555 -,092 ,532 ,491 

HC(6) 
6,646 15,947 ,101 ,678 ,181 

FI(9)  
-7,234 8,525 -,218 ,399 ,160 

TE(10) 
-1,025 14,276 -,013 ,943 ,331 

Beta 
-1,427 5,214 -,047 ,785 ,364 

BTM.LN 
2,329 3,512 ,136 ,509 ,253 

Hävstång 
-10,519 14,424 -,110 ,468 ,468 

St.AA 
-,650 1,962 -,082 ,741 ,172 

2008 
-14,956 5,737 -,370 ,011 ,525 

2009 
-5,925 5,405 -,144 ,277 ,615 

2010 
,443 5,481 ,011 ,936 ,598 

2011 
2,421 5,747 ,056 ,675 ,595 

R
2 

Justerad R
2 

Sig. 

0.216 

0.068 

0.149 

    

 

 

 

 

Koefficienter B Std. Error Beta Sig. Tolerans 

(Constant) 10,639 8,685 
 

,224 
 

Beta 3,084 3,878 ,101 ,429 ,704 

BTM.LN -1,077 2,012 -,063 ,594 ,824 

Hävstång -16,421 10,796 -,171 ,132 ,894 

St.AA -,609 1,040 -,077 ,560 ,657 

      

R
2 

Justerad R
2 

Sig.
 

0.048 

0.003 

0.381 
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Kolumn 3, Modell med Rörlig & LTI 

 

 

  

Koefficienter B Std. Error Beta Sig. Tolerans 

(Constant) 
17,607 21,716 

 
,420 

 

Rörlig Ersättning 
-2,003E-006 ,000 -,202 ,125 ,622 

LTI 
-2,909E-006 ,000 -,070 ,599 ,591 

BM(2) 
-12,024 9,611 -,182 ,215 ,495 

CG (4) 
,329 8,211 ,007 ,968 ,365 

CS(5) 
-8,951 10,631 -,125 ,403 ,480 

HC(6) 
5,206 15,930 ,079 ,745 ,180 

FI(9)  
-8,747 8,627 -,264 ,314 ,155 

TE(10) 
,686 14,431 ,009 ,962 ,322 

Beta 
,361 5,354 ,012 ,946 ,342 

BTM.LN 
1,829 3,510 ,107 ,604 ,251 

Hävstång 
-6,552 14,597 -,068 ,655 ,453 

St.AA 
,046 2,007 ,006 ,982 ,163 

2008 
-14,536 5,727 -,360 ,013 ,522 

2009 
-6,811 5,418 -,165 ,213 ,607 

2010 
-,836 5,641 -,020 ,883 ,560 

2011 
3,369 5,843 ,078 ,566 ,571 

R
2 

Justerad R
2 

Sig. 

0.216 

0.068 

0.183 
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Kolumn 4, Modell med optioner 

 

  

Koefficienter B Std. Error Beta Sig. Tolerans 

(Constant) 
26,493 22,986 

 
,253 

 

Optioner 
3,507 5,640 ,104 ,536 ,378 

BM(2) 
-7,203 9,148 -,109 ,434 ,556 

CG (4) 
3,258 7,889 ,067 ,681 ,403 

CS(5) 
-6,343 10,609 -,088 ,552 ,490 

HC(6) 
2,193 17,542 ,033 ,901 ,151 

FI(9)  
-8,662 8,863 -,262 ,332 ,149 

TE(10) 
-2,414 14,508 -,030 ,868 ,324 

Beta 
-2,131 5,357 -,070 ,692 ,348 

BTM.LN 
2,651 3,565 ,154 ,460 ,247 

Hävstång 
-11,786 14,627 -,123 ,423 ,459 

St.AA 
-1,092 2,094 -,138 ,604 ,153 

2008 
-15,070 5,763 -,373 ,011 ,524 

2009 
-6,113 5,436 -,148 ,265 ,613 

2010 
,813 5,536 ,020 ,884 ,591 

2011 
2,605 5,779 ,060 ,653 ,594 

R
2 

Justerad R
2 

Sig. 

