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Abstract 
 
In our master thesis we didn’t find anything that’s showed that money payment for 
directors in board could increase the wealth for the Swedish stock market company 
and their owners. But we found that it was a clear connection between institutional 
owners, small owners and employee with ownership, company size, board size and 
competence defined like board assignments.  
 
Our suggestions are that owners for the public companies implemented a 
committee which has owners from all parties, especially from the smaller owners. 
It’s important that they put an ethical side when they decide which remuneration is 
best suitable for the board members. They must also consider the performance of 
the individual board member must be based up on how well they succeed in 
controlling the president of the company. If they not succeed in this matter they 
will also lose a part of there remuneration.  
 
In future research we hope that connection between remuneration and performance 
will be tested individually in boards of big, medium and small companies. This test 
can also be done between the different stock exchanges in the Nordic area.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sammanfattning 
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Syfte.               Vi vill finna vilka variabler som påverkade styrelsens 

ersättningar och om ersättningarna förbättrade företagets 
prestationer. 

 
Metod:            Vi valde att göra en kvantitativ undersökning av 56 svenska 

publika företag. Vårt material byggde vi upp utifrån en deduktiv 
ansats.  

 
Teori:       
 
Vi använde ett dussintals böcker och forskningsartiklar för att samla teori. Utifrån teorin 
skapade vi tretton hypoteser för att testa och analysera och finna ett samband mellan 
variablerna. I vårt första steg var teorin uppdelade på åtta hypoteser baserade på vad som 
påverkade ersättningarna. Det var ägarstruktur, nomineringskommittéer, företagets storlek, 
styrelsens storlek, styrelseledamotens ålder, styrelseledamöternas tillhörighet, 
styrelseledamöternas mandattid och kompetens. I det sista steget testade vi de fem 
prestationsvariablernas; bruttomarginal, rörelsemarginal, ROA, ROE och aktieavkastningen. 
Vi ville se hur mycket de påverkades av ersättningsvariablerna; styrelsens arvode, 
ordförandes arvode, styrelseledamöternas aktieinnehav, styrelseledamöternas 
konvertibelinnehav och optionsinnehav. 
 
 
Slutsatser: 
 
Vi fann att ägarstrukturen med institutionerna, privatpersoner under fem procent 
aktieinnehav och ägare med anställning hade en stor påverkan på ersättningens nivå. 
Emellertid var det endast institutioner som påverkade ersättningarna positivt. Vi fann också 
att företagets storlek, styrelsens storlek samt styrelseledamotens kompetens hade stor positiv 
betydelse för ersättningarna. Däremot kunde vi inte finna några tecken på att ersättningarnas 
nivå påverkade prestationerna. Våran slutsats är därför att de publika företagen inrättar en 
nomineringskommitté, med utvärderingsvariabler där styrelseledamotens kompetens sätts i 
fokus. Dessutom ska prestationernas baseras utifrån hur de har lyckats styra VD:s arbete i 
den operativa verksamheten. Framtida forskning kan inrikta sig mot en undersökning där en 
uppdelning i små, medelstora, och stora företag görs mellan de nordiska börserna.    
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1   Inledning  
 
 
Vi inleder först med bakgrunden om styrelsens arbete, ersättningar, dess 
problematik och svårigheter. Utifrån problematiseringen och bakgrunden 
formulerar vi en huvudhypotes vilken leder oss vidare till vårt syfte för denna 
uppsats. Kapitlet avslutas med uppsatsens fortsatta disposition. 
 
 

1.1 Bakgrund  
 
I den allmänna debatten utsätts ständigt de publika företagens styrelser, VD och 
ledningen för kritik. Främst går kritiken ut på att deras ersättningar inte är 
proportionella mot vad de presterar och ska vara på rimliga nivåer (Arlebäck, 
1999). Inom den akademiska världen och företagen har särskilt nivåerna på VD:s 
ersättningar varit ett kontroversiellt och diskuterat ämne (Core et al, 1999). VD har 
alltid varit den som ansets har haft den största betydelsen för ett företag. Det beror 
på att VD leder och ansvarar för den operativa verksamheten (Mohlin, 1992). För 
detta arbete har VD tilldelats utöver sin lön, bonus, konvertibler och olika 
optionsinstrument (Enqvist et al, 1998), dessutom får VD avgångsvederlag samt 
olika pensionsförmåner och därmed kan ”landa väldigt mjukt” (Svd, 6/3-2003). 
Oavsett dessa tilldelningar till VD har styrelsen däremot det största ansvaret för 
företaget (ABL 8:3), och kan bli skadeståndsskyldiga vid misskötsel av bolaget 
(ABL kap 15). Styrelsen har därmed befogenhet att kunna tillsätta och avsätta VD 
när inte målen uppnås i den operativa verksamheten (Mohlin, 1992). Det kräver ett 
väl fungerande belöningssystem även för styrelsens ledamöter som kan motivera 
dessa för ett bättre arbete (Conger et al, 1998).  

I svenska publika företag har styrelsens ledamöter fått ett monetärt arvode 
som beslutas på företagens bolagsstämmor under våren och oftast betalas ut i 
efterhand upp till ett halvår senare efter beslutet (Arlebäck, 1999). Dessutom har 
styrelseledamöterna i vissa fall fått tilldelning av olika optionsinstrument och 
konvertibler (Brodin et al, 2000). I enlighet med pilotskolan har även 
styrelseledamöterna rekommenderats att äga aktier i företaget (Anell, 1990). Det 
visar på att det bästa incitamentet för motivation, är monetära belöningar (Robbins, 
1989). Emellertid måste styrelsens ledamöter utvärderas internt för att bästa 
effekten skall uppnås, men det finns inget som tyder på att styrelsens aktiviteter har 
ett samband med företagets vinst och lönsamhetsutveckling (Conger et al, 1998). 
Detta leder oss in på vår problematisering.  
 
 
 
 



1.2 Problematisering 
 
Under vårt inledande förarbete fann vi en del arbeten som diskuterade och tog upp 
problematiken med styrelsens arbete och de krav som aktieägarna ställde på 
ledamöterna (Edvardsson, 2002). Emellertid fann vi inga undersökningar i svenska 
privata eller publika1 företag som visade på kopplingar mellan styrelsens 
ersättningar och företagets prestationer.  

Utomlands har det genomförts ett stort antal undersökningar med tydliga 
kopplingar mellan styrelsen och VD:n. Det har främst varit i sammanhang där 
sammansättningen i styrelsen kopplats ihop med VD:s ersättningar (Flinkstein et al, 
1989 & Lambert et al, 1993 & Boyd 1994). Ett exempel på detta är Core et al 
(1999) undersökning som gjordes på 205 publika amerikanska företag. 
Angreppssättet i undersökningen var agent- och principalteorin som är ett vanligt 
sätt att beskriva förhållandet mellan ägare, styrelse och ledning (Edvardsson, 2002). 
De fann att ju större agent- och principal problem som råder i företagen, desto 
större ersättningar betalas ut i förhållande till genomsnittet på marknaden. I de 
flesta fall resulterade detta till en sämre aktieavkastning. (Core et al, 1999) 
 
Utifrån den inledande bakgrunden och problematiseringen, leder detta fram till vår 
huvudhypotes med fokus på svenska publika företag.   
 
H0: Vad är det som påverkar styrelsens ersättningar i svenska publika företag och 
vilka prestationsvariabler motsvarar dessa bäst? 
 
 

1.3 Syfte 
 
Vårt syfte och mål med uppsatsen är att i svenska publika företag under en 
treårsperiod (år 1999-2001) försöka finna de variabler som har störst påverkan på 
styrelsens ersättningar. Dessutom vi vill ta reda på om styrelsens ersättningar 
påverkar företagets prestationer under det påföljande året efter bolagsstämmans 
beslut om ersättningar under en treårsperiod (år 2000-2002).     
 
