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Sammanfattning 

 

 

 

 

Storleken på VD-ersättningar i svenska bolag har de senaste åren debatterats livligt i 

massmedia. Artiklar och olika undersökningar har påvisat en stark ökning av direktörslönerna 

både på lång och kort sikt. Ytterligare ved på elden har belackarna fått när det visat sig att 

direktörslönerna stigit i betydligt högre takt än för en vanlig industriarbetare. Flera börsbolag 

har tvingats till handling för att inte skada sitt rykte, och fryst sina direktörslöner. Även de 

statliga bolagen har fått ta del av kritiken mot direktörslönerna, där exempelvis Postens VD 

helt avstod från ersättning efter den massiva folkstormen mot dennes ersättning. Siffror har 

visat att VD-lönerna i de statliga bolagen mellan 2004-2008 steg i dubbelt så hög takt som för 

en vanlig statsanställd. Regeringen har också gjort flera uttalanden och ställningstaganden i 

debatten. Exempelvis satte de stopp för rörlig direktörsersättning i statliga bolag samt i de 

bolag som vill ta del av den statliga bankgarantin. Med bakgrund av detta samt det faktum att 

den statliga ägarpolicyn förespråkar restriktivitet i frågan om VD-lönerna, vill vi undersöka 

följande problemställning: Vilka variabler visar samband med ersättningsnivåerna för 

verkställande direktörer i statligt ägda bolag? Syftet är att förklara enligt vilka kriterier 

lönerna sätts, samt vilka faktorer som förklarar störst del av variansen i direktörslönerna för 

statliga bolag. Ett delsyfte är att också undersöka hur statlig insyn och övervakning påverkar 

lönenivåerna.  

Undersökningen har utförts med en positivistisk kunskapssyn och en deduktiv 

forskningsansats, genom en kvantitativ metod. Studien tar sin utgångspunkt i tidigare 

forskning som hjälpt oss att välja de oberoende variablerna till vår undersökning. Den 

teoretiska referensramen behandlar till största delen tidigare forskning kring 

påverkningsvariabler till VD-löners storlek. De utvalda undersökningsvariablerna 

sambandstestats mot VD-ersättningarna genom linjära multipla regressionsanalyser. 

Databehandlingen har skett i Excel samt statistikprogrammet SPSS, och informationen är till 

största delen hämtad från bolagens årsredovisningar.  

Studiens slutsatser är att de faktorer som med säkerhet har samband med ersättningsnivåerna 

för direktörer i statligt ägda bolag är: bolagens storlek, tillväxt, antal dotterbolag samt antal 

storägare. Alla dessa har ett positivt samband med den beroende variabeln, men antal 

storägare har i tidigare forskning uppvisat ett negativt samband. Anledningen till detta tror vi 

är att den statliga ägandegraden minskar med flera stora ägare. Därmed har inte regeringen 

samma inflytande och kontroll över VD-lönerna. Våra statistiska modeller visade upp en hög 

förklaringsgrad, vilket innebär att endast en liten del av variansen i lönenivåerna förblir 

oförklarad.   
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1 Inledning 

I dagspress och media har det under senare år diskuterats huruvida ledande 

befattningshavares höga ersättningsnivåer kan rättfärdigas. I flera fall verkar dessa 

ersättningar vara svåra att förstå vad de beror på. Men hur är det i statliga bolag som vi 

skattebetalare indirekt äger? Hur bestäms ersättningen till VD där? I detta kapitel skildras 

hur den samhällspolitiska debatten förs kring just detta. Vi kommer att lyfta fram 

problematiken och avrunda kapitlet med en problemformulering som vår studie ämnar 

besvara.  

1.1 Problembakgrund 
Under det senaste året har debatten kring VD- och ledningsersättningar rasat vidare. Enligt DI 

(2009-01-30) så ökade ersättningen för en genomsnittlig börs-VD med 21 procent så sent som 

2007. LO:s undersökning av utvecklingen på direktörslöner mellan 1950 och 2000 visar att 

näringslivet ökat glappet mellan direktörslöner och industriarbetares löner med nästan 80 

procent under de 50 åren (LO, 2002, s. 22). Att denna utveckling nu skapat stor allmän debatt 

råder inget tvivel om. I flera fall har kritiken tvingat befattningshavare till handling i syfte att 

bibehålla ett gott rykte. I kölvattnet av finanskrisen och folkstormen mot börsbolagens 

bonusprogram har bolag som Nordea, Volvo och Ericsson under 2009 valt att frysa sina 

direktörslöner (Dagens Industri, 2009-01-30). Bolag som av naturliga skäl verkar under 

ständig övervakning och kontroll är de statligt ägda. Eftersom det ligger i allmänhetens 

intresse att de statliga finanserna sköts med stor omsorg låter inte kritiken vänta på sig vid 

påträffade tveksamheter.  

 

Inom de statliga bolagen har VD-lönerna stigit med 36 procent, medan övriga statsanställdas 

löner stigit med 15 procent mellan 2004 och 2008. Viss kritik har riktats mot detta och att de 

statliga bolagen har följt med i den stegrande allmänna löneutvecklingen för direktörer. Andra 

har dock valt att försvara löneutvecklingen med att de faktiskt gjort ett riktigt bra jobb och 

utvecklat företagen bättre än förväntat. (e24.se - Statliga VD-löner stiger snabbt, 2009-11-20) 

Under 2008 orsakade ersättningen till den då nytillträdde VD:n för Posten folkstorm, då det 

uppdagades att hans månadslön uppgick till 900 000 kronor. Kritiken var så massiv att Lars G 

Nordström till slut tog beslutet att helt avstå från lön under sitt tillfälliga engagemang. 

(Svenska Dagbladet, 2008-11-22) 

 

Röster som gjort sig hörda påstår att höga nivåer på ledningsersättningarna inte alltid ger 

önskat resultat. Ett svenskt examensarbete fastslår att jämförelsevis höga ledningsersättningar 

inte gör företaget framgångsrikt i termer av ROA (avkastning på tillgångar) eller 

aktieavkastning (Veckans Affärer, 2010-02-12). Industrimagnaten Hans Rausing hävdar i DI 

att direktörslöner på en nivå av 10 eller 100 gånger en vanlig löntagares ersättning är 

orimliga, och i längden demoraliserar företaget. Att konkurrensen om toppnamnen tvingat upp 

ersättningarna köper inte Rausing, utan hävdar att trenden med höga löner beror på svaga 

företagsstyrelser. (di.se - Rausing ryter till om direktörslönerna, 2006-03-27) Även i USA har 

frågan om lönenivåerna tagits upp på regeringsnivå, där Obama med rådgivare har satt ett 

direktörslönetak för de företag som regeringen givit ekonomiskt stöd under finanskrisen. 

Tanken med restriktionen är att skattebetalarnas pengar inte skall användas till 

ledningsersättning för hårt ansatta bolag. (Churchard, 2009, s. 8) Alla är dock inte av samma 

åsikt som den stora massan och mediadrevet. Chefsrekryteraren Bengt Lejsved anser att 



Inledning 

 

 

  
2 

 
  

bedömning av vad som är rimliga ersättningar inte enbart kan göras på nationell nivå. Vidare 

argumenterar han att Sveriges VD:ar tjänar ca 30 procent av vad andra europeiska VD:ar får i 

ersättning. Svenska företag hävdar sig bra på den globala marknaden, och Lejsved menar att 

även lönerna måste matcha den internationella marknaden för att kunna knyta till oss samt 

behålla chefer som håller måttet för att leda ett globalt företag. (Svenska Dagbladet, 2008-08-

16) Krönikören Pontus Schultz på ”Veckans affärer” anser att ersättningarna bör kopplas 

tydligare till prestationer och ser därmed inga problem i att en VD plockar hem drömlöner när 

bolaget går bra, men anser för den sakens skull inte att andra bolags ledningsgrupper skall 

följa med av bara farten på svaga grunder. (Veckans Affärer, 2008-04-24)  

 

Bonus, eller rörlig lön är idag en normal beståndsdel av en direktörslön, vilkens vara eller inte 

vara nu debatteras livligt. Regeringen har vid ett flertal tillfällen uttryckt sitt missnöje över 

hur bonusar betalas ut till höger och vänster, trots att det varit finanskris och resultaten varit 

körda i botten. I och med finanskrisens intågande och den nya statliga bankgarantin, hade 

regeringen möjlighet att sätta krav på hur bonussystemet ska se ut i en bank för att ta del av 

garantin. Kraven som regeringen har satt är klara och går inte att missförstå: för att få ta del av 

bankgarantiprogrammet skall inga rörliga ersättningar betalas ut (Pressmeddelande, 

Regeringen, 2008-10-29). Regeringens krav har också gjort sig påminda i de bolag som staten 

har inflytande i. I Nordea där staten äger knappt 20 % ställdes krav att bonusar skulle 

uteslutas, men kravet nedröstades av styrelsen för Nordea. (Expressen, 2010-02-17)  När 

frågan lyftes och samma krav ställdes i TeliaSonera där staten äger 37,3 % fick frågan gehör 

och rörliga ersättningar kommer inte att betalas ut  (Pressmeddelande, Regeringen, 2008-07-

03). 

 

Åsikterna går dock isär även i bonusdebatten. Claes Bergström, professor vid 

Handelshögskolan i Stockholm anser att debatten inte bedrivs på sakliga grunder, utan att 

många argument är tagna ur luften. Åsikter om att bonusprogrammen är obefogade vill han 

inte ställa sig bakom på grundval av befintlig forskning. Vad som däremot enligt Bergström är 

en viktig fråga är hur programmen ska konstrueras för att säkerställa att det är prestationer 

som belönas. Belöningar med finansiella mått som grund bör exempelvis indexeras för att 

ledningen inte skall åtnjuta fördelar av en högkonjunktur eller allmänna trender på marknader. 

(Realtid.se - Bonusprogrammen felkonstuerade, 2006-04-20)  

 

Även bonusprogram till VD och ledning inom statligt ägda företag har under senare år varit 

livligt debatterat. Oppositionen med socialdemokraterna i spetsen begärde under mars 2009 

en granskning av den borgerliga regeringens beslut om nya riktlinjer för anställningsvillkor 

för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande. Anledningen var deras åsikt om 

att flera statsråd, exempelvis Anders Borg och Maud Olofsson hade olika uppfattningar om 

hur beslutet skulle tolkas och att regeringen inte var eniga i frågan, vilket enligt oppositionen 

visat sig i flera offentliga uttalanden.  Regeringens beslut innebar i korthet att restriktionerna 

för bonusprogram i statligt ägda företag lättades en aning. (Pressmeddelande, Regeringen, 

2008-07-03) Regeringen ändrade dock åsikt något år i efterhand när debatten rasat vidare och 

olika finansbolag genomfört ifrågasatta utbetalningar till personer i ledningsposition. Då 

stoppades rörliga ersättningar och bonusar i statligt ägda företag, med motiveringen att 

regeringen/staten vill vara ett föredöme i den diskussion som förs kring ersättningssystemen, 

och att medborgarnas bolag inte ska vara föremål för tvivel. (Dagens Nyheter, 2009-03-24)  

 

Regeringens kritik mot höga VD-löner, deras stopp av bonusar samt statistiken för 

löneutvecklingen för direktörer i statligt ägda bolag medför att intresset kring olika faktorer 
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runt ersättningarna växer. Frågeställningar rörande vad som förklarar ersättningsnivåerna i de 

statligt ägda bolagen är alltjämt obesvarade.  

1.2 Problemdiskussion  
Den brinnande debatten om VD-ersättningar har gjort oss författare nyfikna på vad som 

egentligen förklarar storleken på dessa. Den utländska forskningen inom detta ämne är 

utbredd och även är även behandlat i en mängd svenska examensarbeten. Vetenskapliga 

studier av högre rang har vi dock bara funnit av utländska forskare som påvisar vad som 

driver storleken på direktörslöner. Något som däremot inte forskats om i större grad är 

påverkan av storleken på direktörslöner inom statligt ägda bolag. Utdrag ur tidigare 

forskningsansatser från utländska forskare ger viss fingervisning om vad som kan tänkas 

förklara nivåer på VD-ersättningar. Kaplan (2007) har i en utredning dragit slutsatserna att 

VD:ns prestation var positivt korrelerad med ersättningen, och att de därmed inte var 

överbetalda, medan Jensen & Murphy (1990) inte finner något samband mellan 

aktieägarvärdet och VD:ns ersättning. Förutom prestationsfaktorer så är det även intressant att 

undersöka sambandet mellan personliga faktorer/egenskaper och ersättningsnivån. Dessa kan 

exempelvis vara ålder, varaktighet på posten samt kön. Pukthuanthong et al. (2004) finner 

exempelvis i sin studie ett positivt samband mellan ersättningsnivån och varaktigheten som 

VD. Övriga faktorer som i tidigare forskning funnits påverka nivån på direktörsersättningar är 

styrelsesammansättningen, där variabler som storlek ansågs ha påverkan på direktörslönernas 

storlek (Cahan et al., 2005 & Pukthuanthong et al., 2004). Till sist kan även ägarstruktur ha 

påverkan på ersättningsnivån genom exempelvis antalet storägare. Bertrand & Mullainathan 

(2001) visade i sin studie att en eller flera storägare till ett bolag minskar ersättningens storlek 

till bolagets direktör. Även faktorer som påverkar tjänstens omfattning och storlek på ansvar, 

som företagsstorlek och antal dotterföretag har visat sig ha tydliga samband med ersättningen 

(Cahan et al., 2005). Nu är ingen av dessa studier utförda med statliga bolag, men handlar 

likväl om aktiebolag och resultaten kan inte förkastas för statliga bolag innan egna studier 

genererat resultat.  

Intresset växer av den anledningen att regeringen de senaste åren gjort en del 

ställningstaganden inom ämnet och även ändrat sina riktlinjer för exempelvis bonusprogram i 

statligt ägda bolag. Intresset kring just de statligt ägda bolagen har också sin förklaring i att de 

sannolikt har flest intressenter av alla bolag. Konstaterandet bygger på att de indirekt har flera 

miljoner ägare som följd av att de svenska medborgarna och skattebetalarna i sista ledet är de 

som faktiskt äger bolagen. Detta leder i sin tur till ett stort ansvar och förväntningar på att 

bolagets och skattebetalarnas intressen skall prioriteras i första hand.  

 Regeringen (2010-04-29) själv ger sin syn på ägandet i följande citat:  

”Övergripande mål för förvaltningen är att skapa värde och i förekommande fall se 

till att de uttryckta samhällsintressena infrias. Så länge företagen ägs av staten ska 

den aktiva förvaltningen fortsätta på ett professionellt sätt med värdeskapande som 

övergripande mål. Statens styrning måste också vara tydlig och skötas målmedvetet. 

En professionell och strukturerad styrelsenomineringsprocess tillsammans med ett 

effektivt och aktivt styrelsearbete utgör viktiga delar i detta arbete.”  

De statsägda företagen följer samma lagar och regler som vanliga privatägda företag, men vad 

gäller förvaltningen och beslut i övrigt skall de följa de av regeringen specifikt uppsatta 

reglerna. Dessa kan gälla exempelvis syn på styrelsenomineringsprocess och 

företagsledningens ersättning. (Näringsdepartementet, 2010-04-29) 
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Regeringen (2009, s. 2) klargör i sina riktlinjer som ingår i ägarpolicyn att:  

”Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska vara rimlig och väl 

avvägd. Den ska även vara konkurrenskraftig, takbestämd, och ändamålsenlig, samt 

bidra till en god etik och företagskultur.”  

Öppenheten i rapportering av dessa skall också vara minst lika transparent som de 

börsnoterade företagens, där dessutom varje ledande befattningshavares ersättningar (fast lön, 

förmåner och avgångsvederlag) skall särredovisas. I policyn anges också att 

befattningshavarnas löner inte bör vara löneledande i förhållande till jämförbara företag. Det 

är hela styrelsens ansvar att bestämma ersättningen till den verkställande direktören och se till 

att den följer de av bolagsstämman beslutade riktlinjerna. I övrigt om ersättningarna till 

befattningshavarna kan sägas att inga rörliga ersättningar, eller bonusar som det heter i 

folkmun skall betalas ut. Pensionsförmåner skall vara avgiftsbestämda och bör inte överstiga 

30 procent av den fasta lönen och avgångsvederlag blir endast aktuellt om uppsägning sker 

från företagets sida, och utbetalas i högst 18 månader. Om personen i fråga får annan 

anställning, alternativt ersättning från näringsverksamhet under tiden betalas endast 

mellanskillnaden ut. (Regeringskansliet, 2009)  

Av diskussionen framgår att det finns en hel del forskning kring påverkningsvariabler till 

verkställande direktörers ersättningsnivåer. Studierna är dock utförda utom Sveriges gränser 

och avser privata samt publika företag. Inom Sverige har ämnet hittills till största del 

behandlats i examensarbeten, men ingen forskning som berört de statliga bolagen har kommit 

till vår kännedom. Med vår studie vill vi därför fylla det forskningsgap som finns inom ämnet, 

påverkningsvariabler till ersättningsnivåer för verkställande direktörer.    

Antagandet baserat på tidigare diskussion att statligt ägda företag borde vara mer restriktiva i 

storlek på ersättningarna, medför att vissa påverkansvariabler blir mycket intressanta att 

undersöka. Som tidigare konstaterats vill vi undersöka vad som förklarar storleken på VD-

ersättningarna i statliga bolag, för att besvara en rad frågor:   

 Vilka faktorer är de mest inflytelserika för att sätta nivåerna på ersättningarna? 

 Har regeringens (det statliga) inflytande i bolagsstyrningen någon effekt på 

ersättningsnivåerna?  

 Hur stor del av variationen i nivån på VD-ersättningar i de statliga bolagen kan 

förklaras med utgångspunkt i tidigare forskningsresultat?   

Dessa är frågeställningar vi kommer att lyfta fram i vår undersökning. Svaren på frågorna ger 

oss skattebetalare bättre inblick i hur vår allmänna egendom fördelas till ledningskostnader i 

statliga bolag. Hur stor del av variationen i ersättningen som kan förklaras med studien, kan 

beroende på resultat visa allmänheten att pengar inte betalas ut av ren godtycklighet. 

Dessutom är för allmänheten intressant att veta om regeringens politik och policy når ut på 

företagsnivå, och därmed bestämma lönenivåer på ett enhetligt sätt för bolagen. Hur stort 

inflytande olika faktorer eller egenskaper har på ersättningsnivåerna ger underlag till debatt 

både på individ- och regeringsnivå. Diskussionen kan handla om huruvida det är rimligt att 

någon faktor har för liten eller stor inverkan på ersättningen. Om så skulle vara fallet finns 

underlag och möjlighet att korrigera detta. Det finns även möjlighet att se om ökad statlig 

insyn medför restriktivitet i lönesättningen som tidigare antytts, vilket ger en fingervisning om 

uttalad policy efterföljs. Ett sådant fynd borde inge ökat förtroende för statligt ägande.   
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1.3 Problemformulering  
Vilka variabler visar samband med ersättningsnivåerna för verkställande direktörer i statligt 

ägda bolag?  

1.4 Syfte  
Syftet med vår undersökning är att i så stor utsträckning som möjligt förklara vad som 

bestämmer ersättningsnivåerna för direktörslöner i statliga bolag. De delsyften vi avser att 

behandla i studien är: 

 Att undersöka vilka kategorier av variabler som förklarar mest av variansen i 

ersättningsnivåerna  

 Att undersöka om regeringens insyn och kontroll har betydelse för ersättningsnivån 

1.5 Avgränsningar  
Vår problemformulering medför att vår huvudsakliga avgränsning är statligt ägda bolag och 

inte privata eller publika (SAS, Telia och Nordea är dock publika, men delägda av staten). 