0.220 

0.060 

0.149 
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APPENDIX R18 – ROA, kontrollägande, Rörlig Ersättning & LTI 

  

Koefficienter B Std. Error Beta Sig. Tolerans 

(Constant) 1,808 8,895 
 

,839 
 

Rörlig Ersättning -3,035E-007 ,000 -,051 ,485 ,680 

LTI -1,215E-007 ,000 -,008 ,908 ,738 

BM(2) -1,325 4,971 -,018 ,790 ,792 

CG (4) -,387 4,172 -,006 ,926 ,846 

CS(5) -2,499 4,308 -,038 ,562 ,821 

HC(6) 2,824 5,160 ,043 ,585 ,594 

TC(7) ,852 6,482 ,009 ,896 ,855 

FI(9)  -3,118 4,699 -,070 ,508 ,327 

TE(10) ,019 8,633 ,000 ,998 ,792 

Beta -,648 2,905 -,015 ,824 ,816 

BTM.LN ,922 1,938 ,039 ,635 ,521 

Hävstång -3,034 7,840 -,029 ,699 ,634 

St.AA ,281 ,867 ,035 ,746 ,307 

2008 -8,341 3,805 -,177 ,029 ,552 

2009 6,765 3,577 ,144 ,060 ,616 

2010 2,876 3,587 ,061 ,423 ,621 

2011 -2,150 3,585 -,046 ,549 ,605 

R
2 

Justerad R
2 

Sig.
 

0. 081 

0. 020 

0. 178 
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APPENDIX R19 – ROA, kontrollägande, Optioner 

  

Koefficienter B Std. Error Beta Sig. Tolerans 

(Constant) 3,965 8,393 
 

,637 
 

Optioner -,300 2,463 -,008 ,903 ,857 

BM(2) -1,294 4,954 -,018 ,794 ,802 

CG (4) -,434 4,183 -,007 ,917 ,846 

CS(5) -2,568 4,335 -,039 ,554 ,816 

HC(6) 1,928 5,137 ,029 ,708 ,603 

TC(7) ,462 6,471 ,005 ,943 ,863 

FI(9)  -3,972 4,545 -,088 ,383 ,352 

TE(10) -,519 8,135 -,004 ,949 ,896 

Beta -,782 2,940 -,018 ,791 ,805 

BTM.LN 1,099 1,919 ,047 ,567 ,537 

Hävstång -2,639 7,777 -,025 ,735 ,649 

St.AA -,021 ,752 -,003 ,978 ,411 

2008 -8,740 3,837 -,184 ,024 ,554 

2009 6,834 3,599 ,146 ,059 ,612 

2010 2,853 3,611 ,060 ,430 ,617 

2011 -2,220 3,609 -,048 ,539 ,601 

R
2 

Justerad R
2 

Sig.
 

0. 080 

0. 022 

0. 152 
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APPENDIX R20 – ROA, ägarhypoteserna 

 

Koefficienter B Std. 

Error 

Beta Sig. Tolerans 

(Constant) 2,314 7,901 
 

,770 
 

Rör.Inst20% 1,457E-006 ,000 ,022 ,732 ,681 

LTI.Inst20% -6,378E-005 ,000 -,026 ,674 ,718 

Rör.Indu20% -7,230E-007 ,000 -,043 ,595 ,422 

LTI.Indu20% 1,951E-006 ,000 ,043 ,593 ,423 

Rör.Sfär20% -4,800E-007 ,000 -,074 ,236 ,691 

LTI.Sfär20% -7,001E-007 ,000 -,037 ,545 ,717 

Rör.Fam20% 3,777E-007 ,000 ,012 ,842 ,810 

LTI.Fam20% -2,444E-007 ,000 -,005 ,930 ,939 

Rör.Stat20% -2,664E-006 ,000 -,055 ,439 ,536 

BM(2) -3,259 4,289 -,045 ,448 ,765 

CG (4) 1,541 3,566 ,026 ,666 ,757 

CS(5) -2,248 4,003 -,034 ,575 ,743 

HC(6) 6,319 4,861 ,095 ,195 ,503 

TC(7)  5,413 8,204 ,049 ,510 ,500 

FI(9)  -2,610 3,897 -,065 ,503 ,289 

TE(10) 2,427 6,625 ,022 ,714 ,767 

Beta ,009 2,256 ,000 ,997 ,832 

BTM.LN 1,721 1,473 ,080 ,244 ,579 

Hävstång -4,037 6,338 -,040 ,525 ,694 

St.AA ,373 ,725 ,047 ,607 ,321 

År 2008 -10,235 3,161 -,225 ,001 ,562 

2009 3,618 3,015 ,079 ,231 ,618 

2010 2,463 3,035 ,054 ,418 ,616 

2011 -1,218 3,053 -,027 ,690 ,609 

R
2 

Justerad R
2 

Sig. 

0.084 

0.019 

0.161 

    