 

                                                 
1 Publikt företag = Enligt (ABL 1:3 §) är det ett bolag som är noterat vid en börs och har ett 
aktiekapital på minst 500 000 kr. Det är ”endast publika företag som har rätt att inbjuda 
allmänheten att teckna eller förvärva aktier och andra värdepapper som bolaget ger ut” (Wallentin 
& Estevall, 1997). Vid ändring från privat bolag (aktiekapital: 100 000 kr) till publikt bolag krävs 
beslut av bolagsstämman (ABL 17:1 §). Dessutom måste de nyblivna publika bolagen uppnå kraven 
som börsen ställer för notering på de olika listorna. Ett blivande publikt bolag som vill notera sig på 
exempelvis A-listan minst ha 2000 aktieägare som innehar en börspost med ett värde på 20 000kr 
(Stockholmsbörsens Börsregler, 2003).   



1.4 Uppsatsens disposition 
 
Våran uppsats är uppdelad i totalt sex huvudkapitel och en källföreteckning samt 
bilagor enligt följande.    
 
 
Kapitel 2:  Metod 
 
I detta kapitel inleder vi uppsatsen med vårt mål, vetenskapliga ansats och 
förhållningssätt. Därtill lyfter vi fram vår vetenskapliga metod. Kapitlet avslutas 
med en kapitelsammanfattning.  
 
 
Kapitel 3: Lagar, rekommendationer och regler 
 
I detta kapitel inleder vi med styrelsens grundläggande struktur utifrån det publika 
företagets bolagsstämma, styrelse, revisor och verkställande direktör. Därtill lyfter 
vi fram den risk som styrelsens ledamöter utsätts för, med ett fokus mot 
Aktiebolagslagen (1974:1385). Vidare går vi igenom vad som påverkar styrelsen 
utifrån ett rekommendationsperspektiv och de regler de publika företagen måste 
följa i enlighet med noteringsavtalet på Stockholmsbörsen, gällande styrelsen. 
Därtill har vi beskrivit vilka övriga faktorer som antas påverka styrelsen i en 
modell. Kapitlet avslutas med en kapitelsammanfattning där det viktigaste från 
kapitlet tas upp. 
 
 
Kapitel 4:  Teori 
 
I detta kapitel presenteras den teori som används för studien. Teorin återknyts till 
svenska publika företags styrelser funktionssätt och den juridik samt 
rekommendationer som styrelsen måste följa. Vi har utvecklat en modell som är 
baserad på de olika teorierna som vi har använt i uppsatsen. Modellen är sedan en 
bas i det följande empiri-, och analyskapitlet. Vi inleder med vad som påverkar 
styrelsens ledamöters ersättningar, som vi senare kopplar ihop med dess 
ersättningar genom åtta olika hypoteser. I kapitel 4.2 går vi djupare in på hur 
styrelsens ledamöter ersätts, för att se om dessa ersättningar påverkar företagets 
prestationer positivt med hjälp av fem hypoteser. Vidare i kapitel 4.3 lyfter vi fram 
fem olika resultatmått som vi använder i vår undersökning, för att kunna mäta 
styrelseledamöternas prestationer. Kapitlet avslutas med att vi sammanfattar det 
mest relevanta i kapitlet. 
 
 
 
 
 



Kapitel 5:  Empirisk metod 
 
I det empiriska metod kapitlet beskrivs hur vi översätter våra teoretiska begrepp till 
mätbara variabler. Vi redogör först vårt mål med den empiriska undersökningen 
samt vilket tillvägagångssätt vi har använt oss av utifrån det urval vi gjorde. Vidare 
redogör vi operationaliseringen utifrån styrelsens ersättningar och hur vi går 
tillväga med de problem som uppkommer. Därefter beskriver vi våra 
analysmetoder för att kunna genomföra vår undersökning. I nästa steg av 
operationaliseringen går vi igenom de första åtta påverkansfaktorer som speglar 
företagets ersättningar. I steg två i arbete, redogör vi måtten; bruttomarginal, 
rörelsemarginal, ROA, ROE, aktieavkastning och hur dessa ska mätas, samt hur 
styrelsens ersättningar påverkar de fem variablerna. Slutligen framför vi kritik mot 
vår empiriska metod och samlar kapitlets huvudpunkter i en sammanfattning. 
 
 
Kapitel 6:  Analys av empiriskt material 
 
I detta kapitel genomför vi vår analys. Utgångspunkten i analysen baserar sig på 
tidigare kapitel. Vi börjar med eliminering av de publika företagen som inte följer 
den mall som vi har satt för att genomföra vårt urval. När vi har fått fram rätt antal 
företag kommer vi att analysera utfallet med hjälp av två variabler i styrelsens 
ersättningar. Det blir inledningen till att testa våra första åtta hypoteser, vilka 
genererats ur befintlig teori, som antas påverka det publika företagets ersättningar. I 
den andra delen av analyskapitlet lyfter vi fram utfallet av våra fem utvalda 
prestationsvariabler; Bruttomarginal, Rörelsemarginal, ROA, ROE, 
Aktieavkastning. I våra fem avslutande hypoteser, baserade på styrelsens 
ersättningar, testar vi dess effekt på prestationsvariablerna. I slutdelen av kapitlet 
summerar vi utfallet av hypoteserna och skapar en slutgiltig modell. Analyskapitlet 
avslutas med en kapitelsammanfattning. 
 
 
Kapitel 7:  Slutsats 
 
Vi inleder med en diskussion angående de resultat vi fann i vår undersökning. 
Vidare redogörs ett antal praktiska implikationer. Dessutom framför vi kritik mot 
vårt eget arbete. Vi avslutar med förslag till fortsatt forskning.      
 
 
 

 
 

 
 



2 Metod 
 
 
I detta kapitel inleder vi med vårat mål, vetenskapliga ansats och förhållningssätt. 
Därtill lyfter vi fram vår vetenskapliga metod. Kapitlet avslutas med en 
kapitelsammanfattning.  
 
 

2.1 Vetenskaplig ansats & förhållningssätt 
 
Målet med våran uppsats är att finna information som leder oss till en ökad 
förståelse kring det publika företagets styrelse. Genom att utnyttja den 
informationen som finns tillgänglig i den ekonomiska forskningen kompletterat 
med en empirisk undersökning hoppas vi kunna få svar på vår huvudtes. Ska vi 
uppnå vårt syfte uppnår vi detta med den logiska deduktiva ansatsen. Vilket innebär 
enligt Pålsson-Syll (2001) att vi kan härleda våra påståenden utifrån de funna 
teoretikernas egna påståenden. Alltså kan vi skapa våra hypoteser utifrån teorin och 
göra slutsatser utifrån våra funna resultat (Patel & Davidson, 1994).  
 I det inledande kapitlet beskrev vi att informationen är begränsad i fallet 
med styrelsens ersättningar (Se kapitel 1.2). Oavsett denna problematik är ansatsen 
deduktiv, eftersom vi använder teorier utifrån styrelsens arbete och VD:n 
ersättningar. Det innebär att vi inte behöver använda den induktiva metoden, 
eftersom teorin inte är frånvarande inom vårt ämnesområde. Emellertid kan det 
påpekas att abduktiva ansatsen kunde ha varit möjlig för oss, eftersom vi saknar 
fullständig information om styrelsens ersättningar och dess kausala samband med 
företaget. (Patel & Davidson, 1994, Pålsson-Syll 2001) Vi vill finna dessa kausala 
samband, som är en förutsättning i deduktiva ansatsen (Saunders et al, 2000).    
 Vi är medvetna om att vi skiftar i våra angreppssätt utifrån teorin och 
den insamlade empirin, vilket kan innebära att vi använder abduktiva ansatsen till 
viss del. Det beror på att vi samlar empiri om styrelsen i de publika företagens 
årsredovisningar och grundläggande statistik om företagen på Stockholmsbörsen 
(Kapitel 5.1.1). Utifrån denna problematik kan vår bakomliggande teori och 
empirin ge oss en djupare förståelse om styrelsen (Alvesson & Sköldberg, 1994). 
Det innebär att vi inte kan använda deduktiva metoden fullt ut, eftersom vi saknar 
fullständig information om företagen i inledningsskedet. Detta försvårar för oss att 
härleda våra hypoteser (Patel & Davidson, 1994). 
 I det positivistiska angreppssättet som vi arbetar efter, ska 
förhoppningsvis leda till en ökad förståelse om ägarstyrningsfrågor och styrelsens 
bakomliggande problematik (Rosengren & Arvidson, 1992). Vi vill att våran 
undersökning ska leda till förbättringar och insatser vilket leder till att debatten blir 
mera nyanserad samt finner de delar som kan generaliseras och tillfredställa olika 
parter på marknaden, samt i samhället (Patel & Davidson, 1994). Samtidigt kan vi 
finna vissa delar i den hermeneutikiska ansatsen som vi skulle kunna använda oss 



av, eftersom det finns endast vissa delar och inte allt av styrelsens problematik som 
är intressant i vårt fall. Emellertid kan det påpekas att vi visserligen vill finna 
konsekvenser av styrelsens handlingar. Samtidigt är vi medvetna om, att förståelse 
endast skapas utifrån de delar vi undersöker, men hoppas finna en djupare 
förståelse i den empiriska undersökningen (Patel & Davidson, 1994). Vi arbetar 
därför med det positivistiska angreppssättet. 
  