Anledningen till detta är dels det specifika intresset för statliga bolag som vi tidigare redogjort 

för samt att undersökningar redan utförts på privata och publika företag. Även inom området 

statligt ägda företag har vi valt att begränsa oss till endast svenska statliga företag. Med tanke 

på olika inställningar till statligt ägande och bolagsstyrning i olika länder skulle det vara ännu 

svårare att få ett enhetligt resultat och finna signifikanta samband. En ytterligare avgränsning 

vi gjort i vår studie är att enbart undersöka ersättningar under verksamhetsåret 2008. För att få 

med sittande regerings riktlinjer och inflytande i det statliga ägandet ansåg vi detta 

räkenskapsår vara det bäst lämpade, då 2009 års redovisningar inte fanns tillgängliga vid 

undersökningstillfället. 
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2 Teoretisk Metod 

I en forskningsprocess är det viktigt att klargöra för läsaren vilken kunskap forskarna har 

inom ämnet. Detta för att visa på att studiens resultat inte ska påverkas i någon riktning av 

kunskap som forskarna har innan studien startade. Normalt finns det två sätt att genomföra 

en studie på, kvantitativ eller kvalitativ. I detta kapitel klarlägger vi vilken kunskap och 

förförståelse vi besitter, samt vilken metodik och angreppssätt som används för studien. 

Avslutningsvis kommer vi att resonera kring eventuella problem som vi finner inför studien. 

2.1 Förförståelse 
För att formulera ett problem i en vetenskaplig studie bör det alltid klarläggas vilken 

förförståelse som författarna besitter. Förkunskapen forskarna har inom området väcker 

intresse för ett specifikt ämne och problem som de vill besvara. Förförståelsen är också viktig 

ur ett läsarperspektiv, då läsaren bättre kan tillgodogöra sig studien och problemet om det 

tydligt klargjorts vilken förförståelse som författarna har. (Bjereld et al., 1999, s. 12-14) 

Johansson (1993, s. 76) förklarar att det alltid finns någon form av förförståelse, vilket medför 

att resultatet av studien kan påverkas. Detta betyder att forskare aldrig tar sig an en studie utan 

förkunskap och förståelse om ämnet, samt att det alltid finns en förväntan på resultatet av 

studien. 

Arbnor och Bjerke (1994) förklarar att det finns två olika typer av förförståelse, den allmänna 

och den diagnostiska. De kunskaper, värderingar och erfarenheter som en forskare har innan 

studien startas kallas den allmänna förförståelsen, medan den diagnostiska uppkommer och 

utvecklas under studiens genomförande. (Arbnor & Bjerke, 1994, s. 182-183) 

De kunskaper vi har inom ämnet har vi främst förvärvat genom våra sju terminer på 

Handelshögskolan i Umeå. Större delen av våra kurser har haft företagsekonomisk inriktning 

av något slag, och vi anser att det ger oss en bred och bra grund att stå på. Främst är det kurser 

inom finansiering och redovisning som är av intresse för just denna studie, men också kurser 

vid den juridiska institutionen som inriktats mot ekonomisk juridik har legat till grund för vår 

förförståelse. Utöver detta så har vi ett stort allmänintresse för ekonomi, och följer dagligen 

med i den ekonomiska debatten. Vår kunskap om vad som påverkar ersättningen hos en VD 

har varit begränsad innan studien genomfördes, även om vi funnit ämnet intressant som 

sådant. Ofta diskuteras företagsledares ersättningar idag, men det talas sällan om ersättningen 

till de ledare som sitter i bolag som staten äger eller är delägare i. Även om vi inte har så 

mycket kunskap om hur ersättningsnivåerna sätts, tror vi oss ändå bli hjälpt av den kunskap vi 

införskaffat under våra studieår.  

Den förförståelse vi besitter inom ämnet kommer inte göra studien vinklad åt något håll, 

tvärtom tror vi att det kommer hjälpa oss göra en undersökning som belyser och besvarar vår 

problemställning. 

2.2 Kunskapssyn 
Innan en undersökning startar bör det alltid klarläggas om studien skall vara av kvalitativ eller 

kvantitativ karaktär. Vid bestämmandet av vilken typ av undersökning som är bäst lämpad för 

problemet tas bland annat hänsyn till vilken kunskapssyn forskaren har. Positivistisk och 

hermeneutisk kunskapssyn är det två vanligast förekommande. Den positivistiska synen 

grundar sig i naturvetenskapen medan den hermeneutiska har samhällsvetenskapen som 

grund. Arbnor och Bjerke (1994) förklarar att skillnaden mellan kunskapssynerna är att 
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hermeneutikern vill förklara något, medan positivisten vill skapa förståelse. (Arbnor och 

Bjerke, 1994, s. 62) 

Hermeneutiken kan sägas vara den raka motsatsen till positivismen. Betydelsen sägs vara en 

slags tolkningslära som försöker förklara olika innebörder genom att tolka dessa. Till skillnad 

mot positivisten vill forskaren förklara företeelser istället för att förstå. Hermeneutikern 

eftersträvar att se helheten i forskningsproblemet, medan en positivist ofta studerar bit för bit. 

Människan har intentioner och avsikter som visar sig i ord och handling, vilka en 

hermeneutiker försöker tolka och förstå. (Patel & Davidson, 1994, s. 23ff)  

Positivisten anser att det enda som kan påverka en studie är fakta och empiri som är 

verifierbart i verkligheten. Positivisten är helt objektiv i sin studie, och låter inte värderingar, 

känslor, politisk eller religiös läggning påverka forskningsresultatet. Förfarandet vid en 

positivistisk studie är att utifrån teorier skapa en hypotes som prövas empiriskt med 

vetenskapliga metoder. (Patel & Davidson, 1994, s.23ff)  

Vårt specifika ämne finns en del befintlig forskning om, även om vi har några egna 

infallsvinklar och faktum är att undersökningspopulationen aldrig stått som 

undersökningsobjekt förut. Vi kommer att arbeta med utgångspunkt i tidigare teorier och 

forskning för att sedan testa tidigare fynd mot den verklighet som råder i de svenska statligt 

ägda bolagen. Vi har heller ingen avsikt att tolka in dolda meningar och betydelser i vår 

analys, utan dra våra slutsatser utifrån statistiska samband. Med denna bakgrund får vi anse 

oss genomföra studien med en positivistisk kunskapssyn.   

2.3 Vetenskapligt synsätt och perspektiv  
Ontologier sägs vara hur individer uppfattar verkligheten, om det finns en yttre objektiv 

verklighet för alla individer att infinna sig i, eller om verkligheten skapas genom individuella 

aktörers handlingar och uppfattningar. De två ontologier som vanligen nämns i 

sammanhanget är objektivism och konstruktionism. (Bryman & Bell, 2005 s. 33) I vår 

kvantitativa undersökning vill vi finna variabler som förklarar variationen i storlek på VD-

ersättningar i statligt ägda företag i Sverige. Därmed är det naturligt för oss att ha en objektiv 

syn på verkligheten, speciellt då vi inte avser att göra djupa tolkningar eller finna dolda 

meningar, utan att med statistiskt stöd visa vad som bevisligen påverkar lönenivåerna.  

Objektivismen säger att sociala företeelser existerar oberoende av aktörerna, medan 

konstruktionismen menar att företeelserna kontinuerligt skapas av aktörernas samspel och 

revideras ständigt (Bryman & Bell, 2005 s. 33-34). Vi menar att vår studie skall utreda 

frågeställningen utan att vi styr riktningen och drar slutsatser från egna tankar utan statistiskt 

stöd. Det är således inte vi som utifrån godtyckliga analyser skall svara på frågeställningen, 

utan lyfta fram det som skall undersökas från tidigare forskning, samt statistisk säkerställa 

våra fynd.  

2.4 Angreppssätt 
Inom forskningsmetodologin och akademiska världen finns det i huvudsak två olika 

angreppssätt för att i en studie förklara sambanden mellan teorier och verkligheten, det 

deduktiva och det induktiva. I vår studie kommer vi att arbeta med en deduktiv 

forskningsansats, när vi med utgångspunkt i teorier och tidigare forskning vill försöka förklara 

vad som driver ersättningen för VD:ar i statligt ägda företag. Johansson (1993) förklarar att 

den deduktiva forskningsansatsen ofta lämpar sig i deskriptiva studier där forskare vill testa 

befintliga teorier och hypoteser. Vidare menar hon att med ett deduktivt angreppssätt tas 

utgångspunkten i teorin för att sedan förklara empirin. Ofta kan de olika variablerna i en 

undersökning väljas ut genom tidigare forskning och vetenskapliga teorier. (Johansson, 1993 
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s. 54ff) Ett induktivt angreppssätt innebär i stället att forskarna genom sin studie och dess 

resultat utvecklar ny teori, oftast med mer kvalitativa studier än kvantitativa och därför 

mindre generaliserbara (Bryman & Bell, 2005 s.25). I vår studie är själva frågeställningen till 

stor del redan besvarad, men för helt andra målpopulationer än den vi valt att undersöka 

(statligt ägda företag). På grund av detta känns det naturligt att ta oss an denna studie med ett 

deduktivt angreppssätt. Med hjälp av tidigare studier på andra populationer och miljöer 

kommer vi att välja ut olika sambandsvariabler att undersöka, för att kunna svara på vad som 

driver VD-löner i statligt ägda svenska företag.  

2.5 Metod för undersökning 
För att kunna besvara vår frågeställning måste vi välja vilken undersökningsmetod som bäst 

hjälper oss med detta. De två stora huvudgrupperna av undersökningar är kvalitativa samt 

kvantitativa. Den kvalitativa kännetecknas av få observationer men stor mängd information 

från var och en av dem, medan den kvantitativa präglas av motsatsen (Edling & Hedström, 

2003 s.10-11). Vi skulle kunna tänka oss att en kvalitativ undersökning med intervjuer hade 

varit intressant att göra. Genom intervjuer med styrelsemedlemmar i företagen hade vi kunnat 

göra en kartläggning för hur de olika företagen sätter lönenivåerna för sina befattningshavare. 

Problemet med en sådan undersökning är att vi kanske inte hade fått helt sanningsenliga svar 

eftersom ämnet i dagsläget är väldigt känsligt. Ett annat problem är som Edling & Hedström 

(2003, s. 11) nämner att resultaten blir väldigt svåra att jämföra med andra studier vid sådan 

kvalitativ undersökning. Dessutom finner vi det praktiskt möjligt och intressant att kunna 

studera en hel målpopulation som vi nu kan göra då statligt ägda företag i Sverige är ca 50 

stycken i Sverige. En nackdel är förvisso att generaliserbarheten inte är jättehög vid 50-talet 

observationer, men vi har ändå med alla objekt i målpopulationen och generaliserbarheten är 

åtminstone högre än vid en kvalitativ studie. I vårt tycke är det också mer intressant att kunna 

göra en statistisk studie utan att behöva begränsa urvalet.  

Den kvantitativa metoden används för att kunna finna mönster och samband mellan olika 

variabler eller företeelser och besvarar frågor av kvantitativ natur, såsom ”hur mycket?” eller 

”till vilken grad? De kvalitativa metoderna vill i stället söka förståelse för variablerna eller 

företeelserna genom att studera kvalitéer och egenskaper hos desamma. (Bjereld et al., 1999, 

s. 108) Av dessa förklaringar ser vi tydligt att de två olika metoderna kan komplettera 

varandra på ett bra sätt. Vi har dock valt att göra en kvantitativ studie, vilket enligt Bryman & 

Bell (2005, s. 40) anses vara en naturlig metod för forskare med positivistisk kunskapssyn, 

deduktivt angreppssätt samt en objektiv verklighetsuppfattning som vi diskuterat tidigare.   

2.6 Litteratursökning och val av teorier 
Vid uppstarten av vår undersökning genomförde vi en övergripande sökning i databasen 

Artikelsök för att få en uppfattning om opinionsbildningen. Sökorden som användes var 

statliga bolag, ersättningar, VD och bonus. Här fick vi många träffar som relaterade till 

rörliga ersättningar i statliga bolag, främst från affärspress och dagstidningar. För att belysa 

problematiken och debatten, valde vi att i inledningsavsnittet redovisa de artiklar vi funnit 

intressanta från vår sökning om den aktuella debatten inom ämnet.  

Vid ett vetenskapligt arbete är det viktigt att belysa de teoribildningar som forskarna anser 

vara relevanta för studien. I det första skedet av undersökningen var syftet att få en överblick 

om regelverket skiljer sig mellan statliga bolag och privata bolag ur ersättningssynpunkt. Till 

detta användes sökmotorn Google, där sökorden var ”ersättningar VD statliga bolag” och  

”direktörslöner i statliga företag”. Söknigarna gav många träffar, men ett flertal länkade till 

regeringens hemsida och verksamhetsberättelsen (Regeringskansliet, 2009) om statliga bolag 

som regeringen ger ut varje år. Vi valde att besöka regeringens hemsida för att ytterligare 
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försöka hitta information om regler för ersättningar till ledande befattningshavare inom 

statliga företag. På regeringens hemsida (www.regeringen.se) klickade vi oss fram till 

näringsdepartementet, vilket är det departement som beslutar om hur verksamheten med de 

statliga bolagen skall bedrivas. Den mest relevanta informationen vi hittade var just denna 

verksamhetsberättelse (Regeringskansliet, 2009) för statliga bolag, som klargör riktlinjer för 

hur de skall förhålla sig till hur ersättningar sätts, bolagsstyrelse utses och verksamheten i 

övrigt skall bedrivas.  

Efter vi lagt grunden för hur regelverket och riktlinjer specifikt såg ut för statliga bolag, 

använde vi oss av Umeå universitets databaser för att söka mer generella teorier om vad som 

kan förklara storleken på en VD:s ersättning. Vi använde Business Source Premier och 

använde oss av sökorden ”CEO Remuneration”, ”CEO compensation”, ”CEO compensation 

board structure”, ”CEO compensation firm size” samt ”CEO compensation factors”. En 

allmänt känd teoribildning inom företagsekonomin är agentteorin. Vi sökte också efter detta i 

Business Source Premier, och valde sedan ut relevanta artiklar för vår fortsatta studie. För att 

säkerställa att vi fick vetenskapligt granskade artiklar valde vi att kryssa i ”Peer Review”. Till 

vår teoretiska referensram har vi så långt som möjligt försökt använda den tidigare forskning 

som är relevant för vår studie och problemformulering. Att till fullo uppnå vad Bryman & 

Bell (2005, s. 351) kallar för teoretisk mättnad kan vi dock inte påstå att vi gjort, med hänsyn 

till arbetets nivå och begränsade tidsram.  

Tryckt litteratur som använts i studien är huvudsakligen sökt på Universitetsbibliotekets 

sökmotor ALBUM. Dessa källor avser till absolut majoritet metodologisk litteratur som 

väglett oss genom studien och underlättat beslut vid olika vägskäl.  

En artikel som inspirerat oss i vårt val av teorier och variabler är Pukthuanthong et al. (2004, 

s. 98ff), som gjort en liknande studie fast med privata finansiella företag utanför Sverige. 

Studien gav oss exempelvis idén att kategorisera våra oberoende variabler och fastställa dess 

betydelse för ersättningsnivåerna.  

Huvudkällan för vår redogörelse av agentteorin är Jensen & Meckling (1976, s. 307ff) som 

anses vara grundarna till den moderna agentteorin, och är oftast refererad till i forskning som 

rör VD-rollen och ersättningar till denne.  

2.7 Källkritik till litteratur  
Vid kritisk granskning av litteratur i vetenskapliga studier talas det ofta om tre krav som kan 

ställas på refererade källor, nämligen äkthetskrav, oberoendekrav samt färskhetskrav 

(Ejvegård, 2003, s 62-65).  

Då vi avser att framställa en så tillförlitlig och relevant teoretisk referensram som möjligt, har 

vi främst använt vetenskapliga artiklar som sekundärkälla. I största mån har vi refererat vår 

information till originalkällan, även om det inte varit möjligt i samtliga fall. Då samtliga 

artiklar hämtats från erkända och etablerade databaser med hög trovärdighet och vetenskaplig 

grund, visar det att artiklarna har hög trovärdighet och bör garantera en hög vetenskaplighet, 

samt framför allt svara mot äkthetskravet.  

Vid insamlandet av sekundärdata har det uteslutande påträffats artiklar från studier som 

genomförts utanför Sveriges gränser. Författarna är medvetna om att lagar och regler kan se 

annorlunda ut i dessa länder mot vad de gör i Sverige, men har ändå noga övervägt vilka 

teoribildningar som kan anses ha relevans för vår studie. Undersökningar som härrör från 

andra länder behöver inte göra dem irrelevant för vår studie, speciellt då flera av författarna är 

framstående inom sitt forskningsområde. Vi är dock medvetna om att det föreligger skillnader 

http://www.regeringen.se/
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mellan de företag som är observerade i studier utomlands, samt att de inte är den typ av 

företag vi avser att undersöka. Trots detta anser vi inte att det ska påverka vår studie i negativ 

riktning eftersom vi antar att företag har ungefär samma preferenser när ersättningsnivåerna 

sätts, och bedrivs dessutom i samma företagsform som de statliga företagen.  

I inledningskapitlet har vi använt artiklar från affärsmedia, från vilka vi inte kan garantera ett 

politiskt oberoende. Att krönikörer eller journalister har en egen agenda är inte alls ovanligt, 

men vi vill påpeka att dessa källor endast använts som en redogörelse för ämnets aktualitet 

och den allmänna debatten om VD-löner. I övrigt anser vi att våra sekundärkällor i stort är 

oberoende.   

Vid insamlandet av sekundärdata har vi eftersträvat att så färsk forskning som möjligt skall 

prägla den teoretiska referensramen. Den stora majoriteten av källorna är från 2000-talet och 

får antas spegla det rådande företagsklimatet på ett tillfredställande sätt. Källor som är 

publicerade innan 90-talet förekommer också i vår studie, men i dessa fall rör det sig i de 

flesta fallen om betydelsefull forskning inom det specifika området, eller rent utav 

ursprungskällan. Aktualiteten på studiens sekundärkällor anser vi vara god.  
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3 Teoretisk referensram 

För att ha en bra grund att stå på när analysen skall genomföras krävs det att författarna har 

en relevant teoretisk referensram att knyta an till. Som i de flesta fall med teorier finns det 

både för- och nackdelar, och det görs alltid en avvägning mellan vilka teorier som kan vara 

relevanta och inte för en studie. I kapitel tre redogör vi för den teoribildning som är 

intressant för vår fortsatta studie, samt eventuell kritik som riktats mot denna. 

Vår teoretiska referensram tar sin början med agentteorin som i över ett århundrade har 

förklarat behovet av, och meningen med en VD. Separerat ägande och ledning fungerar 

naturligtvis inte alltid friktionsfritt, och senare utveckling av teorin har behandlat olika 

problem som detta kan medföra. Efter förklaring av funktionen och olika problem i relationen 

mellan VD och ägare, kommer vi att redogöra för teorier och tidigare forskning kring vilka 

faktorer som har samband med nivån på VD-ersättningen. Antalet variabler som enligt 

tidigare studier är korrelerade med ersättningen är väldigt högt, vilket medfört att vi inte valt 

att redovisa varje variabel för sig. I stället delar vi in dem i huvudkategorier av tänkbara 

kriterier för bestämmandet av ersättningsnivåer. Praktiskt är detta också av anledningen att 

samma kriterier kan representeras av en mängd olika variabler. Denna redogörelse kommer att 

resultera i vårt val av variabler till studien.   