 

2.2 Vetenskaplig metod 
 
Vi använder olika metoder för att uppnå vårt mål i uppsatsen. Emellertid kommer 
mycket av informationen inte beskrivas här, utan endast i den empiriska metoden. 
Det leder till att våran redogörelse av den vetenskapliga metoden bli relativ 
kortfattad.   

Målet med vår undersökning var att hitta samband i det publika företagets 
styrelse och vad som påverkar deras arbete, samt förhållandet mellan styrelsens 
ersättningar och vad företaget presterar i olika resultatvariabler. För att utreda dessa 
begrepp valde vi att använda oss av en förklarande och en kvantitativ 
undersökning2. Fördelen med den förklarande undersökningen var att klarlägga 
samband och testa våra hypoteser. Dessutom kan den kvantitativa undersökningen 
ge oss ett bredare urval med en större möjlighet för oss att kunna förklara 
sambanden mellan våra variabler. (Damström, 2000) Visserligen kunde vi ha 
kompletterat med en kvalitativ metod som inneburit att vi även intervjuat 
styrelseledamöterna om problematiken i styrelsen. Emellertid torde de leda till att 
undersökningen hade blivit alldeles för bred och inte lett till några förändrade 
utfall, eftersom vi arbetar med hypotesgenerering, vilket testas med korrelationer 
och regressioner (Kapitel 5.2.4). Samtidigt är vi medvetna om att intervjuer kan ge 
oss viktig information när vi i slutsatsen ska redogöra och argumentera om utfallet, 
samt leda oss fram till praktiska implikationer. Men vi anser ändå att den 
kvantitativa metoden ska ge oss tillräckligt med information tillsammans med den 
teori som vi finner om styrelsen och dess kopplingar till ersättningarna samt 
prestationer. Vi kan förhoppningsvis med metoden finna en nyvunnen kunskap som 
därmed till vissa delar sammanfaller med den explorativa undersökningens mål 
(Patel & Davidson, 1994).  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Utgångspunkten i vår kvantitativa undersökning är samtliga publika företag i affärstidningen 
Affärsvärldens bolagsindelning på totalt 371 stycken (Kapitel 5.1.1). 



2.3 Kapitelsammanfattning 
 
I kapitlet har vi redogjort för de vetenskapliga metoder som vi har använt i arbete. I 
den vetenskapliga ansatsen har vi utnyttjat den deduktiva ansatsen. Vilket innebär 
att vi ska utgå från en ren teoretisk nivå, med varningen att vi även använder den 
abduktiva ansatsen. Det beror på att vi även drar nytta av den empiriska 
informationen om de publika företagen. Emellertid är till största delen den första 
huvudansatsen vår utgångspunkt.   

I vårt vetenskapliga förhållningssätt använder vi det positivistiska sättet 
med som syfte för att öka förståelse för marknaden och samhället. Dessutom finns 
vissa spår av hermeneutik, men eftersom vår undersökning är generaliserande så är 
vår sätt positivistiskt.  

Avslutningsvis är den kvantitativa undersökningen ett primärt arbetssätt 
vi använder, utan att tränga in på den kvalitativa problematiken med intervjuer. 
Samtidigt har vi i åtanke den informationsförlust som kan bli fallet när dessa 
utelämnas.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 Lagar, rekommendationer och regler 
 
 
I detta kapitel inleder vi med styrelsens grundläggande struktur utifrån det publika 
företagets bolagsstämma, styrelse, revisor, verkställande direktör. Därtill lyfter vi 
fram den risk som styrelsens ledamöter utsätts för, med fokus mot Aktiebolagslagen 
(1974:1385). Vidare går vi igenom vad som påverkar styrelsen utifrån ett 
rekommendationsperspektiv och de regler de publika företagen måste följa i 
enlighet med noteringsavtalet på Stockholmsbörsen gällande styrelsen. Därtill har 
vi beskrivit vilka övriga faktorer som antas påverka styrelsen i en modell. Kapitlet 
avslutas med en kapitelsammanfattning där det viktigaste från kapitlet tas upp. 
 
 

3.1 Styrelsens grundläggande struktur 
 
I Aktiebolagslagen (1975:385) ger vissa grunder när det avser styrelsens ställning, 
uppgifter, sammansättning och arbetsformer. 
 
Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets 
angelägenheter. Styrelsen skall se till att bolagets organisation är utformad så att 
bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt 
kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsen skall i skriftliga instruktioner ange 
arbetsfördelningen mellan å ena sidan styrelsen och å andra sidan den 
verkställande direktören och de andra organ som styrelsen inrättar. Styrelsens 
ansvar och tillsynsskyldighet kan inte överlåtas på någon annan. (ABL 8:3 §).  
 
Modellen 3.1 nedan visar alltså att styrelsen är ett samarbets- och kontrollorgan 
mellan ägare (bolagsstämma), företagsledning (VD och dess närmaste 
medarbetare). Dessutom har revisorerna i uppgift att granska styrelsens och VD: s 
förvaltning samt bolagets årsredovisningar och bokföring (ABL 10:3 §). 
 

 
 

Modell 3.1 (Figur 1 Aktiebolagets bolagsorgan, Arlebäck, 1997, sid. 17) 
 
 



3.1.1 Bolagsstämma 
 
Bolagsstämman är det organ där aktieägare kan uttrycka sina rättigheter via sin rätt 
att besluta i bolagets angelägenheter (ABL 9:1 §). Aktieägarna är därför i realiteten 
passiva ägare, fram till dess att de utövar sin rösträtt eller överlåter sitt 
aktieinnehav. Enligt ABL 9 kap 22 § har styrelsen och VD upplysningsplikt 
gentemot aktieägarna på bolagsstämman i frågor gällande förhållanden i bolaget 
och dess ekonomiska situation. I publika bolag ska det inträffa när årsredovisningen 
behandlas, därtill utan att det åsamkar någon väsentlig skada för bolaget. Andra 
beslut fattade av bolagsstämman får inte vara till nackdel för aktieägarna respektive 
bolaget (ABL 9:37 §). 
 
 

3.1.2 Styrelse 
 
Styrelsen utses av ägarna på bolagsstämman och fungerar som ägarnas ”förlängda 
arm” (ABL 8:6 §). Ett publikt aktiebolag skall omfatta en styrelse om minst 3 
ledamöter exklusive arbetstagarrepresentanter (ABL 8:1 §). Enligt Lag (1987:1245) 
om styrelserepresentation för de privatanställda i styrelsen har de rätt till ordinarie 
arbetstagareledamöter och suppleanter för var en av dessa, i aktiebolag med minst 
25 anställda (LSA 4 §). Mandatperioden uppgår till maximalt fyra år eller den tid 
som bolagsordningen föreskriver (ABL 8:10 § och LSA 10 §). 
 
”Styrelsen skall årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. I 
arbetsordningen skall det anges hur arbetet i förekommande fall skall fördelas 
mellan styrelsens ledamöter, hur ofta styrelsen skall sammanträda samt i vilken 
utsträckning suppleanterna skall delta i styrelsens arbete och kallas till dess 
sammanträden. Om arbetsordningen innehåller anvisningar om arbetsfördelning 
mellan styrelsens ledamöter, skall styrelsen fortlöpande kontrollera att 
arbetsfördelningen kan upprätthållas”. (ABL 8:5 § 1-2 st.) 
 