3.1 Agentteorin 
I företag med anställda chefer och VD:ar pratas det om att problem kan uppstå då ägandet är 

separerat från företagets kontroll. Detta beror på att ägarna har ett krav att få avkastning på 

satsat kapital, medan till exempel banker eller andra kreditgivare har andra preferenser och 

krav på hur företaget skall agera för att maximera nyttan för dem. Problemet uppstår genom 

att företagsledningen har två, ibland flera, krav från olika intressenter. Detta problem kallas 

agent – principal problem, där agenten är en slags uppdragstagare och principal är 

uppdragsgivare/intressent. (Jensen & Murphy, 1976, s.225-226) 

I den klassiska agentteorin hävdas att agenten är obenägen att ta risker, samt att denne vill ha 

någon slags kompensation för sin insats. Agenten kan i de flesta situationer avgöra hur stor 

insats han eller hon ska göra, och det är vanligt att om den anställde inte kompenseras direkt 

eller indirekt för att göra en stor insats, gör denne en liten insats. (Wright, 1884, s. 157ff) 

I ett företag där cheferna är avskilda från ägarna är cheferna agenter och ägarna principaler, 

dvs. att VD och chefer agerar å ena sidan för att maximera aktieägarnas nytta, men skall å 

andra sidan agera agent åt andra intressenter för att maximera deras nytta. Intressenternas 

olika intressen medför att agenten hamnar i en sits där personen måste välja vad som ska 

prioriteras. I en agent – principalrelation där alla intressenter är nyttomaximerare, finns 

vanligtvis skäl att tro att det inte är möjligt att maximera alla intressenters nytta. En 

principal/intressent kan begränsa avvikelser från sitt intresse genom att lämpliga incitament 

ges till agenten, samt bevaka hur mycket agenten avviker från dennes intressen. I vissa fall 

kan det vara nödvändigt att betala agenten ytterligare ersättning utöver vanlig kompensation 

för att denne skall vidta vissa åtgärder. Om agenten utför en åtgärd som inte ger maximal 

nytta för en intressent uppstår det en slags kostnad, som ofta benämns som agentkostnad. 

(Jensen & Meckling, 1976, s. 308 ff) I vårt fall när det handlar om statligt ägda företag har vi 

en principalsituation med ägare i flera skikt, i rakt uppåtstigande led. Svenska befolkningen 

som yttersta ägare väljer regeringsparti och fördelar riksdagsmandat för att de i sin tur skall 
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förvalta våra intressen på önskat sätt. Agenterna i form av styrelser och direktörer tillsätts 

direkt, respektive indirekt av regeringen. Hur de på bästa sätt tillvaratar allmänhetens intresse 

är naturligtvis svårt att säga exakt, men en kvalificerad gissning är att regeringen inte gärna 

tar för stora risker med allmänhetens egendom. En annan intressant aspekt i de speciella 

förhållandena är hur effektivt det är möjligt att maximera nyttan för principalerna (framför allt 

ägarna) med så många mellanhänder i bolagsstyrningen.   

Tosi et al.. (2000, s.303ff) anser att det finns tre olika problem för att minska 

agentkostnaderna som en aktieägare ställs inför. Det första problemet är att aktieägarna inte 

alltid har möjlighet att närvara för att övervaka och kontrollera agentens handlingar. Det 

problemet påminner mycket om de övervakningskostnader som Jensen och Meckling (1976, 

s. 308) dokumenterat. Det andra problemet som uppstår är att ledningen har bättre insikt i 

organisatoriska processer, och kan således göra en bättre bedömning av affärsbeslut än 

aktieägaren. Det tredje och sista problemet för att minska agentkostnaderna är att agenten kan 

använda sig av företagets resurser för att driva igenom mål som inte är förenliga med 

aktieägarens/principalens intresse. (Tosi et al., 2000, s.303ff) 

Jensen och Meckling (1976, s. 308) definierar agentkostnaden som övervakningskostnader, 

bindningskostnader och restförlust.  

3.1.1 Övervakningskostnader 
Dessa är de kostnader principalen har för att övervaka och kontrollera agenten. Syftet med 

övervakningen är att begränsa aktiviteter som avviker från principalens intressen. (Jensen & 

Meckling, 1976, s. 312-313) Genom att utnyttja övervakningen och de principer som agenten 

använder sig av, går det att nyttja incitament för att påverka agenten i en viss riktning. Frågan 

är som tidigare nämnts, hur effektivt kan regeringen förmedla sina intressen till agenten för att 

styra företaget i önskvärd riktning? 

3.1.2 Bindningskostnader 
I de flesta relationer mellan principal och agent kommer det finnas kostnader för kontroller 

och förbindelser. Som tidigare nämnts kommer det uppstå avvikelser mellan det optimala 

beslutet för en uppdragsgivare till skillnad från en annan. (Jensen & Meckling, 1976, s. 313). 

Även denna kostnad överensstämmer till stor del med vad Tosi et al.. (2000, s.304ff) anser är 

ett problem för att minska agentkostnaderna. Kontroller och förbindelser i fallet med svenska 

statligt ägda företag är till stor del den ägarpolicy de har för bolagen, vilkens efterlevnad i 

många fall övervakas av tjänstemän från regeringskansliet som placeras in i styrelserna för 

bolaget (Regeringen, 2009). 

3.1.3 Restförlust 
Den sista delen av agentkostnaden är enligt Jensen & Meckling (1976, s. 308) en monetär 

kostnad som hänför sig till en minskning av principalernas nytta, som de valt att kalla 

restförlust. Fama & Jensen (1983) förklarar att en restförlust är den negativa skillnaden 

mellan slumpässiga inbetalningar och de utlovade utbetalningarna till principalerna. En agent 

kan inte garantera storlek på inbetalningar till principaler, och inte heller när betalningarna 

kommer att ske. Vid ingången har en uppdragsgivare normalt kalkylerat på en potentiell 

avkastning och försökt förutspå hur stora inbetalningar hon/han kommer att få. Om prognosen 

är avvikande i negativt riktning, dvs. att principalen räknat med en högre avkastning än vad 

denne får, uppstår en kostnad. (Fama & Jensen, 1983, s. 2 ff) 
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3.1.4 Total agentkostnad  
Den totala agentkostnaden är definierad av Jensen & Meckling (1976, s. 309) som summan av 

ovan nämnda kostnader, dvs. övervakningskostnader, bindningskostnad och restförlusten. 

Kostnaderna är på flera sätt sammanlänkade då anledningen till övervakning av en agent är att 

minska restförlusten så mycket som möjligt och även minska bindningskostnaden. Dessa 

utgifter kan ur en principals synvinkel praktiskt taget vara eliminerad, om agenten är 

övertygad att den har uppdragsgivarens fulla förtroende att driva verksamheten och kommer 

att bli kompenserad för detta, t ex genom incitamentsprogram. (Jensen & Meckling 1976, s. 

309ff)  

3.1.5 Staten som principal  
I vår studie är staten, eller indirekt alla skattebetalare, en stor intressent ur ett ”principal – 

agent”-perspektiv. De företag som ägs av staten är det ytterst vi skattebetalare som äger. Det 

innebär att staten har ett stort och viktigt ansvar att vara en aktiv och professionell ägare. 

Näringsministern och näringsdepartementet har uttalade ramar och direktiv om hur 

ägarstyrning skall ske för att följa den policy som ska efterlevas av alla statligt ägda företag.  

Policyn uttrycks skriftligen varje år i en skrivelse från Riksdagen till regeringen för att tydligt 

åskådliggöra hur bolagen utvecklats under det gångna året, och hur framtidsplanerna ser ut för 

bolagen. I skrivelsen benämns policyn som ”koden” (ej att förväxla med ”Svensk kod för 

bolagsstyrning”) för hur de statliga bolagen skall drivas. I koden ligger tyngdpunkten på att 

allmänheten skall ha möjlighet till full insyn i bolagen, samt hur en styrelse bör vara 

uppbyggd för att i största möjliga mån tillgodose statens och allmänhetens intressen. Koden 

reglerar också att de statliga bolagen skall vara föredömen ur flera aspekter, främst genom 

jämställdhet och ersättningar till ledande befattningshavare, men också genom ekonomisk 

rapportering, riktlinjer för anställningsvillkor, miljömässigt och socialt ansvar samt arbete för 

mångfald och mot diskriminering. (Regeringskansliet, 2009, s. 2) 

De intressekonflikter som kan uppstå för företag med statligt ägande är exempelvis mellan 

statens intresse och allmännyttan. Även om regringen är folkvald och skall representera 

folkets vilja, har inte allmänheten insyn eller inflytande i styrningen av ett enskilt bolag. 

Avvägningar samt klara och tydliga regler är därför av största vikt. För företag som inte är 

helägda av staten blir intressekonflikter förmodligen större. Framför allt då aktieägare 

vanligtvis har ett större krav på avkastning för sitt satsade kapital än vad staten har. 

Det speciella förhållande som uppstår mellan principaler och agenter när det handlar om 

statligt ägda företag medför ett intresse att undersöka på vilka grunder statligt ägda företagen 

sätter ersättningsnivån till sina agenter. Specifika faktorer som kan tänkas spela in enligt detta 

avsnitt kan vara att principalen låter ersättningen bero delvis på prestationen, för att påverka 

agenten att agera i dess intresse. En annan fråga är hur regeringens faktiska grad av insyn och 

övervakning av agenterna speglas i ersättningsnivåerna. Vad som anses vara lämplig lönenivå, 

samt om den överstigande summan skall ses som en förlust för skattebetalarna kan vi inte 

uttala oss om i denna studie. Däremot kan vi beroende på funna samband mellan olika 

variabler och ersättningsnivåerna konstatera om lönesättningen sker på enhetliga grunder. Vi 

kommer nu att redogöra för tidigare forskning om vilka faktorer som påverkat nivån på 

ersättningen för en VD, med en början vid prestationer.  
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3.2 Prestationsrelaterad ersättning 
För att få en rättvisande och bra ersättning till en VD förklarar Lilling (2006) vikten av att 

aktieägarna är väl representerade genom den valda styrelsen. Om aktieägarna åsidosätts 

uppkommer ”principal-agent”-problemet som redogjordes för tidigare. En ståndpunkt som 

författaren tagit är att ju nogrannare en VD ser till bolagets utveckling och välmående, desto 

större ersättning ska VD:n ha. Lilling fortsätter med att förklara att ett sätt att maximera 

parternas nytta är användningen av incitamentsbaserade kontrakt för att åstadkomma en 

symmetri mellan VD:ns och aktieägarnas intressen. Vidare förklaras att det ägnats enormt 

mycket forskning för att testa om incitamentsbaserade kontrakt är effektiva. (Lilling, 2006, s. 

101ff) 

Det har vid många tillfällen forskats om hur prestationer ska kunna mätas i ett företag, och hur 

ersättning bör utgå relaterat till prestationen. I en publikation som Kaplan (2007) presenterade 

inför USA:s finansiella kommitée, framkommer att det riktats kritiska påståenden mot 

styrning av publika företag på den amerikanska marknaden. Det är främst 2 påstående som 

behandlas, först att (1) VD:ar är överbetalda; och (2) att VD:ar inte ersätts efter utförd 

prestation. Vad gäller det första påståendet argumenterar Kaplan för att VD:ar inte är 

överbetalda. En jämförelse mellan löneutvecklingen för VD:ar och exempelvis 

hedgefondförvaltare, sportstjärnor och adovkater visar att VD:ar generellt fått en mindre 

ökning av sina löner än de andra. Det andra påståedet anser Kaplan också är fel. Som 

utgångspunkt för det ställningstagandet har Kaplan  tillsammans med sin kollega Josh Rauh 

tittat specifikt på den verkliga utbetalningen till VD:ar under ett specifikt år, och 

frågeställningen var om VD:ar som presterade bättre fick högre ersättning än de som inte 

presterade lika bra. Kartläggningen visade att de som presterade bättre också fick högre 

ersättning i förhållande till de andra. (Kaplan, 2007, s. 2ff) 

I en annan undersökning relaterad till prestationsbaserad ersättning som Jensen & Murphy 

(1990) genomfört, visas att det finns ett statistiskt signifikant samband mellan aktieägarnas 

ökade nytta samt avkastning och att VD:ns ersättning också ökas. Studien är omfattande och 

behandlar över 2 200 VD:ars ersättningar under åren 1974 – 1986. Dock visar 

undersökningen att sambandet var avtagande under den studerande tidsperioden. (Jensen & 

Murphy, 1990, s. 260)  

Slutsatsen i studien som Jensen och Murphy gjort (1990) visar på ett statistiskt samband, även 

om en VD i ett stort bolag endast får $1.85 i ökad ersättning per $1 000 aktieägarna erhåller i 

avkastning. I mindre bolag var korrelationen starkare med en ersättningsökning för VD på 

$8.05 per $1 000. Studien visar dock att relationen avtagit under de år studien genomfördes. 

En annan slutsats som studien bidrar med är att VD:ns ersättning inte är känslig mot 

företagets resultat eller försäljninig, trots att en verkställande direktörs ersättning består till 

50% av bonus. (Jensen & Murphy, 1990, s. 260ff) Då studien utfördes 1990 och sambandet 

redan då var avtagande, finns det anledning att fundera över om det rentav är obefintligt idag. 

Att undersöka eventuellt samband för statligt ägda företag i dagsläget känns likväl intressant.  

Som omnämnts tidigare visade Jensen & Murphy (1990, s. 260) att förhållandet mellan ett 

företags prestation och VD:ns ersättning var svagt. Lilling (2006) ifrågasätter detta påstående 

och undersöker huruvida de incitamentsbaserade kontrakten är effektiva eller inte. Han 

förklarar att det finns flera variabler som påverkar vilken ersättning VD ska få, men gör ett 

tydligt ställningstagande att en av de viktigaste är bolagets prestation. Vanligtvis används 

någon form av avkastningsmått för att mäta ett företags prestation. I undersökningen görs 

regressioner som tar till fasta på bolagets marknadsvärde, storleksmått, antalet anställda och 
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antalet år som anställd VD. (Lilling 2006, s. 102ff) Resonemanget som författaren fört kring 

regressionerna är att om ett bolag ökar sitt marknadsvärde borde VD:ns ersättning också öka. 

Ökar storleken på bolaget, bör också VD:ns ersättning öka osv. Den slutsats som Lilling 

kommer fram till i sin undersökning är att incitamentsbaserade kontrakt trots tidigare 

undersökningsresultat är effektiva. Detta påvisas genom ett positivt samband mellan VD:ns  

ersättning och företagets prestation, här mätt som företagets marknadsvärde. En annan slutsats 

som presenteras är att kontrakten är effektiva på att minska ”principal – agent”- problemet, 

och på ett bättre sätt motiverar VD:n att styra bolaget i en för aktieägarna optimal riktining, på 

grund av att det leder till högre ersättning. (Lilling, 2006, s. 112)  

En variabel som både Lilling (2006, s.106) och Geiger & Cashen (2007, s. 242) låtit 

representera prestation är avkastning på tillgångar (ROA). I deras studier har detta mått visat 

ett statistiskt signifikant samband med variationen i VD-ersättningar.  

Alla dessa studier är genomförda utanför Sverige, vilket vi är väl medvetna om, men 

bolagsformerna och relationen mellan pricipal och agent är fortfarande desamma, vilket gör 

att resultaten fortfarande är intressant ur ett svenskt perspektiv. Svenska studier är mestadels 

utförda på lägre vetenskaplig nivå.  

Hur stor del av lönen som är fast respektive rörlig skiljer sig också åt mellan länder och 

Sverige nämns oftast ha högre andel fast lön. I en utredning av Hallvarsson & Halvarsson 

(2009) fastslås att de Svenska börsföretagen har väsentligt mycket lägre VD-ersättningar än 

övriga europeiska länder. Under tidsperioden 2006-2008 uppgick de svenska ersättningarna i 

genomsnitt bara till en tredjedel av de övriga europeiska företagens. Dessutom uppvisades 

stora skillnader i proportioner av fast och rörlig ersättning, där de svenska företagen i regel 

hade större proportion fast ersättning till sina VD:ar. (Hallvarsson & Halvarsson 2009, s. 6ff) 

Att ersättningen kan vara prestationsbaserad i svenska företag, om än släpande är naturligtvis 

fullt möjligt ändå.  

Även om åsikterna går isär om prestationsbaserad ersättning är bra eller inte, anser vi att det 

har stor betydelse för vår studie. Ur ett statligt ägarperspektiv är det i högsta grad intressant att 

se om skattebetalarnas indirekta investeringar i VD-löner ger avkastning genom resultat och 

aktieägarvärden. Nu har regeringen som tidigare nämnts stoppat bonusutbetalningar i statligt 

ägda företag, och redan år 2008 var det väldigt få av företagen som särredovisade bonuslöner. 

En mer intressant koppling är att se huruvida välmående och presterande företag belönar sina 

befattningshavare med höga löner, eller en eventuell motsats att de presterar dåligt men 

kasserar in topplöner. Eftersom få av de statligt ägda bolagens direktörer suttit mindre än två 

år på posten, tror vi att prestationen eventuellt kan avspeglas i ersättningen som släpande om 

detta skulle vara ett kriterium i lönesättningen.  

3.3 Uppdragets karaktär  
En given aspekt som givetvis är viktig vid lönesättning är naturen av uppdraget. Ersättningen 

borde av naturliga skäl vara större desto mer komplext uppdraget är. Statens viktigaste och 

största uppdrag fordrar också skickligare och mer erfarna ledare, därmed även dyrare. Hur 

betydelsefulla är då dessa aspekter när de statliga bolagen sätter nivåerna på sina 

direktörslöner? 

3.3.1 Bolagets storlek och tillväxt 
En aspekt som är värd att titta närmre på är bolagets storlek och dess påverkan på 

direktörslönerna. Om vi vänder blickarna mot ledarskapsområdet så finns det en del 

teoribildningar om varför bolagets storlek kan påverka nivån på ledningens ersättning. Enligt 
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Tosi et al. (2000 s. 303) finns det för direktörer intresse i att ha storleken som ett kriterium för 

ersättning, eftersom den är lättare för dem att påverka än exempelvis resultat och framgång. 

Storleken kan som bekant påverkas betydligt av exempelvis uppköp och sammanslagningar, 

vilket är något som inte direkt behöver indikera framgång. Att VD:n skulle få 

ersättningsökning genom sådan expansion är dock något som delvis motbevisats av Girma et 

al. (2002, s. 335), som funnit att uppköpen och sammanslagningarna bör vara värdehöjande 

för att det skall påverka ersättningen positivt, även om de utökade möjligheterna för dem att 

påverka sin ersättning i positiv riktning. Med utgångspunkten att direktörerna är riskaversiva 

så eliminerar de också viss risk genom att utgå från den mer stabila faktorn, bolagsstorlek 

(Tosi et al., 2000, s. 303). Vidare kan också argumenteras för att ledningen i större företag 

förtjänar större ersättning då bättre färdigheter krävs för att leda en större och mer komplex 

organisation med stort ansvar. (Pukthuanthong et al., 2004, s. 95-96) I frågan om en komplex 

organisation vill vi belysa antal dotterbolag som en representativ variabel. Variabeln har 

tidigare på Nya Zeeland sambandsundersökts med ersättningsnivåer för direktörer och visat 

positivt signifikant samband (Cahan et al., 2005, s. 449) 

Tosi et al. (2000) har genomfört en skrivbordsundersökning av direktörers ersättning mot 

viktiga förklaringsvariabler som företagets storlek och prestation. Undersökningen som var av 

kvantitativ natur sammanställde tidigare forskning kring de båda variablernas koppling till 

direktörslönernas storlek. Resultatet av undersökningen underströk betydelsen av 

bolagsstorlek som en påverkningsvariabel till direktörsersättning. Faktum var att de 

sammanslagna indikatorerna för bolagsstorlek förklarade nästan nio gånger mer av variansen i 

direktörslöner än vad den starkast korrelerade prestationsvariabeln gjorde. Förändringar i 

form av prestation förklarade 4 % av variansen medan förändringar i företagsstorlek förklarar 

ca 5% av variansen i direktörslöner. Undersökningen visar inte på så stor skillnad i betydelse 

mellan de båda förklaringsvariablerna, men understryker dock storlekens betydelse för 

direktörslönernas nivå. (Tosi et al. 2000 s. 302) Dessa resultat tyder också på att 

tillväxtföretag har tendenser att betala högre ersättningar till sina direktörer. Tankar kring 

fynden är också i det fallet att högre kompetens krävs för att expandera ett företag, eller 

åtminstone för att nå tillväxt.  