Detta arbete ovan leds av en ordförande som utses av styrelsen, om inte 
bolagsordningen föreskriver något annat. Denna får emellertid inte vara VD och 
ordförande samtidigt (ABL 8:14 §). Förutom att uppdraget ska vara begränsat till 
fyra år enligt ABL 9:10, men denne kan dock bli återvald när denna mandattid går 
ut.  
 
 

3.1.3 Revisor 
 
I ett aktiebolag skall det finnas minst en revisor (ABL 10:1 §) som utses av 
bolagsstämman (ABL 10:8 §). Den måste vara auktoriserad eller godkänd revisor 
och ha goda erfarenheter om ekonomiska förhållanden, för att kunna fullgöra 
bolagets uppdrag (ABL 10:11 §). Dennes mandatperiod uppgår till fyra 



räkenskapsår (ABL 10:20 §). Revisorn är skyldig att lämna en revisionsberättelse 
till bolagets styrelse senast tre veckor för den aktuella bolagsstämman (ABL 10:27 
§). Revisorn har mot enskild aktieägare eller utomstående tystnadsplikt om det kan 
vara till skada för bolaget (ABL 10:37 §). Om en revisor misstänker brott är han 
skyldig att vidta åtgärder (ABL 10:39-40 §). Bolagsstämman har rätt att kräva alla 
slags upplysningar som inte skulle vara till skada för bolaget (ABL 10:41 §).  
 
 

3.1.4 Verkställande direktör 
 
En verkställande direktör utses av styrelsen i ett publikt aktiebolag (ABL 8:23 §). 
VD har i uppgift att sköta bolagets löpande förvaltning enligt styrelsens riktlinjer 
och anvisningar. Därtill utan styrelsens tillåtelse får VD utföra åtgärder som med 
hänsyn till omfattningen av bolagets verksamhet är av betydelse (ABL 8:25 §).  
 
 

3.1.5 Risk 
 
Det finns olika risker som styrelsen i ett företag måste vara medveten om. Enligt 
Hamiltons (1996, sid. 12) definition är risken ”faran för att en slumpmässig 
händelse negativt skall påverka möjligheten att nå ett uppställt mål”. Det 
förekommer en mängd riskfaktorer som resulterar i ett flertal händelser (Dickson, 
1990). Risken för styrelsen och dess ledamöter är att de är primärt ansvariga 
gentemot bolaget och tredjeman. Om ledamoten uppsåtligen eller av oaktsamhet 
skadat bolaget, kan det leda till ersättningsskyldighet för skadan som uppstår (ABL 
15:1 §). När en styrelseledamot inträtt i avtalsförhållande med bolaget kan därmed 
ansvar utkrävas. Innebörden blir att styrelseledamoten inte kan hävda sin oskuld på 
försumlighet. Styrelseledamotens risk finns alltså i den roll som denne inträder 
genom sitt avtalsförhållande. Största risken har ordförande, eftersom denne ska se 
till styrelsen och de övriga ledamöterna följer de regler som lagen kräver (ABL 
8:14 §). De kan inte minimera sin egen risk genom att överlåta ansvaret och 
skyldigheten på någon annan (ABL 8:3 §). Styrelsen kan därmed som företrädare 
för bolaget och firmatecknare (ABL 8:29 §), inte företa en rättshandling som 
påverkar bolaget eller aktieägare negativt (ABL 8:34 §). Innebörden blir att 
rättshandlingen påverkar bara styrelsens ledamöter vid missbruk och inte bolaget 
(ABL 8:35 §).    
 
 
 
 
 
 
 



3.2 Rekommendationer 
 
Utöver Aktiebolagslagen (1975:1385) och Bokföringslagen (1999:1078), måste 
styrelsen i ett publikt bolag följa: Årsredovisningslagen (1995:1554), Handel med 
finansiella instrument (1991:980), Insiderstrafflagen (2000:1086), 
Anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument (2000:1087), 
Vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag den så kallade Leo-lagen 
(1987:464)3 och föreskrifter från Finansinspektionen samt regler enligt 
noteringsavtalet med Stockholmsbörsen (se vidare i kap, 3.3). Vidare finns det idag 
ett flertal rekommendationer som styr styrelsens arbete och struktur i både de 
onoterade bolagen och de publika svenska företagen. De kommer främst från 
StyrelseAkademien och Sveriges Aktiespararnas Riksförbund. Vidare finns det 
olika rekommendationer från Aktiemarknadsnämnden samt Näringslivets 
börskommitté (NBK) (mer om dessa två i kap 3.3). Vi går emellertid inte in djupare 
in på rekommendationerna utan beskriver dessa nedan översiktligt för att inte öka 
informationsmängden i denna uppsats. 
 
 

3.2.1 Styrelseakademin  
 
StyrelseAkademin har tagit initiativ till att utveckla en samlad svensk kod för god 
praxis i styrelsearbete. De har upprättat skriften ”Vägledning till god Styrelsesed” i 
sex kapitel med riktlinjer i ett antal huvudpunkter. Ett urval av dessa visas nedan.  
 
 
• Styrelsens uppgifter 
• Styrelsens storlek och sammansättning 
• Styrelseledamöters oberoende 
• Tillsättning av styrelseledamöter  
• Styrelsens arbete 
• Arvodering av styrelser 
• Utvärdering av styrelser 
 
Dessa huvudpunkter byggs kring ett principuttalande som ger uttryck för 
StyrelseAkademins grundläggande synsätt. Ur detta följs sedan konkreta riktlinjer 

                                                 
3 Leo-lagen = ”Lagen som tillkom 1987 har sin bakgrund i den s.k. Leoaffären. I november 1983 
beslutade bolagsstämman i Leo, ett dotterbolag till Sonesson AB, att bolaget skulle genomföra en 
nyemission riktad till bland annat ett antal ledande befattningshavare i koncernen. Under 1985 
genomfördes en börsintroduktion av Leo och marknadsvärdet på aktierna i Leo var väsentligt högre 
än det pris som erbjöds i den riktade emissionen. Den debatt som därpå följde ledde till att en 
kommission tillsattes. Leo-lagen (lagen om riktade emissioner till personalen i aktiemarknadsbolag) 
är resultatet av den utredningen. Aktiebolagskommittén har i sitt betänkande SOU 2001:1 förslagit 
att Leo-lagen arbetas in i Aktiebolagslagen." (Aktiespararnas ägarstyrningspolicy, 2003) 
 



ur ett konsekvensperspektiv som är tillämpliga för ett flertal bolag. 
(StyrelseAkademin, 2003) 
 
 

3.2.2 Sveriges Aktiespararnas Riksförbund 
 
De är idag en oberoende intresseorganisation för enskilda individer som sparar i 
marknadsnoterade aktier, aktiefonder och andra aktierelaterade värdepapper. Enligt 
Sveriges Aktiespararnas Riksförbund är deras uppgift för sina medlemmar skapa 
bästa möjliga förutsättningar för aktiesparande genom att: 
 

• Sveriges Aktiespararnas Riksförbund ska verka för en god miljö för enskilt 
aktieägande. 

• Sveriges Aktiespararnas Riksförbund informerar och utbildar sina 
medlemmar i aktiekunskap i syfte att förbättra deras förmåga att 
självständigt besluta om och genomföra aktieaffärer. 

• Sveriges Aktiespararnas Riksförbund vill erbjuda sina medlemmar 
aktiehandelstjänster anpassade till medlemmarnas behov och förbundets 
grundläggande idéer. 

 
För att driva frågor på bolagsstämmorna har de bland annat upprättat en 
ägarstyrningspolicy som är upprättad i åtta olika kapitel.  De kapitel som rör det 
publika aktiebolagets styrelse är främst kapitel tre, bolagets styrelse, och kapitel 
fyra, ersättningen till ledningen, samt kapitel sex, Incitamentsprogram till ledning 
och anställda. (Sveriges Aktiespararnas Riksförbund, 2003) 
 
 

3.3 Regler för publika företag 
 
När ett företag är noterad på en aktiemarknad måste det följa en mängd olika regler 
som är reglerat bland annat i noteringsavtalet. Där informationsskyldighet, 
påföljder, börsens tystnadsplikt, avgifter, avtalets giltighetstid finns nedtecknat. 
Vidare finns det två bilagor till noteringsavtalet.  
 