En annan undersökning som förklarat korrelation mellan bolagets storlek och direktörslöner 

fann också ett positivt samband. De fann dock att sambandet varierade med bolagets grad av 

diversifiering. Bolag med hög diversifieringsgrad hade en negativ korrelation mellan 

ersättning och bolagets storlek, medan bolag med låg diversifieringsgrad hade en positiv 

korrelation. Diversifieringsgraden som en individuell variabel visade också på ett tydligt 

samband där de bolag med låg diversifieringsgrad i regel hade en större kompensation till 

deras direktörer. Slutsatsen forskarna drog kring variabeln bolagsstorlek var att den mycket 

väl kan vara beroende av andra variabler. (Geiger & Cashen, 2007, s. 245ff)  

Pukthuanthong et al. (2004, s. 101) fann också ett signifikant positivt samband mellan 

bolagets storlek och direktörslönernas storlek i sin amerikanska studie. 

Även om forskningsresultat delvis går isär gällande frågan om bolagsstorleken, verkar de 

flesta studierna vi funnit peka på ett samband mellan denna och storleken på direktörslönerna. 

För oss är det åtminstone tillräckligt för att vilja ta reda på om samma korrelation finns inom 

de svenska statligt ägda bolagen. För en och samma ägare till flera bolag kan vi tänka oss att 

storleken på dessa är en bra riktlinje för ersättningsnivåerna. Om stat och regering har sådant 

inflytande att de kan påverka lönesättningen, känns storleken som ett naturligt och logiskt 

kriterium för att sätta lönenivåerna. Storleken är dessutom lättidentifierad och svår att 
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misstolka. Tillväxten skulle kunna ses som ett mått på prestation av företagsledarna, men 

tanken i vår undersökning är att måttet skall representera företag med stor 

utvecklingspotential och goda framtidsutsikter. Om ägaren, i detta fall staten, sätter extra stort 

värde på bolagsstyrningen i ett sådant företag, är det rimligt att ersättningen för VD:n är 

högre. Bakomliggande tankar i resonemanget är att erfarna eller lovande ledare efterfrågas till 

poster som anses vara betydelsefulla.  

3.4 Styrelse- och ägarförhållanden 

3.4.1 Styrelsesammansättning  
En annan variabel som skulle kunna ha inverkan på ersättningsstorleken för ledningen i olika 

bolag är styrelsesammansättningen. Då det är styrelsen som lämnar förslaget om VD:ns och 

sin egen ersättning finns det en hel del aspekter att undersöka kopplat till dess 

sammansättning. Exempel på dessa variabler kan vara styrelsestorlek, medelåldern i styrelsen 

samt uppdrag vid sidan om.  

Statens ägarpolicy är riktlinjer som regeringen vill följa för de statligt ägda företagen utöver 

gällande lagstiftning och svensk kod för bolagsstyrning. (SOU 2004:46) I frågan om 

styrelsesammansättning vill regeringen att den skall ha medlemmar med relevanta kunskaper i 

olika former, samt ha en balans avseende bakgrund, kompetensområde, erfarenhet och kön. 

(Regeringskansliet, 2009)  

Cahan et al. (2005) fastslog att styrelsesammansättningsvariabler hade näst störst inflytande 

på ersättningsnivåerna efter gruppen variabler som handlar om komplexa 

ledningsförhållanden. Undersökningen utfördes på 80 Nya Zeeländska publika företag, där 

det konstaterades att styrelser som karaktäriseras som effektiva var mer återhållsamma när det 

gäller kompensation till ledningen, medan veka styrelser i regel föreslår högre ersättningar. 

De hittade också bevis för att storleken på styrelsen, om VD:n sitter med i styrelsen samt 

kvalitén på styrelsemedlemmarna påverkade direktörslönerna. Ytterligare en sak som studien 

belyste var att styrelser med hög medlemsomsättning tenderar att betala sina direktörer 

överdrivet hög ersättning. Däremot visade sig antal medlemmar med flera uppdrag samt 

proportion interna medlemmar inte ha någon bevisad effekt på ersättningsnivåerna. (Cahan et 

al., 2005, s. 458ff) Även Pukthuanthong et al. (2004) har undersökt förklaringsvariabler till 

direktörslöners storlek. De strukturerade studien genom att dela in variablerna i fyra olika 

grupper: Direktören som person, tjänstens karaktär, styrelsekaraktäristika & ägarskap samt 

prestation. I deras undersökning var styrelse- och ägarvariabler efter tjänstens karaktär de som 

förklarade störst del av variansen i direktörslöner. Variablerna under kategorin var exempelvis 

storlek, VD med i styrelse, medlemmar i operativa verksamheten, andel äldre & pensionerade 

medlemmar, ledamöter med flera uppdrag samt ej oberoende ledamöter. De enda variablerna 

som uppvisade signifikant samband med ersättningsnivåerna var pensionerade 

styrelsemedlemmar (negativt samband) och medlemmar med fler uppdrag (positivt samband). 

(Pukthuanthong et al., 2004, s. 100ff)  

Något signifikant samband mellan styrelsestorleken och ersättningsnivåerna fann dock inte 

Pukthuanthong et al. (2004, s. 103ff), till skillnad från den Nya Zeeländska studien som 

Cahan et al. (2005, s. 454) genomförde. Storleken på styrelserna i statligt ägda företag vill 

regeringen normalt ska vara 6-8 ledamöter, även om det i företagen finns ett spann på 4-10 

ledamöter. Något som skiljer sig från ”Svensk kod för bolagsstyrning” är att VD:n inte får 

sitta med i styrelsen i ett statligt ägt företag, kodens riktlinjer tillåter VD:n att vara ledamot, 

men ej ordförande för styrelsen. (Regeringen, 2009) Undersökning av sambandet mellan 



Teoretisk Referensram 

 

 

  
18 

 
  

ersättningsstorlek och det faktum att VD:n sitter i styrelsen är därmed inte nödvändig i vårt 

fall. Den variabel som däremot finns tillgänglig för insamling är storleken.  

Chhaochharia & Grinstein (2009, s. 258ff) genomförde en studie om effekten av de, sedan år 

2002 nya kraven från USA-börserna på styrelser och översynen av deras arbete. På 

lönenivåerna för sittande direktörer visade sig anpassningen till de nya kraven ha negativ 

effekt. Bolag som påverkades mest av de nya kraven var också de som sänkte 

direktörslönerna mest. (Chhaochharia & Grinstein, 2009, 249ff) Att ökad transparens har 

negativ effekt på direktörslöner, ökar också misstankar om att lönerna i många fall håller 

orimliga nivåer. För att tillgodose kravet på insynen i och ökade möjligheter till aktiv 

förvaltning av de statliga företagen, har regeringen i fler av företagen tjänstemän från 

regeringskansliet med i styrelsen (Regeringskansliet, 2009). Ökad transparens och inblick i de 

statligt ägda företagen medför ett intresse att undersöka vilken påverkan det har på 

ersättningsnivåerna. Regeringens inflytande i, och översyn av bolagen är även intressant 

eftersom de uttryckt en riktlinje att aldrig vara ledande i ersättningsnivåer. Vår slutsats av 

policyn är att de vill vara restriktiva med nivåerna på VD-löner. Ett ökat inflytande i bolagen 

skulle därför kunna innebära att lönenivån sjunker, eller åtminstone hållas relativt låg. Denna 

variabel har inte undersökts i tidigare studier utan är en teori vi komponerat utifrån 

Chhaochharia & Grinstein (2009) studie, och det faktum att regeringen gärna vill placera ut 

tjänstemän i styrelserna för bolagen i fråga. Vår fundering är alltså om inflytandet en 

regeringsmedlem har i styrelsen för ett bolag, kan överföra den restriktiva policy regeringen 

har kring direktörslönerna till de statliga bolagen.   

3.4.2 Ägarstruktur  
Undersökningar har visat att det finns en negativ korrelation mellan direktörslöner och antalet 

stora ägare. Pukthuanthong et al. (2004, s. 98-99) genomförde en studie som exempelvis 

visade att antalet ägare som innehar 5% eller mer av aktierna har negativ påverkan på 

direktörsersättningar. Utöver detta menar även Bertrand & Mullainathan (2001, s. 929) att 

med en eller flera stora aktieägare minskar utbetalningen av ersättning till VD:n. Mangel et al. 

(1993, s. 347-348) finner däremot inget signifikant resultat i sin studie att dessa 5%-block har 

någon statistisk säkerställd effekt på ersättningsnivåerna, men fann dock att andelen 

institutionellt ägande hade en negativ korrelation med ersättningsnivåerna för VD:ar. Även 

Parthiban et al. (1998) har forskat kring effekterna av institutionellt ägande på 

ersättningsnivåer för VD:ar. Undersökningen visade att stort ägande genom institutioner som 

enbart har en investeringsrelation med bolaget har en negativ effekt på ersättningsnivåerna. 

Institutioner som däremot är beroende av ägandet i skötseln av sin egen verksamhet visar inte 

detta samband. (Parthiban et al., 1998, s. 204) Av de ovanstående fynden kan vi dra en 

slutsats om att ägandestrukturen spelar en roll när vi pratar om ersättningsstorleken, även om 

det kan diskuteras vilken typ av variabel som skall användas. För vår del kan det exempelvis 

vara intressant att undersöka hur graden av statligt ägande påverkar ersättningsnivåerna. 

Sjunker ersättningsnivåerna med ökad grad av statligt ägande? Resonemanget kan kopplas till 

samma effekter av statlig insyn som diskuterades i förra avsnittet. I det här fallet kan staten 

anses vara en institution som är beroende av verksamheterna, eller ser annat än 

investeringsmöjligheter i bolagen. Grad av statligt ägande får antas ha samband med antal 

större ägare i just vår specifika grupp av företag. Eftersom staten i majoriteten av företagen är 

ensam ägare eller åtminstone majoritetsägare, så minskar ägandegraden med antal storägare. I 

vårt fall kan tänkas att de två variablerna representerar samma egenskap.  
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3.5 VD:ns karaktäristika 
Detta avsnitt kan sammankopplas till viss grad med bolagsstorlek och karaktären på tjänsten 

som vi tidigare diskuterat. Vilken typ av ledare vill bolaget anställa som VD? Vilka 

erfarenheter krävs av den person som skall leda bolaget i framtiden? Kategorin gör ingen 

skillnad mellan privata, publika eller statligt ägda bolag. Våra funderingar har sin grund i att 

om en person får sin ersättning utifrån sina egenskaper och erfarenheter, är det också rimligt 

att just de efterfrågats för att de är behörig att tillsättas tjänsten. Vad som dock kan vara 

intressant är att undersöka om varaktigheten som VD har någon inverkan på ersättningsnivån. 

Pukthuanthong et al. (2004) menar att ju fler år en VD har sin tjänst, desto bättre 

förhandlingsläge får han genom upparbetad status inom bolaget, utan att de för den sakens 

skull kunde finna ett signifikant samband. En annan sak som också talar till dennes fördel är 

att efter flera år på posten har han också större möjligheter att påverka valet av 

styrelsemedlemmar och kan minska oberoendet till sin fördel.  (Pukthuanthong et al. 2004, s. 

98ff) En annan studie har dock slagit fast att en VD med lång tid på sin position försämrat 

löneförhandlingsläget, med motiveringen att denne då visar sig vara obenägen att flytta eller 

byta tjänst (Hambrick & Finckelstein 1995 s. 175, refererad till av Pukthuanthong et al., 

2004).   

Även Mangel & Singh (1993) fann i sin studie att varaktighet på posten var starkt korrelerad 

med ersättningsnivåerna. Intressant är studien även i den aspekt att varaktighet på bolaget som 

helhet ej visade tillräckligt signifikant i förhållande till ersättningsnivån. Författarna 

diskuterar kring tidigare forskning som antyder att en VD som suttit på posten en längre tid, 

också har sympatier från styrelsen med sig som gynnar denne vid bestämmandet av 

lönenivåerna. Resonemanget grundar sig i det faktum att VD:n tidigare varit med och utsett 

medlemmar, kanske till och med utstuderat medverkat i valen av de som skulle gynna VD:n 

som mest. (Mangel & Singh, 1993, s. 347) 

En studie har undersökt hur en VD:s varaktighet på posten påverkar ersättningsnivån, dels på 

den del som drivs av prestationer och dels den del de kallar ”ersättning för tur”. Ersättningen 

visade sig öka med längre varaktighet både för prestationer och delen som skulle bero på tur. 

Ökningen som enligt författarna beror på tillfälligheter ökade dock tre gånger mer än den del 

som ersatte fina prestationer. (Bertrand & Mullainathan, 2001, s. 929) 

Även om åsikterna och forskningsresultaten till viss del går isär i frågan, är varaktigheten på 

posten en variabel som är mycket intressant att undersöka. Dels kan det finnas fördelar med 

att en VD känner organisationen väl sedan tidigare, och dels kan ett för starkt inflytande enligt 

teorierna ovan medföra att VD:n får obefogat hög ersättning.  

Andra variabler som faller inom ramen för VD-karaktäristika är exempelvis ålder och kön. 

Lilling (2006, s. 110) undersökte vilken påverkan VD:ns kön hade på ersättningsstorleken, 

men kunde inte finna något signifikant samband. Utan att ha några större förhoppningar om 

resultat för en sådan variabel är den alltid intressant att inkludera i en studie i de fall den 

skulle generera ett signifikant samband. Av dessa statliga bolag har ytterst få en kvinnlig 

verkställande direktör, vilket kan försvåra generaliserbarheten av ett funnet samband. VD:ns 

ålder har dock i tidigare studier (Parthiban et al., 1998, s. 206) visat sig ha ett signifikant och 

positivt samband med ersättningsnivån för en VD. Dessa två variabler är inte inkluderade i 

speciellt mycket tidigare forskning, och vad vi vet finns det inget allmänt känt samband 

mellan dem och VD-ersättningen. De passar dock bra in under kategorin VD-karaktäristika 

och känns intressanta att inkludera i vår studie, speciellt som regering och stat jobbar för 

jämställdheten (Regeringskansliet, 2009, s. 2).   
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3.6 Sammanfattning av tidigare forskning  
 Variabel Författare Land Påverkan 

på ers. 

VD Ålder Parthiban et.al 
(2008) 

Bertrand & 

Mullainathan 
(2001) 

USA 
 

USA 

+ 
 

+ 

 Kön Lilling (2006) USA +/- 

 Varaktighet på posten Pukthuanthong et 

al. (2004) 

Mangel & Singh 
(1993) 

Bertrand & 

Mullainathan 
(2001)  

Geiger & Cashen 

(2007) 

Lilling (2006)  
Chhaochharia & 

Grinstein (2009) 

USA 

 

USA 
 

USA 

 
 

USA  

USA  

USA 

+/- 

 

+ 
 

+ 

 
 

+ 

- 

- 
 

     

Tjänstens karaktär 
 

Omsättning Tosi et al. (2000) 
Pukthuanthong et 

al. (2004) 

 

USA 
USA 

+ 
+ 

 Omsättningsökning Tosi et al. (2000) USA + 

 Antal dotterföretag Cahan et al. (2005)  Nya 
Zeeland 

+ 

     

Prestation Avkastning på 

tillgångar (ROA) 

Lilling (2006) 

Geiger  & Cashen 
(2007) 

USA 

USA 

+ 

+ 

 Resultatutveckling Tosi et al. (2000) USA + 

     

Styrelsesammansättning 

och ägarstruktur 

Styrelsestorlek Cahan et al. (2005) 

Pukthuanthong et 
al. (2004) 

Nya 

Zeeland 
USA 

+ 

 
+/- 

 Regeringsmedlemmar 

i styrelsen 

Ingen tidigare 

forskning 

  

 Antal storägare Pukthuanthong et 

al. (2004) 

Mangel & Singh 
(1993) 

Bertrand & 

Mullainathan 
(2001) 

 

USA 

 
USA 

USA 

- 

 
+/- 

- 

Tabell 1- Teorisammanfattning 

Ovan visas en sammanfattande tabell med de författare och forskningsresultat som vi valt att 

bygga vår teoretiska referensram utifrån, och även valt undersökningsvariabler efter. Tabellen 
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visar i vilka kategorier av variabler som de placeras in, i vilket land och år som deras studie 

utförts. Sista kolumnen visar hur variablerna påverkat ersättningen till VD:n i dessa studier. 

Vid variabeln regeringsmedlemmar har vi inga studier eller tidigare resultat med på grund av 

obefintlig forskning inom just detta område.  

Tabellen ovan ger oss vissa förväntningar kring studiens resultat, även om vi inte tänkt ställa 

upp några definitiva hypoteser. Valen av variabler är baserade på tidigare forskningsresultat 

samt möjligheten för oss att samla in relevant data. Antal regeringsmedlemmar är inte prövad 

i dessa sammanhang tidigare, utan vi har baserat dess relevans på forskning om insyn och 

övervakning samt regeringens ägarpolicy. Hur vi valt variabler kommer att ytterligare 

motiveras i kapitlet om vår praktiska metod.  

Sammanställningen ovan visar att olika prestationsmått i tidigare studier haft positivt samband 

med ersättningen till direktörerna, vilket även visat sig i studier som inte använt just dessa 

variabler och teorier som agentteorin. I vårt fall kan det eventuellt vara svårt att finna ett 

samband då ytterst få av de statliga bolagen betalade ut bonusar 2008, samt det faktum att 

regeringen nu satt ett bonusstopp för statliga bolag. Vi tycker dock att prestationsmåtten är 

intressanta att undersöka, dels av den anledningen att det ofta ingår prestationsmått i dessa 

typer av undersökningar och dels för att ersättning efter prestation inte alltid behöver ta 

formen av en bonus. Fördröjd löneförhöjning för fina prestationer är ingen omöjlighet, även 

om vi tror att chansen är liten att finna signifikant samband med VD-ersättningen. Vi har 

därmed inga tydliga förväntningar på samband med prestationsmåtten.  

Tjänstens karaktär speglar egentligen olika företagsspecifika variabler som får representera 

tjänstens omfattning. Vad gäller storleken (representeras av omsättningen) på företaget får vi 

av resultaten ovan förhoppningar om statistiskt samband med ersättningsnivåerna. 

Förväntningarna blir inte mindre av att dessa bolag har en stor ägare gemensamt, nämligen 

staten. Då känns storleken på företaget som ett lämpligt och lättidentifierat mått att använda 

som riktlinje för lönesättning. Variabeln omsättningsökning skall i vår studie representera 

tillväxten i företagen. Teorier har tidigare förklarat denna egenskap som tänkbar 

påverkningsvariabel till ersättningsnivån för direktörer. Vi har bara funnit en studie som 

redovisat samband mellan omsättningsökningen och ersättningsnivåerna, men har ändå en 

viss förväntan om positivt samband. Antal dotterföretag har tidigare uppvisat ett positivt 

samband med ersättningsnivåerna på Nya Zeeland, och vi har därför förväntningar på ett 

samband. En organisation i form av en koncern behöver naturligtvis inte vara mer komplex att 

leda, men rationaliserar vi våra tankar får vi ändå anta det.  

Styrelse- och ägarförhållanden har enligt tabellen i tidigare studier uppvisat samband med 

ersättningsnivån för VD:n. Storleken på styrelsen har tidigare både uppvisat signifikant 

positivt samband, och även obetydligt samband med ersättningsnivån. Att det skulle luta åt 

det ena eller det andra hållet inom ett statligt bolag har vi ingen anledning att misstänka. Våra 

förväntningar på denna variabels samband är därför neutral. Sedan har vi variabeln med antal 

regeringsmedlemmar som vi själva valt ut på grundval av regeringens ägarpolicy och tidigare 

funna samband mellan ersättning och insyn. Utan att ha någon tidigare forskning att falla 

tillbaka på, förväntar vi oss ändå ett negativt samband mellan regeringsmedlemmar och 

ersättningsnivån. Antal storägare har enligt tabellen ovan visat statistiskt signifikant samband 

med ersättningsnivån i två av de tre studierna vi tagit del av. I det statliga perspektivet finns 

också en annan mening med variabeln, där vi menar att fler storägare betyder i regel minskad 

statlig ägandegrad. Även om tidigare studier har antytt ett negativt samband finns det skäl att 
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tro att ett annat ägande än statligt i bolagen, snarare kan påverka ersättningen i positiv 

riktning. Vi väljer dock att inte ha några starka förväntningar kring denna variabel.  

VD:ns varaktighet har undersökts mot ersättningen i flera olika studier. Det råder dock delade 

meningar om i vilken riktning det påverkar ersättningen. Tre studier hävdar att det har en 

positiv effekt, medan två studier visar att det har negativ påverkan. En studie fann dock inget 

samband, varken positivt eller negativt. Med så många resultat i olika riktningar kan vi inte ha 

några starka förväntningar kring sambandet, även om de flesta studierna visat signifikant 

samband i ena eller den andra riktningen. Vad gäller kön och ålder är de mest inkluderade av 

nyfikenhet. Först och främst finns det få studier som överhuvudtaget visat ett samband mellan 

ersättningen och dessa två variabler, sedan känns det också som att de variablerna i stor grad 

är beroende av bakomliggande faktorer. Om samband skulle visa sig av vår studie är det dock 

alltid intressanta aspekter att diskutera.  
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4 Praktisk metod 

I ett vetenskapligt arbete är det alltid viktigt att visa vilket tillvägagångssätt som författarna 

använt sig av. Denna del kommer att beskriva studiens utgångspunkter. Vi redogör här för 

hur bearbetning av det empiriska materialet skett. Vidare kommer de variabler vi anser 

viktiga för studien att presenteras och förklaras. Vi kommer också förklara vilket urval vi 

gjort, och om det varit några bortfall från vår målpopulation.  

4.1 Kvantitativ Bearbetning 
I tidigare kapitel redogjordes för att vi använt oss av en kvantitativ forskningsstrategi. Valet 

av metod grundar sig i syftet och problemställningen vi har i studien. För vår studie är den 

kvantitativa metoden den bästa, då det empiriskt insamlade datamaterialet skall mäta samband 

mellan olika variabler. En kvantitativ metod är också att föredra då vi kommer att granska 

årsredovisningar och insamla data på ett objektivt och konsekvent sätt. Med tanke på naturen 

av de data vi samlar in och det faktum att de finns i årsredovisningarna, kommer vi att 

genomföra en så kallad skrivbordsundersökning, med det som Arbnor och Bjerke (1994, s. 

245) kallar sekundärinformation. Studien syftar till att utifrån vår insamlade data ge en 

beskrivning av sambanden mellan utvalda oberoende variabler och ersättningsnivåerna för 

direktörer på statligt ägda bolag.  

4.2 Urval 
När en statistikundersökning skall genomföras är det viktigt att klarlägga vilken urvalsstorlek 

studien skall ha, samt vilka objekt som skall studeras (Bryman & Bell, 2005, s.122). Vi har 

valt att göra ett totalurval i vår studie. Totalt fanns det 54 stycken bolag med statligt ägande år 

2008. Av dessa bolag valdes åtta stycken bort. Två av företagen valdes bort för att de var 

under avveckling det studerade året, två valdes bort för att de var företag som inte var 

verksamma i Sverige, ett bolag bildades årsskiftet 2008/2009, ett bolag var utan VD, ett bolag 

bildades år 2009 och ett bolag var vilande under året.  

Vårt urval är 46 svenska bolag som den svenska staten äger, eller är delägare i. Företag som 

ligger utanför Sverige men ägs av staten ingår inte i vårt urval. Företag som inte har en 

verkställande direktör ingår inte heller i vårt urval, på grund av att vi vill undersöka just 

VD:ns ersättning i statligt ägda företag. Vi har också valt att bara undersöka företag som är 

aktiva, då inaktiva företag inte lämnar en årsredovisning eller har något att redovisa. Då det 

finns ett drygt 50-tal statligt ägda företag har vi gjort ett totalurval av populationen. Urvalet 

gjordes utifrån en verksamhetsberättelse (Näringsdepartementet, 2009) från regeringen om de 

företag som staten har ägarandel i. Vi ansåg att det var den mest tillförlitliga källan om vilka 

företag som ingår i målpopulationen.  

4.3 Insamling av data 
Insamlingen av data har uteslutande skett genom att grundligt läsa företagens publicerade 

årsredovisningar för år 2008. Anledningen till att vi valt att studera året 2008 är för att vi vill 

ha den senaste årsredovisningen som går att få. För vissa bolag har årsredovisningen för 2009 

utkommit, men för att kunna göra en korrekt jämförelse bör alla årsredovisningar avse samma 

år. I de fall informationen inte varit tillräcklig i årsredovisningen har vi kontaktat företagen i 

fråga för att få kompletterande information. I vissa fall har vi även använt oss av databasen 

affärsdata, främst för att ta fram ålder på de verkställande direktörerna.  
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De data som samlats in har sin grund i tidigare liknande studier, och de variabler som där 

använts. Utöver det har vi resonerat fram och tillbaka vilken information som skulle kunna 

vara intressant för just vår studie. När vi tittat på ersättningen har vi använt oss av den totala 

ersättningen som VD får, vilken kan innehålla pension, fast och rörlig lön samt olika 

förmåner. Det insamlade datamaterialet kommer att ytterligare redogöras för i empiriavsnittet.  

4.4 Access och bortfall 
Då vår population består av statligt ägda aktiebolag finns förutom de lagar och regler som 

gäller för alla företag också en ägarpolicy för statligt ägda bolag (Regeringskansliet, 2009). 

Den policyn finns i många av de årsredovisningar vi granskat, men den finns också i den 

årliga verksamhetsberättelsen som regeringen presenterar. I policyn framgår det tydligt att alla 

statligt ägda bolag skall vara föredömen genom att klart och tydligt redovisa alla löner och 

förmåner för ledande befattningshavare. Denna policy har också bidragit till att vi fått god 

access till data. Alla företags årsredovisningar är offentliga, vilken också 

verksamhetsberättelsen från regeringen är, därför har det inte medfört några problem att få 

access till de data vi behöver för genomförandet av studien. De enda problem vi stött på vid 

datainsamlingen har varit åldern på VD:n och huruvida bolagen har regeringsmedlemmar i 

styrelsen, vilka ibland varit svåra att utläsa. Då har vi hämtat uppgifterna från regeringens 

verksamhetsberättelse, affärsdata eller genom ett telefonsamtal.  

Vårt enda bortfall kan jämföras med vad Patel och Davidsson (1994, s. 111) kallar internt 

bortfall, då årsredovisningen saknade betydelsefull information om ersättningen till VD:n, 

vilket gjorde bolaget inte kunde inkluderas i studien.  

4.5 Databearbetning 
En av de viktigaste delarna i en studie är databearbetningen, det är då som de empiriska data 

skall kunna tolkas inför analysen (Johansson, 1993, s. 146). Vid insamlingen av det empiriska 

materialet började vi med att ur varje årsredovisning sortera ut den information vi ansåg 

relevant för vår studie, dvs. de olika måtten från resultat- och balansräkningen, storlek på 

styrelse och eventuella regeringsmedlemmar i styrelsen. Det insamlade datamaterialet 

sammanställdes i Excel, innan vi kodade materialet. Efter avslutad kodning överfördes 

datamaterialet till statistikprogrammet SPSS för att göra statistiska prövningar och 

regressionsanalyser med variablerna. De oberoende variablerna sätts i förhållande till VD:ns 

totala ersättning.  

4.6 Analysteknik  
Studien som syftar till att utröna vilka oberoende variabler som förklarar storleken på VD:ns 

ersättning i ett statligt ägt bolag, utfördes med hjälp av regressionsanalyser. Målsättningen 

med studien har varit att undersöka 11 oberoende variablers samband med VD:ns totala 

ersättning. Med fler oberoende variabler passar den linjära multipla regressionsmodellen oss 

bäst. Modellen har hjälpt oss att visa dels om det finns signifikanta samband mellan någon av 

de oberoende och den beroende variabeln, och dels hur starka de eventuella sambanden är 

(Edling & Hedström, 2003 ss. 95ff). Vi har även kunnat utvärdera vår modell under studiens 

gång genom determinationskoefficienten R
2
, som visar hur stor del av variansen i den 

beroende variabeln som förklaras av våra oberoende variabler (Edling & Hedström, 2003 s 

101). Under studiens gång har vi fått göra diverse kompletterande tester (t-tester och enkla 

linjära regressioner) för att kontrollera våra resultat.  
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4.7 Operationalisering av den teoretiska referensramen  
 

                                                       Beroende variabel 

 

 

                           Teoretisk Referensram                           Oberoende variabel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 - Operationalisering av teoretisk referensram 

4.8 Variabler  
Grundkällan för insamlingen av våra variabelvärden har under hela studien varit bolagens 

årsredovisningar.  

4.8.1 Beroende variabel  
Den beroende variabeln i vår undersökning har varit total ersättning till VD. Under vår 

insamling specificerade vi de olika delarna (fast lön, bonus, förmåner och pension) av den 

totala ersättningen, men rutinerna kring särredovisning av dessa delar var alltför oregelbundna 

för att vi skulle finna dem användbara i studien. Bonus som kanske varit den mest intressanta 

utöver total ersättning att undersöka var det ytterst få som betalade ut, vilket gjorde den 

mindre intressant att inkludera i studien. Vi har i vår studie valt förutom att redovisa 

ersättningen i absoluta värden, även använda logaritmiska värden då observationerna är 

relativt få (45), men inkluderar fem stycken extrema värden (outliers). För att studien inte 

skall drivas för hårt av dessa fem värden har vi valt att använda detta tillvägagångssätt. Att 

göra på detta sätt är inte helt ovanligt, utan har exempelvis använts av Mangel & Singh (1993, 

s. 346)  

4.8.2 Oberoende variabler  
Som följer av den teoretiska referensramen har vi klassificerat våra oberoende variabler i fyra 

olika kategorier. Utöver att finna signifikanta samband vill vi kunna fastställa hur mycket av 

variansen som kan förklaras av respektive grupp, och av den anledningen har vi gjort denna 

indelning. Indelningen förbättrar också kopplingen med teoretiska referensramen och 

underlättar inläsningen av studien. Tillvägagångssättet liknar det i studien som Pukthuanthong 

et al. (2004) gjorde, vilket vi anser passar bra för vår studie.  
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4.8.2.1 Prestation 
Ett vanligt nyckeltal som ofta omdiskuteras (Lilling, 2006, s. 106 & Geiger & Cashen, 2007 s. 

242) som ett bra mått på lönsamheten i ett företag är Return On Assets (ROA), dvs. 

avkastning på tillgångar. Vi har utifrån den insamlade datan gjort en beräkning för varje 

företag vilken avkastning på sina tillgångar de har, för att utifrån det se om det finns ett 

samband med ersättningen. Vid beräkningen har vi tagit resultat efter finansiella poster 2007 

dividerat med medelvärdet av företagets tillgångar år 2006 samt 2007 för att fånga upp 

eventuell påverkan av ersättningar baserat på tidigare års prestation. Ett annat prestationsmått 

vi valt att inkludera i vår modell är resultatutvecklingen från 2006 till 2007. Anledningen till 

detta är att underlätta jämförelser mellan företag i olika branscher då enbart ett resultat inte 

säger speciellt mycket om en prestation när vi jämför så olika typer av företag. Tosi et al. 

(2000, s. 308) har använt variabeln tidigare i sin metastudie. När vi tittat på resultatmått har vi 

använt oss av resultat efter finansiella poster. Detta för att en eventuell skatteplanering av 

bolaget inte skall påverka vår studie. Tillvägagångssättet att undersöka prestation med en 

fördröjning och använda mått från föregående år har tidigare använts i studier av exempelvis 

Chhaochharia & Grinstein (2009, s. 242), med motiveringen att annars mäts prestationen som 

effekt av ersättningen. Helst av allt hade vi velat jämföra något avkastningsmått mot 

branschindex för de olika typerna av företag, men då arbetet med en sådan uträkning hade 

varit för omfattande för en studie av denna natur, har det inte varit möjligt att använda denna 

metoden.  

4.8.2.2 Uppdragets karaktär  
För att undersöka hur tjänstens och uppdragets karaktär samt svårighetsgrad påverkar 

ersättningsnivåerna har vi valt ut tre variabler. Tanken är att de skall representera olika 

egenskaper för ett VD-uppdrag. Ett mått vi valt för att indikera om bolaget i fråga är ett 

tillväxtföretag är hur omsättningen utvecklats från 2007 till 2008. Omsättningsökningen var 

också en variabel inkluderad i Tosi et als. (2000 s. 308) metastudie. Tanken med denna 

variabel är att ett tillväxtföretag bör vara svårare att leda, och att rätt beslut vid rätt tillfällen 

kan i större utsträckning än i etablerade företag, vara betydelsefulla för företagets framtid 

(Pukthuanthong et al., 2004, s. 95-96). VD:n förtjänar av den anledningen högre ersättning. 

En annan variabel vi finner intressant är antal dotterföretag som tidigare undersökts i Nya 

Zeeland av Cahan et al. (2005, s. 452). I detta fall handlar det mer om att leda ett företag 

(koncern) med olika skikt och dimensioner. Sedan har vi också måttet vi valt ut för att 

representera företagets storlek, nämligen omsättningen för 2008. Variabeln har använts i 

många andra studier av vår karaktär tidigare (Tosi et al., 2000, s. 308 & Pukthuanthong et al., 

2004, s. 99). Bakomliggande tanken är naturligtvis att ett större företag kräver en erfaren 

ledare för att styras och följaktligen högre lön för denne.  

4.8.2.3 Ägar- och styrelseförhållanden  
Diskussionen i teorikapitlet om styrelsens roll vid rekrytering och lönesättning har medfört att 

vi plockat ut två variabler för att representera den aspekten. Variablerna vi valt att undersöka 

är hur stor styrelsen är, och om det i styrelsen finns någon representant från regeringskansliet. 

Den senare mynnar ut från diskussionen huruvida regeringens insyn och övervakning kan 

påverka ersättningsnivåerna. För styrelsemedlemmar har sambandet prövats mellan antalet 

och ersättningsnivån tidigare genom studier av Cahan et al. (2005, s.438) och Pukthuanthong 

et al. (2004, s. 99), och anledningen till att undersöka den är för att se om större styrelse leder 

till högre ersättningar. Argumentet ligger i att större styrelser i generella termer är ineffektiva. 

Nästa variabel i kategorin har också en del att göra med det nyligen nämnda, nämligen hur 

många storägare företaget har. Detta mått har tidigare använts i studier av bland andra 

Bertrand & Mullainathan (2001, s. 920) och Mangel & Singh (1993, s. 339), där en storägare 
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definierats som en ägare som innehar 5% eller mer av aktierna. Intressanta är även andra 

effektivitets- och oberoendemått som styrelsemedlemmar med fler uppdrag, samt om 

medlemmarna är interna eller inte. Med knapphändig information och begränsad tid kunde vi 

tyvärr inte beakta dessa variabler i studien.  

4.8.2.4 VD:ns karaktäristika 
En annan tänkbar påverkande kraft avseende lönenivån är personliga egenskaper. Variabler 

som använts i tidigare studier för denna kategori är bland andra ålder på verkställande 

direktören, varaktighet på posten samt kön. Varaktigheten är en variabel som tidigare 

debatterats och visat tvetydiga resultat studier emellan, exempelvis Geiger & Cashen (2007, s. 

242) och Lilling (2006, s. 106). För just denna kategori finns det fler variabler som hade varit 

väldigt intressanta att inkludera i vår studie, men som på grund av svårtillgänglighet och 

asymmetrisk information i årsredovisningarna inte kunnat samlas in. Exempel på variabler 

som använts i en tidigare studie är om VD:n är extern eller inte samt om denne har flera 

uppdrag (Pukthuanthong et al., 2004, s.98ff).  

 

Beroende variabel Beskrivning av variabel Kryptering 

VD:ns totala 

ersättning 

Hur mycket VD:n får i ersättning. Fast lön, 

rörlig lön, förmåner och pensionsåtagandet 

Mäts i Tkr samt ln 

TKr 

 

Oberoende Variabel Beskrivning av variabel Kryptering 

Kön Om VD:n är en kvinna eller man Kvinna = 0, 

Man = 1 

Ålder Vilken ålder VD:n har Mäts i antal år 

Antal år som VD Hur länge VD:n har varit VD i företaget Mäts i antal år 

Return On Assets 

(ROA) 

Avkastning på tillgångar. Resultat efter 

finansiella poster i procent av 

genomsnittliga tillgångar 2006 & 2007 

Mäts i procent  

Omsättningsökning Hur mycket omsättningen ökat eller minskat 

från år 2007 till 2008 

Mäts i procent 

Resultatutveckling Hur mycket resultatet efter finansiella poster 

ökat eller minskat från 2006 till 2007 

Mäts i procent 

Styrelsestorlek Hur många medlemmar som ingår i 

styrelsen (arbetstagarrepresentanter är 

medräknade) 

Mäts i antal 

Regeringsmedlemmar Om företagets styrelse har en representant 

från regeringen med 

1 = ja (en 

medlem) 

0 = nej (ingen 

medlem) 

Storägare Hur många ägare med ägarandel över 5 % Mäts i antal 

Dotterföretag Hur många dotterföretag som bolagen har Mäts i antal 

Omsättning Företagens logaritmerade omsättning ln TKr 
Tabell 2 - Variabelpresentation 
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4.9 Studiens vetenskaplighet  

4.9.1 Reliabilitet  
Reliabilitet är ett viktigt och omtalat begrepp inom den kvantitativa forskningsprocessen. 

Bryman och Bell (2005) förklarar att begreppet kan delas in i tre olika delar, Stabilitet, intern 

reliabilitet och interbedömarreliabilitet. Stabilitet innebär att måttet är så pass stabilt över tid 

att det inte råder något tvivel om att resultatet av urvalet och respondenter inte fluktuerar över 

tid. Det betyder att om samma undersökning görs två gånger efter varandra skall inte 

resultatet skilja sig från varandra. Den interna reliabiliteten skall försäkra att skalan eller 

indexet som används är pålitlig, och att det finns ett samband mellan variablerna. Den sista 

delen som omnämns behandlar forskarnas subjektiva bedömningar. Det skulle kunna innebära 

att forskarna översätter eller kategoriserar det insamlade datamaterialet olika, då det finns 

flera observatörer inblandade. Det är vanligt i undersökningar som ska behandla öppna frågor 

i en enkät eller vid strukturerade observationer då en eller flera personers beteende ska 

klassificeras på något sätt. (Bryman och Bell, 2005, s. 93-94)  

Vår undersökning baseras på årsredovisningar med kompletterande information från 

databasen affärsdata. Informationen i årsredovisningarna utformas enligt en standard och 

innehåller information om företagens finansiella ställning. Det medför att innehållet i 

informationen är stabil och oförändrad över tid, samt att det inte skulle vara några 

fluktueringar om samma undersökning skulle genomföras med samma företag och samma 

årsredovisningar. Då vi genomfört en kvantitativ studie med datamaterial insamlat i form av 

siffror går det inte att göra subjektiva bedömningar då materialet är detsamma för alla 

forskare.  