I bilaga 1 tas upp:  
 

• I punkt 1-7 om ”Allmänt” beskrivs hur information ska offentliggöras, i 
vilken form, var den ska offentliggöras, språk osv.    

• I punkt 8-11 i samma avsnitt under god redovisningssed och 
årsredovisningen; att redovisning ska vara upptagen med tillämpliga lagar; 
att redogörelse ska lämnas i årsredovisningen hur styrelsens arbete fortgått 
under verksamhetsåret, lämnas information utförligt om alla utestående 
incitamentsprogram, samt hur länge styrelseledamöter ingått i styrelsen, 
andra styrelseuppdrag och huvudsysselsättning.  



• I punkt 12-30 om ”Information som omedelbart ska offentliggöras” finns 
regler om: bokslutskommuniké och delårsrapporter, prognoser, 
bolagsstämma, emissioner, notering på andra börser, information till andra 
börser, förändring av VD; styrelse mm (att förändringar av dessa 
omedelbart ska offentliggöras), transaktioner med närstående, oren 
revisionsberättelse, uppgifter i övrigt (generalklausulen), samt 
genomgripande förändringar.  

• I punkt 31-36 om ”Information endast till börsen” finns det ett antal regler 
om: erinran av revisorerna, offentligt erbjudanden om förvärv, 
förhandsinformation inför prognosjustering samt dispens avseende 
offentliggörande.                

 
I bilaga 2 finns fem regler utgivna av Näringslivets Börskommitté (NBK) knutna 
till noteringsavtalet. Dock berör endast två regler direkt styrelsen och dess val samt 
förmåner.  (Stockholmsbörsen 2003) 
 

• Näringslivets Börskommittés regler om information angående ledande 
befattningshavares förmåner (2002). 

 
• Näringslivets Börskommittés regler om information inför val av styrelse i 

aktiemarknadsbolag (1994).  
 
 

3.4 Övrig påverkan på styrelsen 
 
Förutom de juridiska effekterna, rekommendationer samt regler kan även 
ägarstrukturen, marknaden och samhället påverka styrelsens arbete (Se modell 3.2, 
nedan). 
         

 
 
Modell 3.2 Styrelsens som interaktör mellan ägare, samhälle och marknad, samt företagsledning 
(Arlebäck, figur 7, 1997) 
 
 
 



För att återgå kort till juridiken kan ägarna utse och avsätta styrelsens ledamöter på 
bolagsstämman genom att aktieägarna kommer i majoritet på bolagsstämman med 
hjälp av äganderätter, som minst måste vara i två tredjedelars majoritet (ABL 9:30 
§). Det är under förutsättningen att inte bolagsordningen påtalar något annat (ABL 
9:29 §). Ägarna kan därmed utöva inflytande över den arbetsordning som styrelsen 
har. (Mer om ägarna i 4.2.1) 

Samhället påverkar styrelsen på ett flertal sätt. Staten gör det genom 
stifta lagar, media gör det om företagen och dess representanter verkar ur ett oetiskt 
perspektiv (Crowton & Chrisp, 1998). Därtill kan andra organ (se Aktiespararna, 
Styrelseakademin) har en viss påverkan på företagens styrelsearbete och 
ersättningsnivåer.  

Företagsledningen påverkar styrelsens arbete, eftersom de driver 
företagets operativa verksamhet (Arlebäck, 1997) och är mera utsatt för dagliga 
problem. Företagsledarna har därmed ett stort ansvar för att få verksamheten att 
fungera på ett smärtfritt sätt (Johnson & Scholes, 1999). Samtidigt är det viktigt att 
styrelsen inte påverkar den löpande förvaltningen i allt för stor utsträckning (Molin, 
1992). VD är oftast den person från företagsledningen (Wallentin & Estevall, 
1997), som sitter med i styrelsen och redogör för hur den löpande verksamheten har 
bedrivits, samt redovisar det ekonomiska utfallet. Utöver VD bör inga andra 
anställda medverka i styrelsen. Därtill bör det finnas klara och tydliga gränser vad 
styrelsen samt företagsledningen ska utföra. (Arlebäck, 1997)     

Sista av de fyra påverkansfaktorerna är marknaden. Företagen på den 
globala marknaden utsätts ständigt för nya omvärldsförändringar, det gäller att 
styrelsen och ledningen i företaget är på sin vakt för dessa förändringar (Frankelius, 
2001). Konkurrensen ökar i allt snabbare takt med nya aktörer som vill ta 
marknadsandelar från de etablerade aktörerna på marknaden (Karlöf & Lövingsson, 
2003). Därtill är företagen utsatta för en kulturell process med förändrade beteende 
bland aktörerna på den huvudmarknad de verkar och sätter sina mål (Rodrigues, 
1996).     

Det krävs alltså att styrelsen är medveten om dessa påverkansfaktorer. Om 
ett företag ska åstadkomma en hög strategisk beredskap, krävs det därför en aktiv 
och kompetent styrelse. (Arlebäck, 1997) 
 
 

3.5 Kapitelsammanfattning 
 
Vi har i kapitlet försökt att underlätta förståelsen för ur vilka förutsättningar 
styrelsens arbete bedrivs. Styrelsens arbete styrs mycket av juridiska faktorer i det 
land de verkar. Vi har lyft upp de faktorer som berör de svenska bolagen mest. 
Eftersom vi undersöker publika bolag har vi även tagit upp organen 
Styrelseakademin och Aktiespararnas rekommendationer som i viss mån påverkar 
styrelsens arbete. Därtill har vi lyft fram den regelsamling som styr bolagen via sin 
notering på Stockholmsbörsen. Avslutningsvis har vi diskuterat fyra 
påverkansfaktorer som styrelsen utsätts för.   



4 Teori 
 

I detta kapitel presenteras den teori som används för studien. Teorin återknyts till 
svenska publika företags styrelsers funktionssätt och den juridik samt 
rekommendationer som styrelsen måste följa.  Vi har utvecklat en modell från de 
olika teorier som vi använder oss av. Vi inleder med olika påverkansvariabler på 
styrelsens ledamöters ersättningar, med hjälp av åtta hypoteser. I kapitel 4.2 vi går 
vi djupare in på hur styrelsens ledamöter ersätts för att se om dessa ersättningar 
påverkar företagets prestationer positivt, med fem olika hypoteser. Vidare i kapitel 
4.3 lyfter vi fram fem olika resultatmått som vi kan använda i vår undersökning för 
att mäta styrelsens ledamöters prestationer. Kapitlet avslutas med att vi 
sammanfattar det mest relevanta i kapitlet. 
 
 

4.1 Introduktion till teoretisk referensram  
 
Styrelsens aktiviteter har varit ett diskuterat ämne genom åren och det teoretiska 
underlaget om hur vida direktörers ersättningar varit berättigat. Emellertid anser vi 
att det har funnits ett glapp i teorin som visar verkliga samband mellan styrelsens 
ersättningar och olika påverkansfaktorer samt om ersättningarna i själva verket 
leder till att företagets prestationer förbättrats. För att reda ut dessa problem har vi 
använt delar av Jonnergård et al (1997) olika antaganden utifrån styrelsens input 
och output (Kärreman, 1999). Delarna av dessa antaganden som anses ligga nära 
våran frågeställning kan ses ur modell 4.1 nedan: 

 
Modell 4.1 Faktorer bakom styrelsens ersättningar 
 

 

Vad är det 
som påverkar 

styrelsens  
ersättningar? 

 

- Ägarstruktur 
- Företagets storlek 
- Styrelsens storlek 

- Åldern 
- Tillhörighet 
- Mandattid  
- Kompetens

Hur ersätts 
styrelsen? 

 
 

 
- Arvode 
- Aktier 

- Konvertibler 
- Options 

instrument

Hur skall 
Styrelsens 

prestationer 
mätas? 