4.9.2 Validitet  
Validitet är också den ett viktigt kriterium för att fastställa hur väl en studie mäter det den är 

avsedd att mäta. Bjereld et al. (1999, s. 102) uttrycker validitet som: 

”I vilken utsträckning vi verkligen undersöker det vi avser att undersöka” 

Det betyder att om vi mäter det vi avser att mäta är validiteten hög. Inom begreppet validitet 

är det vanligt att skilja mellan omedelbar validitet eller innehållslig validitet. Begreppet 

omedelbar validitet innefattar att validiteten spontant eller intuitivt uppfattas som låg eller 

hög. Bjereld et al. (1999) exemplifierar detta med en undersökning där respondenterna får 

berätta sin bästa tid på 5 km. Då pratar man om att den omedelbara validiteten är låg då 

individer ofta överskattar sina prestationer. Skillnaden skulle ligga i att se på en resultattavla 

där de exakta tiderna finns, där skulle den omedelbara validiteten vara hög. Den innehållsliga 

validiteten mäter om tekniken för insamlandet av informationen är den som är intressant för 

studien. (Bjereld et al. 1999, s.102-103) 

Vi har studerat standardiserade årsredovisningar från statligt ägda företag. Siffrorna i en 

årsredovisning lämnar inget utrymme för tolkning, vilket resulterar i att vi samlar in de data vi 

avser att mäta, vilket medför hög omedelbar validitet. Med hänsyn till att det är ett tryckt 

datamaterial som studeras och inte respondenters uppfattning om en situation eller prestation, 

får vi också anse att studien har god omedelbar validitet. Största risken för att förlora validitet 

i denna studien är att vi valt olämpliga variabler för att karaktärisera och mäta det vi avsett. 

Vid en jämförelse med tidigare forskning (se kapitel 4.8) har dock den absoluta merparten av 

de variabler vi använt oss av även förekommit i dessa undersökningar. Vi kan därför också 

dra slutsatsen att våra oberoende variabler i stor utsträckning mäter det studien avser att mäta. 
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Vi har löpande diskuterat statistiska aspekter med vår handledare Tobias Svanström, för att 

säkerställa att vi har en hög innehållsvaliditet.  

4.9.3 Generaliserbarhet 
När det talas om generaliserbarhet avses hur stor del av undersökningen som går att applicera 

på andra populationer eller stickprov (Johansson, 1993, s. 94ff). Då vi genomför en 

totalundersökning av statliga bolags VD-ersättningar kommer resultatet vara applicerbart på 

och jämförbart över åren för just denna population. Ett eventuellt problem med 

generaliserbarheten är överförbarheten till de bolag som agerar och verkar utanför Sveriges 

gränser, men svenska staten äger. Främst för att de bolagen lyder under andra lagar, men 

också för att insynen från regeringen inte är lika stor som i de bolag som befinner sig i 

Sverige. Eventuellt går studien att applicera på statligt ägda bolag i andra länder beroende på 

deras politik och ägarpolicy, men avvägning måste då göras från fall till fall. Vi anser dock 

inte att det går att generalisera i stor utsträckning till privatägda bolag, eftersom 

ägarförhållandet är så annorlunda.  
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5 Empiri & Analys 

För att en undersökning skall vara relevant behövs någon form av empiriskt material. I detta 

avsnitt kommer vi att redogöra för hur vi behandlat det empiriskt insamlade materialet. Vi 

har valt att i avsnittet väva ihop empiri och analys då det är svårt att bara presentera empirin 

utan att göra en analys. Vi anser att det ger ett bättre flyt, och är lättare att förstå innebörden 

av studien för läsaren om en sammanvävning av dessa två delar görs.  

5.1 Beskrivande statistik 

5.1.1 Beroende variabel  
Nedan följer en tabell med beskrivande statistik över den beroende variabeln i vår studie. 

Tabellen inkluderar alla våra 45 observationer med fördelningsstatistik. Vi ser att variationen 

mellan ersättningarna är mycket stor, och det är den vi vill försöka förklara så långt som 

möjligt med våra utvalda oberoende variabler.  

 N Medelvärde Median Minimum Maximum Std. 

Avvikelse 

Total ersättning 2008 

(Tkr) 

45 4 014 2 071 692 20 058 4 820 

Total ersättning 2008  

(ln Tkr) 

45 7,866 7,640 6,54 9,91 0,853 

Tabell 3 - Beskrivande statistik, Beroende variabel 

Medelvärdet och medianen vittnar om att det finns extremvärden i egenskap av ett fåtal riktigt 

höga ersättningar. Vi har därför gjort övervägningar om hur vi skall hantera värdena för den 

beroende variabeln. Att plocka bort extremvärden känns dock alltför för drastiskt när vi 

endast har 45 bolag att inkludera i studien. Ett annat alternativ är därför att använda naturliga 

logaritmer för jämna ut de stora variationerna. Dessa värden är presenterade på den andra 

raden i tabellen ovan. Tillvägagångssättet har tidigare använts i studier som denna 

(Chhaochharia & Grinstein, 2009, s. 245). Även i litteratur om kvantitativa metoder nämns 

logaritmisk transformering av den beroende variabeln som en metod om den beroende 

variabeln har fåtal extrema värden, som kan tänkas förstärka eller minska sambanden med 

någon av de oberoende  (Edling & Hedström, 2003,  s. 160). Metoden har vi använt som en 

kontroll av den regressionsmodellen vi först presenterar i 5.2.1, där absoluta värden använts.  

5.1.2 Oberoende variabler 
 N Medelvärde Median Minimum Maximum Std. 

Avvikelse 

Avkastning på tillgångar 

(ROA i %) 

45 4,6 7,4 -31 70 12,7 

Dotterföretag (antal) 45 8,822 3,000 0,000 87,000 14,953 

Kön (1=man, 0=kvinna) 45 0,889 1,000 0,000 1,000 0,318 

Omsättning 2008 (Tkr) 45 13 020 000 930 000 16 219 165 000 000 31 890 000 

- Omsättning 2008 

(ln Tkr) 
45 13,90  13,66 9,69 18,92 2,51 

Omsättningsökning 2007 

till 2008 (%) 

45 7,1 4,6 -20 48 14,7 
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Regeringsmedlemmar i 

styrelsen (Antal) 

45 0,733 1,000 0,000 1,000 0,447 

Resultatutveckling 2006 

till 2007 (%) 

45 53,5 -12,5 -2 271 5 437 898,6 

Storägare (Antal) 45 1,200 1,000 1,000 3,000 0,457 

Styrelsestorlek (Antal) 45 9,311 9,000 4,000 16,000 2,754 

År som VD (antal) 45 5,044 4,000 1,000 25,000 4,833 

Ålder på VD 45 54,800 55,000 43,000 65,000 6,107 

Tabell 4 - Beskrivande Statistik, Oberoende variabler 

Ovan presenteras de oberoende variabler som vi sambandstestat med den beroende variabeln, 

total ersättning. Variabler värda att kommentera är exempelvis kön, där hela 88,9% av VD:ar i 

statliga bolag är män. En annan är omsättningen för 2008 där variationen är mycket stor och 

resultatet av studien riskerar att drivas av extrema värden. Därför har vi valt att använda 

naturliga logaritmer av värdena i regressionsanalysen. I styrelserna för bolagen sitter det i 

73% av fallen med en medlem från regeringskansliet, och kolumnen för resultatutvecklingen 

visar att majoriteten av de statligt ägda bolagen upplevde en nedgång i lönsamheten mellan 

2006 och 2007. Resultatutvecklingen har dessutom en enorm vidd av värden, vilket kan ha sin 

förklaring i att ett resultat nära noll under 2006 snabbt blir till hög procentuell förändring 

2007. Nämnvärt är även att antal dotterbolag har ett medelvärde som höjts av ett fåtal höga 

värden då medianen ligger på endast tre.  

Variablerna analyseras genom en multipel regressionsanalys där alla oberoende variabler till 

en början ingår. Sedan undersöker vi om det går att minska antal variabler, utan att 

anmärkningsvärt sänka förklaringsgraden (justerat R
2
). Till sist analyserar vi de olika 

variabelkategorierna vi tidigare beskrivit, och redogör för vilken typ av variabler som har 

störst inflytande på storleken på ersättningarna. Vi kommer även att kontrollera om 

extremvärden av den beroende variabeln har stor inverkan på resultaten.   

5.1.3 Test av modellens eventuella multikollinearitet 
Vid utförandet av en multipel regressionsanalys finns en risk att stöta på problem om några av 

de oberoende variablerna är starkt korrelerade. För starka korrelationer mellan oberoende 

variabler kan i värsta fall orsaka problem vid sambandsanalyser med den beroende variabeln. 

(Hair et al., 1998, s. 188-189) Vi har med anledning av detta utfört ett korrelationstest och 

identifierat kombinationer med ett värde som överstiger 0,3. Våra konstateranden efter testet 

var att omsättning och dotterföretag hade ett korrelationsvärde på 0,502. Utöver detta hade 

styrelsestorlek och omsättning en stark korrelation, med ett värde på 0,517 och dotterföretag 

korrelerade med styrelsestorlek (0,371). Sammanfattningen av testet var att det finns samband 

mellan de tre variablerna styrelsestorlek, dotterföretag och omsättning. De tre variablerna har 

dock till syfte att representera olika egenskaper. Omsättning skall gestalta storleken på 

företaget, medan dotterföretagen skall visa på komplexa ledningsförhållanden med olika skikt 

i koncernen. Annars var det endast VD:ns ålder och resultatutveckling som visade tecken på 

korrelation (-0,321), men i detta fall har vi inte värderat resultatet så högt av den anledningen 

att de två variablerna inte borde mäta samma sak. Några andra starka korrelationer kunde vi 

inte finna genom testet och problemen får anses vara relativt små. Även om det inte helt kan 

utesluta multikollinearitetsproblem så menar Hair et al. (1998, s. 191) att de första 

indikationerna är om korrelationsvärdena ligger över 0,9. 
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5.2 Linjär multipel regressionsanalys 
 

5.2.1 Modell med alla oberoende variabler 
N R

2 
Justerat R

2 
Std.Error of the 

Estimate 

Signifikans 

45 0,875 0,833 1 968,510 0,000 

Tabell 5 - Modellsammanfattning med samtliga oberoende variabler 

Ovan visas en sammanfattning av vår modell. Signifikansnivån på 0,000 visar tydligt att det 

finns ett statistiskt samband mellan förändring av VD:ns ersättning och modellens variabler. 

Signifikansvärdet visar på de oberoende variablernas förmåga att påverka den beroende 

variabeln i modellen, och visar om modellens variabler är intressanta för den genomförda 

studien. Då signifikansvärdet i princip är noll får valda variabler anses vara relevanta för vår 

studie. Värdet på R
2
 är 0,875 vilket betyder att 87,5 % av variationen i VD:ars totala 

ersättning kan förklaras av vår modell. Justerat R
2
 är något lägre (83,3%) och kan sägas vara 

en försiktigare skattning av modellens förklaringskraft, där påverkan som beror endast på 

antal variabler elimineras (Edling & Hedström, 2003 s. 101). Vi kommer hädanefter att 

analysera modellerna och förklaringsgraden utifrån det senare värdet.   

 N Std. Koefficient Signifikansnivå 

Avkastning på tillgångar (ROA i %) 45 -0,001 0,987 

Dotterföretag (antal) 45 0,508 0,000* 

Kön (1=man, 0=kvinna) 45 0,084 0,228 

Omsättning 2008 (ln TKR) 45 0,410 0,000* 

Omsättningsökning 2007 till 2008 (%) 45 0,132 0,062** 

Regeringsmedlemmar i styrelsen 

(Antal) 

45 -0,233 0,005* 

Resultatutveckling 2006 till 2007 (%) 45 -0,052 0,494 

Storägare (Antal) 45 0,236 0,004* 

Styrelsestorlek (Antal) 45 0,028 0,707 

År som VD (antal) 45 -0,113 0,092** 

Ålder på VD 45 0,043 0,529 

* P < 0,05 – Signifikant  

* 0,05 < P < 0,1 – Gränsar till signifikans 

Tabell 6 – Modell med samtliga oberoende variabler  

Enligt tabellen ovan är de signifikanta (5%-nivå) sambanden med förändringar i ersättningen 

vi funnit med hjälp av denna modell antal dotterföretag, omsättning, regeringsmedlemmar i 

styrelsen samt storägare. På gränsen (10%-nivå) till att visa ett signifikant samband med 

ersättningen är omsättningsökning och varaktighet på posten. Med detta menas att det 

sannolikt finns ett samband mellan den beroende och de nämnda oberoende variablerna 

eftersom ju lägre signifikansvärde, desto mindre risk att dra felaktiga slutsatser (Bryman & 

Bell, 2005, s. 270). 

De har dock alla olika starkt samband med ersättningen, där antal dotterföretag och 

omsättningen visar den tydligaste signifikansen. Dessa mått har testats i en mängd olika 

studier mot VD-ersättning. Att omsättningen som mått på bolagets storlek har haft ett positivt 

signifikant samband, har påvisats i en mängd olika studier. Tosi et al. (2000, ss. 314 ff) fann 
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liksom Mangel & Singh (1993,s. 346) bland andra, att variabeln hade ett positivt samband 

med storleken på VD-ersättningar. Vår studie redovisar ett resultat för denna variabel som 

ligger i linje med tidigare forskning, vilket känns väntat då det är den mest frekventa 

variabeln som uppvisat signifikanta samband. Resultatet vittnar om att vår variabelkategori 

tjänstens karaktär har stor inverkan på ersättningsstorleken, en kategori där även 

omsättningsökningen ingår. Vad gäller antal dotterföretag har även denna variabel tidigare 

visat signifikant samband med VD-ersättningen i en Ny Zeeländsk studie från 2005 (Cahan et 

al., s. 452). Vår modell har alltså bekräftat att tidigare resultat även råder i svenska statligt 

ägda bolag. Omsättningsökningen visade sig också i modellen uppvisa gränsfall till ett 

signifikant samband, vilket även fått stöd i tidigare studier som den av Tosi et al. (2000, s. 

309ff). I vår modell skall variabeln representera tillväxt. Modellens resultat antyder då att ett 

företag under stark tillväxt kan ha ett samband med en hög VD-ersättning.   

Ett av de mer intressanta fynden var att modellen visade samband med antal 

regeringsmedlemmar i styrelsen, vilken är en variabel vi författare fann extra intressant att 

undersöka då tidigare forskning saknas. Tanken var att variabeln skall representera 

regeringens övervakning samt insyn och undersöka dess påverkan på ersättningsstorleken. 

Innan undersökningen hade vi funderingar på om ökat inflytande från regeringens sida skulle 

hålla nivån på ersättningen nere, speciellt eftersom ägarpolicyn ger en restriktiv syn på VD-

ersättningarna (Näringsdepartementet, 2009, s. 2). Vår modell ger stöd åt dessa förväntningar. 

Antal stora ägare var en variabel som i tidigare studier visat upp delade resultat för sambandet 

med ersättningsnivåerna. Medan Pukthuanthong et al. (2005, s. 99) fann ett signifikant 

samband och Bertrand & Mullainathan (2001, s. 929) hävdar detsamma, lyckades Mangel & 

Singh (1993, s. 347ff) inte finna sambandet i sin tidigare studie. Speciellt med resultatet i vår 

studie är att sambandet visat sig vara negativt. Då maximalvärdet på antal ägare för bolaget 

endast var tre, tycker vi att det är rimligt att fundera på om det egentligen skulle kunna bero 

på ett minskat statligt inflytande, då ersättningen sjunker med antal större ägare. I så fall 

skulle det eventuellt kunna representera liknande egenskaper som variabeln med 

regeringsmedlemmar. För styrelsestorleken fann vi inget samband med signifikans. Att 

styrelsen skulle vara ineffektiv med fler medlemmar och på så sätt ha svårt att hålla nere 

ersättningsnivåerna i de statliga bolagen, kan inte styrkas med denna modell. Cahan et al. 

(2005, s. 458) fann som tidigare nämnts ett signifikant samband för denna variabel, och våra 

funderingar kring avvikelserna är att styrelsemedlemmar i de statliga bolagen har slutit upp 

kring riktlinjerna för statligt ägande. Anledningen till dessa spekulationer är att redan vid 

tillsättandet av styrelsen vet de inblandade vilka förhållningsorder som gäller. I de allra flesta 

fallen är det dessutom en ensam ägare, förkroppsligad av staten som väljer bolagets styrelse.  

Anmärkningsvärt är modellens utfall avseende avkastning på tillgångar och 

resultatutvecklingen. Även om vi inte förväntat oss signifikanta samband kan vi med stor 

säkerhet fastslå att det inte förekommer något positivt samband mellan dessa variabler och 

den beroende, eftersom signifikansvärdena är så höga. Detta avviker tydligt från tidigare 

forskningsresultat vid studier av andra typer av bolag. Studierna genomförda av Cahan, et al. 

(2005, s. 452), Lilling (2006, s. 109), Geiger & Cashen (2007, s. 242-243) samt Parthiban et 

al. (1998, s. 206) har alla funnit positivt säkerställda samband mellan avkastning på tillgångar 

och ersättningen. Andra avkastningsmått som avkastning på eget kapital har även de genererat 

signifikanta värden genom studier av Pukthuanthong et al. (2004, s. 101) och Mangel & 

Singh, (1993, s. 346). Även om sambandet visat sig vara avtagande över tiden enligt Jensen & 

Murphy (1990, s. 261ff) så har de absolut flesta studierna som undersöker ersättningsnivåer 

ändå uppvisat ett signifikant samband. Även resultatökningen har tidigare visat sig ha 

signifikanta samband med ersättningen (Tosi, et al.. 2000, s. 329ff). Diskussion kan 
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naturligtvis föras kring det faktum att så få bolag betalade ut bonus under 2008, samt att de 

inte längre får betala ut rörlig ersättning till ledande befattningshavare. (Dagens Nyheter, 

2009-03-24) Logiskt är då att prestationsbaserad lönesättning blir mindre påtaglig.  

Varaktighet på posten visar ett negativt samband med ersättningen, och gränsar dessutom till 

att ha ett signifikant samband. Här har de tidigare forskningsresultaten varit spretiga. Geiger 

& Cashen (2007, s. 246) och Mangel & Singh (1993, s. 346) finner ett positivt samband 

mellan varaktighet som VD och ersättningen, medan Lilling (2006, s. 109) och Parthiban et 

al. (1998, s.206) i sina studier redovisade ett signifikant negativt samband. Vår modell 

redovisar som sagt var också ett negativt samband om än utan någon stark signifikans. 

Resultatet får oss att fundera över om den teorin (Hambrick & Finckelstein 1995 s. 175, 

refererad till av Pukthuanthong et al., 2004) som menar att längre varaktighet försämrar 

förhandlingsläget, eftersom man då uppvisat låg mobilitet och sug efter att pröva något nytt 

stämmer. Ålder och kön var två variabler som i vår modell inte uppvisade någon signifikans. 

Tidigare undersökningar av dessa samband finns det mycket få av, vilket medfört att vi inte 

haft några egentliga förväntningar på resultatet. Åldern på VD:n har tidigare visat upp ett 

signifikant positivt samband med ersättningen genom en amerikansk studie av Parthiban et al. 

(1998, s. 206). Även om vi skulle funnit signifikant samband är det osäkert hur tillförlitliga 

slutsatser som skulle kunna dras av detta, då variablerna enligt oss kan påverkas av en hel del 

underliggande variabler. Åldern skulle i så fall kunnat drivas av VD:ns erfarenhet och att detta 

egentligen var det som drev upp ersättningen. Vad gäller kön kan tänkas att ett av könen 

eventuellt fått de mest eftertraktade jobben. Mer diskussion kring detta känns dock överflödig 

då vi inte fann något signifikant samband med denna modell.  

5.2.2 Modell med signifikanta variabler  
N R

2 
Justerat R

2 
Std.Error of the 

Estimate 

Signifikans 

45 0,864 0,843 1 909,378 0,000 

Tabell 7 - Modellsammanfattning med signifikanta variabler 

I denna modell har vi valt att endast ta med de variabler som i den förra modellen visade ett 

signifikant eller ”borderline-signifikant” (10%) samband med VD:ns totala ersättning. Det 

intressanta med resultatet ovan är att trots färre variabler har förklaringsgraden (”justerat R
2
”) 

ökat jämfört med den tidigare som inkluderade studiens samtliga oberoende variabler. Värdet 

i denna modell kan ses som en fingervisning om att de variabler vi nu valt att utesluta från 

modellen var överflödiga, och att de som hade signifikant eller antydan till signifikanta 

samband förklarar större del av variansen i total ersättning än vad modellen med samtliga 

oberoende gjorde. Signifikansnivåerna för modellen är i princip samma som den föregående 

modellen, vilket innebär att kontrollen för andra faktorer i den förra modellen inte resulterade 

i några annorlunda resultat.  

 N Std. Koefficient Signifikansnivå 

Dotterföretag (antal) 45 0,538 0,000* 

Omsättning 2008 (ln TKR) 45 0,401 0,000* 

Omsättningsökning 2007 till 2008 (%) 45 0,117 0,071** 

Regeringsmedlemmar i styrelsen 

(Antal) 

45 -0,250 0,001* 

Storägare (Antal) 45 0,225 0,001* 

År som VD (antal) 45 -0,110 0,085** 
* P < 0,05 – Signifikant  

* 0,05 < P < 0,1 – Gränsar till signifikans               Tabell 8 - Modell med samtliga signifikanta variabler 
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Figur 2 - Outliers påverkan på signifikansnivån 

5.2.3 ”Outliers” påverkan 
på signifikansnivåerna  
I kapitlet med beskrivande 

statistik diskuterades hur vi skulle 

behandla extremvärden på vår 

beroende variabel. Extremvärden 

riskerar att betydande påverka 

resultaten i studien beroende på 

stort inflytande (Edling & 

Hedström, 2003 s. 168). I 

”boxploten” här till höger har vi 

illustrerat fördelningen av vår 

beroende variabels värden, och 

identifierat fem extremvärden 

som vi hanterat med olika 

metoder för att undersöka om 

dessa har för stor effekt på 

studiens resultat. Det första 

tillvägagångssättet var att använda naturliga logaritmer av värdena på VD:ns totala ersättning. 

Metoden beaktar fortfarande skillnaderna i storlek på ersättningen, men jämnar ut 

skillnaderna för att komma åt problemet med extremvärdena. Metoden beskrivs vara 

användbar när ett fåtal värden riskerar att ha alltför stort inflytande på resultatet (Edling & 

Hedström, 2003 s. 160). Det går naturligtvis även att exkludera extremvärden ur 

undersökningen, men detta känns i vårt fall drastiskt när populationen är relativt liten. 

5.2.3.1 Modell med naturliga logaritmer av den beroende variabeln  
Som vi ser av resultatet nedan har ”justerat R

2
” sjunkit till 81,7% från 83,3 % med 

logaritmiska värden, vilket indikerar att extremvärdena haft viss effekt på resultatet av 

modellens nytta. Skillnaden är dock endast marginell och behöver inte betyda att 

extremvärdena varit alltför drivande av resultaten i vår studie.  

N R
2 

Justerat R
2 

Std.Error of the 

Estimate 

Signifikans 

45 0,863 0,817 0,365 0,000 

Tabell 9 - Modellsammanfattning med naturliga logaritmer av beroende variabel 

Ser vi till värdena för de enskilda variablerna har dock en del förändringar skett i den nya 

modellen. De fyra som uppvisar signifikanta samband gjorde även så (på 5% eller 10%-nivå) i 

den ursprungliga modellen, och omsättningsökningen får dessutom ett än mer signifikant 

samband. För denna variabel känner vi att det nu finns ett starkare statistiskt stöd till 

slutsatserna. Största skillnaden är dock att två variabler som var signifikanta, eller på gränsen 

till signifikanta i den ursprungliga modellen nu fallit bort, nämligen antal 

regeringsmedlemmar och varaktighet som VD. Resultatet tyder på att dessa två variabler 

tidigare påverkats i större grad av de fem extremvärdena på ersättningen. Exakt vad detta 

betyder för våra slutsatser är svårt att säga, men vi känner de inte blir riktigt lika starka för 

dessa två variabler. Vi har dock för att inte överge dem för tidigt, i stället gjort en del 

kompletterande tester för att inte dra några förhastade slutsatser.  
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 N Std. Koefficient Signifikansnivå 

Avkastning på tillgångar (ROA i %) 45 0,099 0,182 

Dotterföretag (antal) 45 0,279 0,002* 

Kön (1=man, 0=kvinna) 45 0,032 0,661 

Omsättning 2008 (ln TKr) 45 0,615 0,000* 

Omsättningsökning 2007 till 2008 (%) 45 0,239 0,002* 

Regeringsmedlemmar i styrelsen 

(Antal) 

45 -0,080 0,331 

Resultatutveckling 2006 till 2007 (%) 45 -0,112 0,159 

Storägare (Antal) 45 0,161 0,049* 

Styrelsestorlek (Antal) 45 0,099 0,215 

År som VD (antal) 45 -0,065 0,347 

Ålder på VD 45 -0,048 0,506 

* P < 0,05 – Signifikant  

* 0,05 < P < 0,1 – Gränsar till signifikans  

Tabell 10 - Modell med naturliga logaritmerna på beroende variabeln 

 

5.2.3.1 Modell med de signifikanta variablerna och naturliga logaritmer av ersättningen 
N R

2 
Justerat R

2 
Std.Error of the 

Estimate 

Signifikans 

45 0,823 0,805 0,377 0,000 

Tabell 11 - Modellsammanfattning med signifikanta variablerna och naturliga log. av ersättningen 

Vi ser även i denna modell med bara signifikanta samband att de motsvarar föregående 

modell, med samtliga oberoende variabler inkluderade. Detta visar även denna gång att 

kontrollen för andra faktorer genom den förra modellen inte gav några intressanta resultat. 

Även med logaritmiska värden av den beroende variabeln visar modellen med endast 

signifikanta samband på en nästan lika hög förklaringsgrad (justerat R
2
). Innebörden är att de 

fyra variablerna nedan förklarar nästintill lika mycket av variationen i de logaritmiska värdena 

av den totala ersättningen.   

 Std. Koefficient Signifikansnivå 

Dotterföretag (antal) 0,277 0,001* 

Omsättning 2008 (ln TKR) 0,697 0,000* 

Omsättningsökning 2007 till 

2008 (%) 

0,229 0,002* 

Storägare (Antal) 0,152 0,031* 

Tabell 12 - Modell med samtliga signifikanta variabler och naturliga log. av ersättningen 

5.2.4 Vidare undersökning av förlorad signifikans  
Även om de ursprungliga modellerna med 11 oberoende variabler egentligen skall vara mest 

tillförlitliga, valde vi att för säkerhets skull fastställa att antal regeringsmedlemmar och 

varaktighet som VD även enskilt uppvisade ett signifikant samband med ersättningsnivån. 

Tillvägagångssättet för detta var att använda oss av enkla linjära regressioner. Antal 

regeringsmedlemmar hade i modellen där beroende variabeln antog värden i TKr en 

signifikansnivå på 0,024 och i modellen med naturliga logaritmer av ersättningen en nivå på 

0,079. Den senare nivån är vad vi tidigare refererat till som ”borderline-signifikant”. 

Variabelns samband med förändringar i ersättningens storlek visar sig alltså ensam i en 

regressionsmodell med logaritmerad beroende variabel uppvisa tendenser till att vara 
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signifikant, vilket kan innebära att den är känslig för kontrollvariabler. Fullstädig modell med 

logaritmiska värden av den totala ersättningen, kontrollerade antal regeringsmedlemmars 

samband mot en rad andra faktorer som då inte uppvisade signifikant samband. Eftersom de 

olika resultaten gällande variabeln antal regeringsmedlemmar till viss del går isär, har vi testat 

att göra en enkel linjär regression där vi exkluderade de bolag som hade extremvärden av 

ersättningsnivåerna. I denna modell, med endast 40 observationer visade sig inget signifikant 

samband då nivån låg på 0,123. Varaktighet på VD-posten visade sig däremot vara riktigt 

långt från signifikant när den var enda variabel i båda modellerna. I modellen med beroende 

variabeln i absoluta termer var signifikansnivån 0,970, och i den med logaritmer av beroende 

variabeln 0,932. Signifikansen i den ursprungliga modellen kan tolkas som att varaktigheten 

visade sig vara signifikant när den kontrollerades för andra faktorer.  

5.2.4.1 T-tester av sambandet regeringsmedlemmar och ersättningsnivå  
Eftersom vi inte helt lyckats bringa klarhet kring signifikanta samband vad gäller variabeln 

antal regeringsmedlemmar och ersättningsnivåerna gick vi vidare med att göra t-tester, där 

medelvärdena på ersättningen för de bolag som hade regeringsmedlemmar i styrelsen samt de 

som var utan jämfördes, med syfte att fastslå om medelvärdena hade lika varians eller ej. 

(Hair et al., 1998, s. 330) Vi genomförde tre olika t-test med variabeln antal 

regeringsmedlemmar. Ett test med VD:ns ersättning i TKr, ett med logaritmer av ersättningen 

och det sista utan de fem extremvärdena. Inte något av testen visade på ett signifikant 

samband mellan variansen i de båda grupperna. Dessutom tyder inget av signifikansvärdena 

nedan på att det finns ett signifikant negativt samband. Anmärkningsvärt är dock att utan 

extremvärden blir t-värdet negativt. En tänkbar förklaring till detta är att bolagen utan 

regeringsmedlemmar hade några av de högsta ersättningarna, men också några av de lägsta. 

Efter att ha testat variabeln regeringsmedlemmar i en mängd olika tester mot vår beroende 

variabel är resultaten fortfarande så tvetydiga att vi inte med tillräcklig säkerhet kan dra någon 

tillförlitlig slutsats om sambanden. Detta trots att medelvärdena visar en markant skillnad.  

Regeringsmedlemmar N Medelvärde Ersättning TKr 

0 12 6 666,667 

1 33 3 530,265 

Tabell 13 - Medelersättning för bolag med resp. utan regeringsmedlem 

 

 N T-värde Sig. 

Regeringsmedlemmar utan outliers 40 -1,048 0,322 

Regeringsmedlemmar med outliers 45 1,759 0,102 

Regeringsmedlemmar och ln Ersättning 45 0,403 0,696 

Tabell 14 - T-test Regeringsmedlemmar 

5.3 Kombination av variabelkategorier och förklaringsgrad  
Vi återgår nu till de fyra olika kategorierna av variabler som behandlats löpande tidigare i 

uppsatsen. I tabellen nedan har vi sammanställt en mängd olika linjära regressionsmodeller 

som alla inkluderar olika kombinationer av variabler. Anledningen till att vi tagit med tabellen 

är för att kunna peka på vilka faktorer som kan förklara storleken på ersättningsnivåer för 

VD:ar i statligt ägda bolag. Förklaringsgraderna presenteras nedan för en variabelkategori 

samt alla kombinationerna av, två, tre och alla fyra (ursprunglig modell) kategorier. 

Modellerna med naturliga logaritmer av ersättningen presenteras i mittersta kolumnen och de 

med ersättningen i TKr presenteras i den högra. Själva syftet är att kunna identifiera den bästa 
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modellen för att förklara vad som påverkar nivåerna på ersättningarna. Är någon kategori helt 

oväsentlig för vår modell, eller är det någon som står för nästan hela förklaringsgraden och 

vilka kombinationer ger den bästa modellen?  

 N Modeller med ln av 

TKr 

Modell med ersättning 

i TKr 

En kategori av variabler    

VD-karaktäristika 45 -0,061 -0,044 

Prestation 45 0,050 -0,014 

Styrelse och ägarförhållande 45 0,285 0,321 

Uppdragets karaktär 45 0,786 0,705 

    

Två kategorier av variabler    

Prestation, Styrelse och ägarförhållande 45 0,297 0,299 

Prestation, VD-karaktäristika  45 -0,016 -0,067 

Prestation, Uppdragets karaktär  45 0,789 0,691 

Styrelse och ägarförhållande, VD-

karaktäristika  

45 0,234 0,282 

Styrelse och ägarförhållande, uppdragets 

karaktär 

45 0,816 0,832 

VD-karaktäristika, uppdragets karaktär 45 0,774 0,699 

    

Tre kategorier av variabler    

Prestation, Styrelse och ägarförhållande, 

VD-karaktäristika 

45 0,244 0,252 

Prestation, VD-karakteristika, Uppdragets 
karaktär 

45 0,777 0,683 

Prestation, Styrelse och ägarförhållande, 

Uppdragets karaktär 

45 0,824 0,827 

Styrelse och ägarförhållande, Uppdragets 

karaktär, VD-karaktäristika 

45 0,811 0,840 

    

Samtliga variabler    

Prestation, Styrelse och ägarförhållande, 

Uppdragets karaktär, VD-karaktäristika 

45 0,817 0,833 

Prestation:   ROA, Resultatutveckling  

Styrelse- och ägarförhållanden: Styrelsestorlek, Regeringsmedlemmar i styrelsen, Storägare  

VD-karaktäristika:  Ålder, Varaktighet, Kön 

Uppdragets karaktär: Omsättning, Omsättningsökning, Dotterföretag  

Tabell 15 - Modellsammanfattningar med kombinationer av oberoende variabler 

 

Att döma av denna analysmodell är det egentligen bara uppdragets karaktär samt styrelse- och 

ägarförhållanden som tillför modellen och vår studie någonting. De andra två kategorierna har 

enskilt i tre av fyra modeller en negativ förklaringsgrad (justerat R
2
). När vi inkluderar två 

kategorier så har modellerna med uppdragets karaktär samt styrelse- och ägarförhållanden 

nästan samma förklaringsgrad som modellerna där alla fyra kategorierna är inkluderade. I 

modellerna med tre kategorier av variabler kan vi i båda kolumnerna hitta marginellt högre 

värden än i de modellerna som inkluderar samtliga variabler. Det intressanta är att de två inte 

innehåller samma kategorier av variabler i modellen med absoluta värden på ersättningen, 

respektive den där logaritmer av ersättningen använts. Om detta beror på elimineringen av 

extremvärdenas stora inflytande eller ej är svårt att uttala sig om. Sammantaget är dock 
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höjningen av förklaringsgraden bara marginell från de högsta värdena från modellerna med 

bara två kategorier. Relativt få variabler från den ursprungliga modellen har alltså förklarat i 

stort sett lika mycket av storleken på total ersättning för en VD i statligt ägda bolag, som 

modellerna med samtliga variabler gjorde. Detta fick vi indikationer om redan i de tidigare 

regressionsmodellerna när vi exkluderade de variabler som inte uppvisade signifikanta 

samband.  

Genom att använda 4-6 variabler i modellerna uppnår vi alltså en högre förklaringsgrad än när 

vi inkluderar alla våra oberoende. Faktum är att omsättningen ensam förklarar 50 respektive 

70 % av variansen (utan och med logaritmiska värden av ersättningen). Om vi jämför med de 

två andra studierna som använt en liknande uppställning som denna studie, nämligen Cahan et 

al. (2005, s. 452) och Pukthuanthong et al. (2004, s. 103) så har vår studie betydligt högre 

förklaringsgrad än de två när alla kategorier inkluderas. Medan vi har en förklaringsgrad runt 

80% för variationen i VD-lönerna, har deras studier 67,5% respektive knappa 45%. De två 

studierna utförda i Nya Zeeland och USA har dessutom använt sig av fler oberoende variabler 

än i vår studie. Vad detta beror på kan bara spekuleras i, men diskuteras vidare i nästa kapitel. 

I Pukthuanthong et als. (2004, s. 103) studie är det samma kategorier av variabler som har 

störst förklaringsgrad som i vår studie, nämligen styrelse- och ägarförhållanden samt tjänstens 

karaktär. VD:ns karaktäristika hade dessutom en relativt låg förklaringsgrad och svaga 

samband även i deras studie, medan prestation förklarade betydligt mer än i våra modeller. 

Just för prestation och VD-karaktäristika hade vi gärna inkluderat fler variabler i modellerna 

om de funnits tillgängliga. Sammanfattningsvis passar våra modeller in bra för att förklara 

variation i ersättningsnivåerna för VD:ar i statligt ägda bolag.   

5.4 Sammanfattning av empiriska resultat 
De variabler som i vår undersökning uppvisat signifikant samband med storleken på VD-

ersättningen i båda regressionsmodellerna (den med absoluta värden av ersättningen samt den 

med logaritmiska) är antal dotterföretag, omsättningen, omsättningsökningen samt antal 

storägare. De variablerna kan vi med stor säkerhet säga har samband med ersättningsstorleken 

för direktörer i statligt ägda bolag. Omsättning, omsättningsökning och antal dotterföretag 

uppvisade som väntat ett positivt samband, medan antal storägare överraskande hade också ett 

positivt samband med ersättningsnivån. Vår analys av dessa resultat är att stora bolag, 

komplex organisation samt bolag med hög tillväxt ger sin VD en relativt hög ersättning. Ju 

fler storägare ett bolag har, desto högre ersättning. Detta resultat är en rak motsats till tidigare 

forskning som bevisat negativa samband. Vår egen teori kring detta är att med fler storägare 

minskar också den statliga ägandegraden och regeringens inflytande i den operativa 

verksamheten.  

Två variabler som den ursprungliga modellen visade negativa signifikanta samband (10 

respektive 5 %) med ersättningsnivån var VD:ns varaktighet och antal regeringsmedlemmar. 

När vi sedan kontrollerade extremvärdenas inverkan på resultaten, försvann sambanden. 