 
- Bruttomarginal 
- Rörelsemarginal 

- ROA 
- ROE 

- Aktieavkastning 

Hypoteser  
Påverkan = Ersättningar 

Hypoteser  
Ersättningar = Prestationer 



4.2 Vad är det som påverkar styrelsens ersättningar? 
 
I vårt första steg i teorin så fokuserar vi oss på den första delen i modellen, vilket 
visar åtta olika påverkansfaktorer. Innan vi går in mera noggrant på de respektive 
påverkansfaktorerna och dess teorier förs en diskussion från olika teoretiker om 
styrelsen.  

Styrelsen har ett stort ansvar ur ett juridiskt perspektiv vilket kapitel tre 
visade. Samtidigt är en av styrelsens viktigaste funktioner att arbeta tillsammans 
med de övriga ledamöterna och därmed finna de mest optimala lösningar. Därtill 
ska de ställa tuffa frågor, lyssna och få respons från företagsledningen. (Minow & 
Bingham, 1993) Styrelsen måste även välja, utvärdera, kompensera högsta 
ledningen i bolaget (Ferguson & Lehnen, 1996). Framför allt har styrelsen rätt att 
avskeda och sätta olika prestationsstandarder på företagets VD (Minow, 1993 & 
Wangler, 1994).  

Enligt Zajac & Westfal (1997) är agentens (VD) ansträngningar inte 
observerbara av principalen (aktieägarna) på grund att agenten förutsätts till att ha 
ett självintresse som skiljer sig från principalen. Därutöver vet inte principalen om 
agenten har agerat i överensstämmelse med deras intresse. (Gomez-Mejia & 
Wiseman, 1997) Innebörden blir att aktieägarna höjer ersättningen till styrelsen för 
att öka kontrollen på VD och dennes aktiviteter. Åtgärden medför ett starkare 
incitament för styrelsen att utöva kontroll på VD. (MacIver-Neiva, 1996)  

Styrelsens främsta uppgift är att representera aktieägarnas intresse och 
styra företaget mot det mål som aktieägarna har tillsatt dem att göra. Men eftersom 
det är VD och företagsledningen som styr den löpande verksamheten och 
implementerar den strategi som styrelsen har satt, är det viktigt att försäkra sig om 
att VD och företagsledningen är tillräckligt motiverade. VD ska se till att skapa en 
företagsledning som presterar högsta kapacitet, med hjälp av olika 
ersättningssystem till dessa nyckelpersoner. (Bateman, 1997) Men eftersom VD 
och företagsledningen tilldelas ersättningar för redan utförda prestationer, anser 
Sjöstrand & Petrelius (2002) att ersättningen till styrelsen borde spegla vad VD och 
företagsledningen erhåller. 
 
 

4.2.1 Ägarstruktur 
 
Ett företag består av olika aktieägare som agerar utifrån sin ägarandel. Svenska 
publika företags ägarstruktur är relativt lik den i Tyskland. Enligt Weigand & 
Lehman (1999) finns det i Tyskland en begränsad aktiemarknad med olika 
ägarkoncentrerade företag, dessutom finns det banker och försäkringsbolag som är 
stora intressenter i de tyska företagen. Det stämmer överens med De Jong (1997) 
karaktärsindelning av germanska företag vilket visade att bankorienteringen hade 
störst betydelse i de skandinaviska företagen. Ägarkoncentration, företagsnätverk, 
deltagande av anställda, samt relativt självständiga företagsledningar har även en 
viss betydelse. Kapitalmarknadsorienteringen och marknaden för företagskontroll 
är oviktigt här, men kan ha en viss indirekt påverkan på företagen.  



Styrelsen har fått i uppgift från aktieägarna att styra den löpande 
verksamheten och övervaka VD:s arbete. Arbetet som styrelsen utför, utvärderas 
ständigt av aktieägarna (Munter & Kren, 1995). Det medför att inflytande kan 
utövas av aktieägarna genom olika slags beteenden i förhållande till styrelsen.   

Första formen av beteendet är enligt Hirschmans (1970) en investerares 
”exit” beteende. Det blir synligt när en investerare ökar frekvensen av sina 
aktietransaktioner, och storleken på investerarens innehav justeras. En investerare 
är ständig ute efter nya investeringsmöjligheter. Orsaken är att investeraren på en 
perfekt marknad söker efter alternativ som ger högre avkastning än den tidigare. 
Beteendet kan ge signaler till styrelsen och företagsledningen om brister som 
förekommer i verksamheten, samt en signal på deras egen effektivitet. I slutändan 
tvingas de till att hålla en stabil avkastning till företagets aktieägare. På lång sikt 
har ”exit” beteendet stor betydelse om styrelsen ska kunna attrahera kapital och så 
vidare. (Kärreman, 1999) 

Andra formen är ”voice” beteende, som går ut på att aktieägarna vill öka 
sitt inflytande genom att göra sin röst hörd. Enligt Hedlund et al (1985) kan 
beteendet uttryckas genom att aktieägarna kräver en styrelseplats, är aktiva i 
kontakter med företagsledningen och andra ägare, samt att de är representerade i 
offentliga debatter och på bolagsstämman. Vill aktieägarna förnya företaget genom 
att ändra strategi har ”voice” beteendet stor betydelse. Anledningen är att ”voice” 
beteendet kan påverka företagsledningen som ska företräda företaget, och därmed 
även den framtida inriktningen. Samtidigt kommer det att krävas ett stort 
engagemang och olika förpliktelser för aktieägarna. (Kärreman, 1999) 

Hedlund et al (1985) hävdade att företaget inte bara styrs av ”exit” och 
”voice” beteenden utan även vilken slags ägare det fanns i företaget. Han delade 
upp dessa i fem olika kategorier ”institutioner, privata investerare med stora 
innehav, privata investerare med små innehav, anställda i företaget (inkl ledningen) 
och utländska placerare (Kärreman, sid. 82, 1999)”. 

Kategorin ”institutioner” styrs av olika faktorer. I det första fallet styrs 
de av vilket syfte de har med sin placering. Är det ett ”exit” beteende så har 
institutionen endast en finansiell förvaltning. Vill institutionen utveckla rörelsen 
och utöva sitt inflytande är det ett präglat ”voice” beteende. Har institutionen en 
specifik kompetens kommer det att styra beteendet. Vidare har institutionens 
storlek och innehavets relativa storlek betydelse för det beteende som utövas. 
Alltså, ju större ägarandel desto mera antas institutionen vara intresserade att utöva 
ett ”voice” beteende. Slutligen är riskbenägenhet hos institutioner olika, 
exempelvis så tar aktiefonder och pensionsfonder lägre risker, och därmed antas 
dessa utöva ett ”voice” beteende. (Kärreman, 1999) Även om Macy (1998) 
hävdade att institutionella placerares vilja att göra sin röst hörd inte var nödvändig. 
Likväl hävdade Sjöstrand & Petrelius (2002) att institutioner oftast tar sitt 
ägaransvar, och därmed en tydlig riktning mot ett ”voice” beteende.  