Extremvärdena hade uppenbarligen stor påverkan på resultaten i den första modellen. Vi gick 

sedan vidare för att eventuellt kunna utesluta sambanden. Vid enkel linjär regression visade 

antal regeringsmedlemmar upp signifikanta samband på 5%-nivå med absoluta värden i TKr, 

och på 10%-nivå med logaritmiska värden av ersättningen. Inte heller där kunde vi avvisa 

variabelns samband med ersättningen. VD:ns varaktighet däremot visade långt ifrån 

signifikanta samband, vilket innebär för många tveksamheter för att kunna dra säkra slutsatser 

kring detta. Vidare bestämde vi oss för att göra tre t-tester med variabeln 

regeringsmedlemmar. Testerna skulle kunna visa om medelvärdena på ersättningen i bolag 

med och utan regeringsmedlemmar hade samma varians, eller om de med säkerhet visade 
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olika varians. Inte i något av testerna kunde olika varians av medelvärdet för de olika 

grupperna säkerställas. Till slut efter de alla testerna har vi kommit fram till att inga slutsatser 

kring dessa samband kan med tillräcklig säkerhet dras.  

Variabler som inte uppvisade något samband i regressionsmodellerna var ROA, 

resultatutveckling, styrelsestorlek, kön och ålder. Kön och ålder hade vi inga direkta 

förväntningar på och få studier hade tidigare funnit det sökta sambandet. Resultatmåtten 

däremot har tidigare visat sig ha ett positivt samband med ersättningsnivån. Regeringens 

beslut om stopp av rörlig lön i statliga bolag medförde dock att vi inte hade så stora 

förhoppningar om samband med ersättningen. Inte heller styrelsestorleken som i tidigare 

forskning visat olika resultat, kunde vi finna ett signifikant samband för.  

Vid analys av olika variabelkategorier och kombinationer av dem visade det sig att tjänstens 

karaktär samt styrelse- och ägarförhållanden tillsammans förklarade i princip lika mycket av 

variansen i ersättningen som samtliga variabler gjorde. Konstatera kan vi också göra att vår 

modell har en högre förklaringsgrad än tidigare liknande studier med drygt 80%.
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6 Diskussion 

I föregående kapitel redogjorde vi för studiens empiriska resultat och analys av detta. 

Grunden för vår slutdiskussion lades i föregående kapitel. I detta kapitel kommer vi att 

redogöra för olika orsaker som bidragit till resultatet. I avslutningen av kapitlet kommer vi 

att ge förslag på fortsatt forskning, och även redovisa vad studien praktiskt bidragit till.  

6.1 Diskussion kring studiens resultat  
Efter att i det föregående kapitlet ha redovisat resultatet funderar vi nu över vad det egentligen 

betyder utöver bevisat samband. De fyra variablerna som uppvisade positivt signifikant 

samband med ersättningsnivån i våra två första modeller var omsättning, omsättningsökning, 

dotterföretag samt antal storägare.  

Omsättning, omsättningsökning samt dotterföretag tillhör alla den kategori vi valt att kalla 

tjänstens karaktär, och variablerna i sig skall representera företagsstorleken, tillväxttakten och 

organisatorisk komplexitet. Att dessa visar sig vara signifikanta, och dessutom i vår modell 

visa sig förklara största delen av variationen i ersättningsnivån känns logiskt. Ersättningen bör 

avspegla sig i de arbetsuppgifter som tjänsten innebär. Desto större företaget är, desto fler 

anställda ansvarar VD:n vanligtvis för, och förvaltar större mängd tillgångar som ägarna 

kräver avkastning på. Stora företag kan även vara organisatoriskt trögrörliga, där erfarenhet 

krävs för att styra bolaget mot enhetliga mål. En koncern med fler dotterföretag innebär också 

en organisatorisk komplexitet och kräver ledarskap genom flera skikt, och VD:n måste styra 

företaget med flera led av underchefer, vilket kräver kommunikativa färdigheter. 

Tillväxtföretag kan i sig vara speciella och komplicerade att leda som följd av att många 

beslut har enorm betydelse för företagets framtid, på ett annat sätt än redan etablerade stabila 

bolag. Poängen med resonemanget är att desto mer som förväntas av en anställd (VD i detta 

fall) i form av erfarenhet och andra färdigheter, desto mer ersättning förväntar sig denne att få. 

Resultatet av vår studie kring denna kategori var därför föga revolutionerande, speciellt då 

tidigare studier har exempelvis Pukthuanthong et al. (2004, s. 103) också visat att denna 

kategori hade absolut störst påverkan på variationen i direktörslöner. I vår studie förklarade 

dessa tre variabler ensamma mellan 70-80% av variansen i ersättningsnivå beroende på vilka 

värden vi satte på den beroende variabeln.  

Antal storägare är en variabel som i efterhand inte visade sig ha så stor spridning på sina 

värden. De flesta bolagen var ägda till 100% av staten medan maxantalet storägare var tre. I 

vårt fall handlar det eventuellt lika mycket, eller mer om statens minskade inflytande genom 

fler stora ägare. Som tidigare nämnts vittnar statens ägarpolicy (Regeringskansliet, 2009) om 

att de har en restriktiv syn på ersättningsnivåerna för direktörer inom de statliga bolagen. 

Eftersom tidigare studier (Pukthuanthong et al., 2004, s. & Parthiban et al., 1998, s.) uppvisat 

ett negativt samband mellan antal storägare och ersättningsnivåer finns det anledning att 

fundera över vårt resultat. Kan det positiva sambandet mellan storägare och beroende 

variabeln som tidigare nämnts, i stället bero på det minskade statliga inflytandet? För oss 

verkar detta som den mest troliga förklaringen, speciellt då de är uttalat restriktiva med 

utbetalningar till direktörer, och dessutom nyligen stoppat bonusutbetalningar  i dessa bolag.  

Antal regeringsmedlemmar var en variabel som växlade mellan att uppvisa signifikanta 

samband med den beroende variabeln och inte beroende på vilka modeller vi använde oss av. 

När vi använde värden av ersättning i termer av TKr visade denna variabel upp ett signifikant 
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negativt samband. Anledningen till detta skulle enligt våra diskussioner i teorikapitlet vara att 

regeringen med en tjänsteman från regeringskansliet i styrelserna ökar sin insyn och 

möjligheter till övervakning. Det negativa sambandet grundar sig i samma resonemang som i 

förra stycket om den restriktiva inställningen, och det faktum att man inte vill vara 

branschledande när det gäller direktörslöner. När vi sedan hade misstankar om att några få 

extremvärden på ersättningsnivåerna skulle kunna ha stor påverkan på studien, konstruerade 

vi en modell med logaritmiska värden av den beroende variabeln. I denna modell visade det 

sig att variabeln inte längre uppvisade samma signifikanta samband som tidigare, vilket tyder 

på att resultatet kan ha påverkats starkt av extremvärdena, vars effekt dämpades med den 

senare metoden. Ett faktum är att sju av de tio bolag med högst ersättning inte har någon 

regeringsmedlem i sin styrelse, samtidigt som några av de med lägst ersättning inte heller har 

någon. Hur som helst fanns inget signifikant samband i den modellen. Vid tester utan 

extremvärden och de individuella t-testerna fann vi inte heller något signifikant samband med 

ersättningen. Vi drar därför inte för stora växlar av våra resultat i den första modellen när 

detta inte kunde styrkas i någon av de andra modellerna. Intresset kring denna variabel 

kvarstår dock, och frågan är om regeringen och staten har sådan insyn som krävs för en 

enhetlig lönesättning. Vår sista analysmodell antyder i viss mån att lönesättningen är relativt 

homogen, vilket vi skall diskutera mer senare.  

Resultatmåtten visade inget signifikant samband trots att flera forskningsresultat tidigare gjort 

det. Nu har regeringen, som vi tidigare redogjort för, satt ett stopp för utbetalning av rörlig 

ersättning, vilket naturligtvis minskat våra möjligheter att få ett signifikant samband med 

ersättningsnivån i vår studie. Vilka resultatmått som skall användas och hur de bör viktas är 

en annan avvägning. I vår studie känns ROA ändå som ett bra mått på prestation, men 

bolagen i undersökningen är av så varierande storlekar och branscher att mått viktat mot olika 

branschindex hade i vår studie känts som det optimala. Möjligheten att genomföra en sådan 

studie fanns dock inte för oss i en studie på denna nivå. Om det hade gjort någon skillnad eller 

ej är svårt att uttala sig om, men måttet hade varit mer ändamålsenligt. Att prestationsmåtten 

hämtats från en tid då många svenska företag, även flera i vår studie, brottats med dåliga 

resultat kan eventuellt också påverkat utfallet.  

Att döma av vår sista statistikmodell har studien väldigt hög förklaringsgrad, på 83,3% med 

tusentals kronor, och 81,7% i den modell vi nyttjat logaritmiska värden av vår beroende 

variabel. Jämfört med tidigare studier som Cahan et al. (2005, s. 452) med 67,5% samt 

Pukthuanthong et al. (2004, s. 103) med sina 45%, har vår studie betydligt högre 

förklaringsgrad och får ses som ett tecken på att vår modell förklarar variationen i VD-

ersättning på ett mer tillfredställande sätt. Även när vi bara inkluderade två kategorier av 

variabler uppnås en mycket hög förklaringsgrad på 83,2 respektive 81,6. Dessa modeller 

innehåller bara 6 variabler och förklarar ändå så pass mycket av variansen. Hur kan det 

komma sig att vår modell uppvisar så hög förklaringsgrad då tidigare studier med liknande 

variabler, och många fler inte uppnår samma nivå? Naturligtvis kan inget svar med säkerhet 

levereras till denna fråga, men en förklaring skulle kunna vara att bolagen i vår studie har en 

gemensam ägare, och av den anledningen följer samma policy och influeras till viss grad av 

regeringen. Tanken är att de har riktlinjer för hur lönesättningen sker och regeringen i toppen 

styr bolagen i önskad riktning, vilket medför en homogen lönesättning som sätts efter 

förutbestämda kriterium. I privata eller publika verksamheter kan lönesättningen vara mer 

komplex och bero av olika kriterier i olika bolag, men i vårt fall har vi en överordnad aktör 

som representerar vår befolkning och kan ha möjlighet att verka för en enhetlig lönesättning. 

Blickar vi mot agentteorin (Jensen & Meckling, 1976) ytterligare en gång, verkar staten som 
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principal ha valt ut och lyckats styra sina agenter efter sina egna intressen, åtminstone i frågan 

om VD-ersättningar.  

6.2 Studiens betydelse  
Vår studie bidrar till debatten med ett underlag om vad som påverkar ersättningsnivåerna för 

VD:ar i statligt ägda bolag. För oss skattebetalare och medborgare har vi genom studien fått 

en bekräftelse på att våra skattepengar inte betalas ut godtyckligt eller efter orimliga kriterier. 

Resonemanget bygger vi på att modellen hade en hög förklaringsgrad, och att liten variation 

därmed förblir oförklarad. De variabler som uppvisade signifikant samband och förklarade 

största delen av variansen, känns helt rimliga som drivare för ersättningen. Mindre positivt 

hade det exempelvis varit om stora styrelser pressat upp lönenivåerna som följd av 

ineffektivitet. Få variabler som förklarar stor del av variansen tyder på att det finns enhetliga 

direktiv för hur lönesättningen skall genomföras. Vi vet nu att stor del av ersättningen bestäms 

av karaktären på bolaget och tjänsten, såsom storlek, tillväxt och organisation. Antal storägare 

och den tolkning som vi gjorde i förra avsnittet visar också att med ökat statligt inflytande 

hålls också lönenivåerna nere. Ur skattebetalares synpunkt skulle en sådan slutsats då 

innebära att sträva efter helägda statliga bolag. Då tas förvisso ingen hänsyn till bolagets 

prestation och vad rätt person med rätt lön kan ge för någon effekt. Om hög ersättning 

motiverar VD:n till större prestation, och nettoeffekten blir positiv kan lönenivån rättfärdigas. 

Den aspekten lämnar vi dock till annan forskning att undersöka. Regeringsmedlemmar visade 

signifikant samband i en av våra modeller och visar mer på statlig insyn och övervakning än 

ägande. Variabeln visade inte tillräckligt övertygande resultat i kompletterande tester för att vi 

skall kunna dra en riktig slutsats, men om det skulle vara så att det finns ett negativt samband 

med ersättningsnivån bör det eftersträvas regeringsmedlemmar i alla statliga bolagsstyrelser. 

Om inte annat för att behålla så homogen lönesättning som möjligt.  

Regeringen själva skulle kunna ha nytta av studien som en bekräftelse på att 

ersättningsnivåerna bestäms på ett önskat sätt. Var det så här de hade tänkt att lönenivåerna 

skulle bestämmas eller påverkas? De skulle kunna utvärdera systemet med representanter i 

styrelserna, även om de också tjänar andra syften än att reglera lönenivåerna. Ger de önskad 

effekt på ersättningsnivåerna eller kan arbetet förbättras? Om de ger önskad effekt, har de 

möjlighet att placera minst en i varje bolagsstyrelse? Tydligt är också att ägande till 100% ger 

dem en större möjlighet att hålla ersättningarna på lägre nivåer. Kanske finns det även 

variabler med i modellerna som de helst vill ska ha mer inflytande och påverkan.  

6.3 Förslag till fortsatt forskning  
Om vi till denna studie haft obegränsat med tid och resurser hade vi gärna inhämtat mer 

information till vår empiriska analys. Informationen kunde ha bestått av exempelvis 

jämförande siffror med privata bolag, branschindex, mer information kring VD och 

styrelseledamöter (meriter, fler aktiva uppdrag och insiders/outsiders) samt jämförelser över 

år. En annan aspekt som kunnat vara intressant är att undersöka hur vår studie hade kunnat se 

ut över fler mandatperioder, och gärna med olika regeringspartier.  

 Våra förslag till vidare forskning är att ytterligare undersöka vad regeringens insyn 

och övervakning har för någon effekt. Detta behöver inte bara vara 

regeringsmedlemmar i styrelsen, utan andra variabler kan också tänkas representera 

denna aspekt.  

 

 Ett annat uppslag är, som vi nämnde ovanför, att inkludera fler variabler som med mer 

tid och resurser kan bidra ytterligare till studien.  
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 En jämförelse med svenska börsbolag hade också varit intressant att fortsätta med 

efter studien. Jämförelser med andra länder och andra länders statliga motsvarigheter, 

gärna inom Norden men även övriga Europa.   

 

 Deltagande studier för att dokumentera regeringens insyn och inflytande i 

styrelsearbetet. 
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7 Slutsats 

Vi kommer i detta avsnitt att återkoppla till studiens syfte och problemformulering för att 

därigenom dra en slutsats av studiens resultat. Vilka variabler som hade signifikanta 

samband med ersättningsnivån, och de som inte hade det kommer kort att redogöras för. 

Slutsatserna som kan dras av vår studies resultat är att variabler som uppvisar ett signifikant 

samband med ersättningsnivåerna för verkställande direktörer i statliga bolag är omsättning, 

dotterföretag och antal större ägare (över 5%). Utöver dessa så får variabeln 

omsättningsökning anses vara signifikant då den i våra huvudmodeller uppvisat signifikans, 

eller gränsfall till signifikans. Att den dessutom uppvisar en starkare signifikans i den modell 

som vi med försiktighet beaktat extremvärdenas eventuella påverkan på resultatet, gör att vi i 

slutändan anser att den har ett samband med ersättningsnivåerna. Våra modeller kan med stor 

säkerhet uppvisa att dessa fyra variabler förklarar en stor del av variansen i VD-ersättningar. 

Variabeln ”antal regeringsmedlemmar i styrelsen” som är specifikt konstruerad för vår studie 

uppvisade signifikant samband i den ursprungliga modellen, men tappade dock det sambandet 

när vi tog hänsyn till den beroende variabelns extremvärden som eventuellt kunde ha 

överdriven påverkan på resultatet. När den sedan inte heller uppvisade tillräckligt signifikant 

samband i kompletterande tester, medför detta att vi inte kan dra slutsatser om ett samband 

med tillräckligt stor säkerhet. Detta trots att medelvärdena på ersättningsnivån i princip var 

dubbelt så stor i de bolag som inte hade någon regeringsrepresentant i styrelsen.  

VD:ns varaktighet hade i tidigare studier visat signifikanta positiva, såväl som negativa 

samband med ersättningen. I ett första skede fann vi också ett negativt samband med 

ersättningen, men vid kontroll mot extremvärden tappades det sambandet. Styrelsestorleken 

visade inte heller signifikant samband. Skall slutsats dras av detta är en möjlig teori att 

bolagens styrelser inte tappat effektiviteten vid ökad storlek, och på så sätt inte låtit 

ersättningsnivåerna skena iväg. Regeringens val av styrelsemedlemmar och eventuell 

möjlighet att påverka dem, skulle också kunna förklara att storleken inte spelar någon roll. 

Kön och ålder hade vi inga starka förväntningar på gällande eventuella samband, och några 

tydliga sådana fann vi inte i studien heller.  

Studiens modeller har genomgående visat på en hög förklaringsgrad, vilket har bekräftat att 

våra utvalda variabler passar väl för att beskriva variansen i ersättningsstorlek. Värdet visade 

sig vara betydligt högre än våra förväntningar, mycket beroende på att tidigare liknande 

studier med fler oberoende variabler inte visat upp lika hög förklaringsgrad. Vår egen teori 

om detta är att riktlinjerna kring statliga bolags direktörsersättningar är tydliga och efterföljs 

av bolagen, vilket skapar ett enhetligt och tydligt förfarande. 
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Bilaga 1 – Översikt statliga företag 

Företag VD (2008) 
Akademiska hus Thomas Norell 

Almi Göran Lundvall 

Apoteket Stefan Karlsson 

Arbetslivsresurs Torsten Håkansta 

Arlandabanan Infrastructure Gunnar Malm 

Bilprovningen Magnus Ehrenstrahle 

Bostadsgaranti Kåre Eriksson 

Botniabanan Lennart Westberg 

Green Cargo Sören Belin 

Göta Kanalbolaget Anders Donlau 

Innovationsbron Peter Strömbäck 

Jernhusen Per Bergren 

Kasernen Arne Lorentzon 

Kungliga dramatiska teatern Marie-Louise Ekman 

Kungliga operan Anders Franzén 

Lernia Mattias Kjellgren 

LKAB Ola Johansson 

Miljömärkning Ragnar Unge 

Nordea Christian Clausen 

Posten Erik Olsson 

RISE Peter Holmstedt 

Rymdbolaget Lars Persson 

Samhall Birgitta Böhlin 

SAS Mats Jansson 

SBAB Eva Cederbalk 

SEK Peter Yngwe 

SJ Jan Forsberg 

SOS Alarm Sven-Rune Bergqvist 

SP Maria Khorsand 

Specialfastigheter Curt Bylund 

Statens Bostads Omvandling Sten Ekström 

Sveaskog Gunnar Olofsson 

Svedab Lars Christiansson 

Swedesurvey Hans-Erik Wiberg 

Swedfund International Björn Blomberg 

Svenska 
Skeppshypotekskassan 

Lars Johansson 

Svenska Spel Anders Hägg/Jesper 
Kärrbrinnk 

SweRoad Per-Erik Winberg 

Svevia Per-Olof Wedin 

Systembolaget Anitra Steen 

Telia Lars Nyberg 

Teracom Christer Fritzon 

Vasallen Hakan Steinbuchel 

Vattenfall Lars G Josefsson 

VisitSweden Thomas Brühl 
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Företag som är statligt ägda, men inte ingår i studien 

Företag Orsak till att de ej medverkar i studien 
A/O Dom Shvetsii Utländskt bolag/Ingen information 

ExStattum Bolag som är under avveckling 

Fourier transform Bildades 2009 

Miljöstyrningsrådet Ingen Information tillgänglig om VD-ersättning 

Norrland Center INGEN VD 

Preaktio Vilande bolag 

Vectura Bildades årsskiftet 2008/2009 

Voksenåsen Utländskt bolag/Ingen information 

Zenit Shipping Bolag som är under avveckling 
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