I den andra kategorin är ”privatpersoner med stora innehav” de 
klassiska kapitalisterna. Det är familjer och enskilda individer som styrs av ett 
större ”voice” beteende. Det är korrelerat med storleken på dess relativa innehav. 
(Kärreman, 1999) 

 
 



Hedlund et al (1985) hävdade i den tredje kategorin att ”privatpersoner 
med små innehav” har ett begränsat inflytande och en dålig förhandlingsposition. 
Det beror på att de saknar information om vilka placeringar de kan göra på andra 
håll, och inte har de analysmöjligheter på grund av deras begränsade resurser. I och 
med det, har privatpersoner med små innehav främst ett lågt ”exit” beteende och ett 
lågt ”voice” beteende, men borde först och främst förlita sig på ett ”exit” beteende. 
(Kärreman, 1999)     

En heterogen grupp enligt Hedlund et al (1985) är de ”anställda i 
företaget”. Han hävdade att företagsledningen hade de största möjligheterna att 
kunna påverka. Jämfört med de övriga anställda har företagsledningen utifrån sin 
kompetens och förhandlingsposition ett präglat ”voice” beteende. Emellertid om de 
övriga anställda skulle inneha en stor andel aktier via exempelvis aktiefonder har de 
också ett präglat ”voice” beteende. (Kärreman, 1999) 

Sista kategorin ”utländska placerare” är enligt Hedlund et al (1985) 
mera rörliga på de olika kapitalmarknaderna och har därmed präglat ”exit” 
beteende. Förutom detta har beskattningsförhållanden på marknaderna de verkar, 
en stor påverkan på deras beteende. Samtidigt finns det även utländska placerare 
med ett ”voice” beteende, vilket avgör hur stort intresse de har i den rörelsen de 
investerar. (Kärreman, 1999) 

Det finns alltså ägare med olika syften med sin placering, och ett 
medföljande beteende. Men vad har ett ägarskap för betydelse för ersättningen till 
företagets styrelse? Enligt Scotland & Kleiner (2001) resonemang är ägarna till 
företaget de bästa garanterna för att ersättningen ska på bästa sätt motsvara 
styrelsens prestationer. Även om aktieägarnas beteende skulle kännetecknas av 
subjektiva uppskattningar om vilka ersättningar direktörerna i företaget ska tilldelas 
(Wiseman & Gomez-Mejia, 1997).  

Kärreman (1999) anser att graden av ägarkoncentration är ett mått på 
maktfördelning, eftersom ju mera ägarspritt ett företag är, desto svårare är det för 
aktieägarna att ha en stark ställning gentemot företagsledningen. Ett annat sätt att 
visa detta på är genom Larssons (sid. 9, 1989) tabell om det klassiska 
ägarkontrollproblemet (se tabell 4.1 nedan). 
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Tabell 4.1  kontrollproblemets teoretiska utveckling 
Tabellen visar att VD har makten att styra den löpande verksamheten, när det 
koncentrerade ägandet tenderar att minska. Därmed ökar trycket på styrelsen att 
utföra ett bättre arbete genom hårdare övervakning av VD:n och företagsledningen. 
Sjöstrand & Petrelius (2002) anser dessutom att ett spritt ägande medför sämre 
övervakning om inte aktieägarna samlar sig i en grupp. I Core at al (1999) 
undersökning som beskrevs i kapitel ett, fann de att ersättningarna steg för VD:n 
när agentproblemen ökade i företagen. Det borde betyda att styrelsens ersättningar 
ökar när aktieägarna inte har kontroll, jämfört med ett koncentrerat ägande.  

Enligt Weigand & Lehman (1999) visar principal och agentteorin att ett 
koncentrerat ägande kan minimera agentkostnaderna, eftersom det är lättare att 
övervaka agenten. Därutöver ger ett koncentrerat ägande en betydligt bättre 
stabilitet över tiden. Med detta torde då inte finnas någon anledning att betala en 
högre ersättning till styrelsens ledamöter. Det leder oss fram till vår första hypotes: 
 
H1: Ägarkoncentrationen i svenska publika företag är negativt korrelerat med 
styrelsens ersättningar.  
 
 

4.2.1.1 Nomineringskommittéer  

 
I de publika företagen har det varit naturligt med att de största ägarna har varit 
delaktiga i nomineringsförfarandet och ersättningsfrågor för styrelsen. Enligt 
Sjöstrand & Petrelius (2002) har det främst varit företagens ordförande tillsammans 
med de största ägarna, som har utfört denna process. I vissa företag har det även 
funnits även informellt utsedda valberedningar. I själva processen har det oftast 
varit svårt för utomstående att få inblick. Idag har detta förfarandet ändrats till mera 
formaliserade nomineringskommittéer.  

Det första tecknet kom i Cadburyrapporten som publicerades i 
Storbritannien under 1991, efter diskussioner i ”The Committe on the Financial 
Aspects of Corporate Governance”. Vilket skulle medförda att bland annat 
nomineringskommittéer skulle ersätta det gamla förfarandet, där de stora ägarna 
hade kontroll. För att förhindra olika intressekonflikter uppstår, ska 
nomineringskommittéer ledas av personer som inte har några kopplingar i vare sig 
företagets rörelse eller finansiella kopplingar utöver sitt arvode och aktieägande, 
samt att de övriga ledamöterna i nomineringskommittén är oberoende i förhållande 
till företaget och dess ägare. (Cadbury, 1993)  

Hur har nomineringskommittén implementerats bland svenska publika 
företag? Enligt Sjöstrand & Petrelius (2002) studie har dessa bara funnits i Sverige 
under ett fåtal år. Det fanns endast 48 stycken nomineringskommittéer bland de 335 
publika företagen under 2001. Även om organisationen Sveriges Aktiespararnas 
Riksförbund har varit en drivande faktor sedan 1993 på de publika företagens 
bolagsstämmor och i media att kräva nomineringskommittéer (Aktiespararna, 
2003). Det finns idag inget lagrum som visar hur nomineringskommittéer ska 
arbeta, betalas, tillsättas och ställas till svars för missbruk. Näringslivets 
börskommitté publicerade (1994) ett utlåtande om välförfarandet. De påtalar 



exempelvis att nomineringskommitté inte tillför någonting till valprocessen, 
eftersom denna process blir mer formaliserad (NBK, 2003). Dessutom hävdar 
Sjöstrand & Petrelius (2002) att det inte finns något som beskriver hur 
nomineringskommittéer ska utvärderas.  

Vid sammansättning av nomineringskommittéer leds detta arbete av 
företagets ordförande eller en representant av den största ägaren. Utöver dessa sitter 
minst två representanter tillsatta av de största ägarna (Sjöstrand & Petrelius, 2002). 
Det stämmer till viss del överens med Bateman (1997) resonemang att VD och 
ordförande i styrelsen borde komponera nomineringskommittén. Sjöstrand & 
Petrelius (2002) hävdar emellertid att det finns andra sätt att välja dessa ledamöter. 
Det sker främst genom personval på bolagsstämman vilket är det vanligaste, eller 
att bolagsstämman beslutar hur urvalet ska ske. Enligt Sjöstrand & Petrelius (2002) 
har det riktats kritik mot förfarandet, eftersom det har varit komplicerat att välja 
ledamöter ett år i förväg, beroende på att nya storägare kan tillkomma. Det stämmer 
överens med Ferguson & Lehnen (1996) resonemang att nomineringskommittéer 
ska vara bestående, för att möjliggöra för styrelsen att fokusera sig på den 
strategiska riktningen som organisationen har ställt upp. Sjöstrand & Petrelius 
(2002) fann också att nomineringskommittéer byråkratiserar tidigare fungerande 
processer. Men samtidigt har rekryteringsbasen ökat, och inte som tidigare där 
”kompisrekryteringar” gällde. Andra fördelar med nomineringskommittéer är att 
styrelsen kan arbeta i lugn och ro, och inte behöver försvara sig i situationer, där 
styrelsen är utsatt för kritik. Samtidigt har nomineringskommittéer den fördelen att 
den oftast är oberoende, och har betydligt bättre insyn än tidigare. Det stämmer 
överens med Minow & Bingham (1993) resonemang att alla styrelser borde ha en 
nomineringskommitté som består av oberoende outsiders utan ekonomiska 
kopplingar till företaget, med en egen ordförande från styrelsen och viss tillgång till 
en rådgivare. Men problemet med outsiders är enligt Sjöstrand & Petrelius (2002) 
att dessa inte har den kompetensen som krävs för ett uppdrag som 
nomineringskommittéledamot. Det beror på att dessa saknar erfarenhet från 
styrelsearbete och inte har insikter i det specifika företagets verksamhet.  

I fallet med rena rådgivare (konsulter) fann Sjöstrand & Petrelius (2002) 
att dessa kan tillföra nätverk och kompetens för rekrytering av utländska ledamöter. 
Det stämmer överens med Green (1998) som fann att företagsledare tenderar att 
välja konsulter när inte den egna kompetensen räcker till (Davidsson, Ur Nutek). 
Rådgivarna kan emellertid inte tillföra något från den svenska marknaden, eftersom 
nätverket och kunskapen redan finns hos de större ägarna. Samtidigt har konsulter 
istället varit flitigt använda för rekrytering av VD, samt nu i senare fall kvinnor och 
inte av styrelseledamöter. (Sjöstrand & Petrelius, 2002) 

Om nu aktieägarna fördelar ansvaret till nomineringskommittéer för att 
insynen ska öka, så torde även agent- och principalteorin gälla. Alltså att 
principalen (aktieägarna) delegerar uppgifter ner till agenten 
(nomineringskommittéer), för att denne ska agera i principalens intresse. (Gomez-
Mejia, & Wiseman, 1997) Det borde innebära ökade agentkostnader och därmed 
även ersättningar till styrelsen, eftersom ägarna inte känner att de har kontroll. 
Vilket stämmer överens med Munter & Kren (1995) resonemang att kostnaderna 
ökar, när avståndet mellan agenten och principalen tenderar att vidgas, och därmed 
ett ökat krav på övervakning. Emellertid fann Sjöstrand & Petrelius (2002) att 



nomineringskommittéer inte gett någon nämnvärd förändring i processen att 
nominera ledamöter, bland svenska publika företag. Som påpekades tidigare har 
dock insynen ökat i valet av styrelseledamöter. Det innebär att exempelvis övriga 
ägare, media och samhället påverkar på ett annat sätt jämfört med tidigare. Det 
borde betyda att ersättningarna till direktörerna oftare kommer upp till diskussion 
när insynen har ökat, och därmed borde agentkostnaderna också minska, till följd 
av detta även ersättningarna. Det leder oss fram till hypotes två:   
 
H2: Svenska publika företag med nomineringskommittéer tenderar att ge lägre 
styrelseersättningar. 
 
 

4.2.2 Företagets storlek 
 
Enligt Petäjäjärvi & Rudin (1998) så varierar ersättningarna med företagets storlek, 
och är en viktig variabel för direktörers ersättningar (Gomez-Mejia, & Wiseman, 
1997). 

Hossian et al (2001) fann i sin undersökning att styrelsens storlek är 
positivt relaterat till företagets storlek. Fast Nguyen & Kleiner (2001) hävdar att 
dock endast 6 % av styrelseledamöternas ersättning förklaras av företagets storlek. 
Det kan stämma överens med Agarwal (1981) som fann i sin undersökning att ju 
större företaget är, desto större är komplexitet i relationen med ersättningars nivå 
(Gomez-Mejia, & Wiseman, 1997). Men Schmid & Fowler (1990) anser att 
storleken på företagen är nyckeln till den erhållna ersättningen. Tosi et al (1997) 
kom fram till samma resultat i en meta-analys av 105 olika studier, att företagets 
storlek är den bästa variabeln för att beskriva VD:s lön (Gomez-Mejia, & Wiseman, 
1997). Om nu VD:s lön beskriver denna relation borde slutsatsen bli den samma 
gällande styrelsens ersättningar. Det leder fram till vår fjärde hypotes: 
 
H3: Det svenska publika företagets storlek är positivt korrelerat med styrelsens 
ersättningar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.2.3 Styrelsen storlek 
 
Enligt Sjöstrand & Petrelius (2002) är det normalt i svenska publika företag med 6-
7 ledamöter i styrelsen och har varit så sedan 1994. Även om styrelsen har visat en 
viss tendens på att minska, främst då suppleanter.  

Lundgren (1986) hävdar att en styrelse med för många ledamöter har 
svårt att fungera effektivt, eftersom alla i styrelsen ska uttala sig i en viss fråga. 
Följden kan bli att förberedandet av ärenden blir mindre formaliserade, och att det 
kan ske en viss maktförskjutning till en verkställande kommitté. Lundgrens 
resonemang om styrelsens effektivitet stämmer överens med Vafeas (1999) 
undersökning, som fann en positiv korrelation med styrelsens storlek och dess 
aktivitet, men att ineffektiviteten ökade när antalet styrelseledamöter blev fler. 
Slutresultatet blev att företagets marknadsvärde försämrades. Vafeas slutsats blev 
därför att styrelsens ledamöter ska begränsas från tio till fem ledamöter, för att 
utnyttja hela styrelseledamöternas kompetens. Om företagets styrelse ska minska i 
antal är risken enligt Lundgren (1986), att den inte blir tillräckligt bred och inte har 
de erfarenheter och kontakter som behövs. Innebörden kan bli i vissa fall att 
styrelsen måste kompletteras med visst stöd av konsulter och anställda.  

Dehaene et al (2001) & Callahan et al (2003) fann också att företagets 
storlek är positivt relaterat till dess styrelse, emellertid medför den större styrelsen 
att företagets prestationer påverkas negativt. Således kommer ersättningsnivåer till 
styrelsens ledamöter att minska (Callahan et al, 2003). Förutom detta så tenderar 
ersättningar till styrelsens ledamöter öka när antalet ledamöter bli fler (Yermack, 
1996 & Ferguson & Lehnen, 1996 & Hossian et al, 2001). Slutsatser leder oss fram 
till vår tredje hypotes:  
 
H4: Det svenska publika företagets styrelses storlek är positivt korrelerat med 
styrelsens ersättningar. 
 
 

4.2.4 Ålder 
 
Gomez-Mejia & Wiseman (1997) fann att åldern har en positiv påverkan på 
ersättningen. Men förtäljer verkligen deras resonemang om vad som är en perfekt 
ålder för styrelseledamot och vad som kan motsvara dennes ersättningar? Enligt 
Lundgren (1986) finns det inte någon fastställd ålder för en styrelseledamot. Men 
med hänsyn till åldern kan det inte påstås något om en styrelseledamots 
prestationsförmåga och inflytande i styrelsearbetet. Fast det råder många 
misstankar att en styrelseledamot på 70 år inte presterar lika mycket som en yngre 
gör. Det senare stämmer överens med Robbins (1989) tankegång, att en äldre 
person tenderar minska i produktivitet. Han poängterar emellertid att ett antal 
undersökningar visar på motsatsen. Enligt Waldman & Avolio (1986) så ökar en 
produktiviteten hos person ju äldre denna blir, men under förutsättningen att dessa 
kan påverka sin egen arbetssituation (Robbins, 1989).  



Ett bevis på produktivitet är Taylor (1975) argumentation att äldre 
direktörer är mera aktiva och grundliga i sin informationsökning före strategiska 
beslut (Golden & Zajac, 2001). Äldre styrelseledamöter är också mer idérika och 
konservativa jämfört med de yngre, som saknar den erfarenhet och nätverk som 
fordras för insatser i svår bedömda beslutssituationer. (Lundgren, 1986) Emellertid 
påvisar Golden & Zajac (2001) i sin undersökning på 3000 amerikanska 
sjukhusstyrelser att yngre styrelser är mera villiga till en strategisk förändring. En 
äldre styrelse är mera riskovillig, och har tendens att skydda sin egen position. 
Därtill hävdar Lidén (1996) att äldre ledamöter har starkare band med vissa 
befattningshavare, som i sin tur kan påverka de strukturella beslut om förändringar 
som styrelsen tar. Därför har många styrelser skapat en praxis, där en ledamot 
frivilligt kan avgå då han uppnår en ålder mellan 65 till 70 år. Sjöstrand & Petrelius 
(2002) studie visade att många svenska publika företag verkar ha en informell max 
gräns på 70 år. Den totala genomsnittsåldern under 2001 bland dessa låg på 52,8 år.  

Skulle svenska publika företags styrelser bestå av en hög 
genomsnittsålder med en hög kunskapsbas borde detta betyda att ersättningar är 
högre i dessa företag. Detta leder oss fram till nästa hypotes. 
 
H5: Det svenska publika företagets styrelseledamöters genomsnittliga ålder är 
positivt korrelerat med styrelsens ersättning. 
 
 

4.2.5 Tillhörighet 
 
I ett företags styrelse finns det olika ledamöter med varierad anknytning till sina 
ägare. Kärreman (sid. 262 1999) har definierat dessa styrelseledamöter på tre olika 
typer, där vi exkluderar den sista varianten (Se 5.1).    

Den första enligt Kärreman (1999) är en typ av insider, 
”styrelseledamöter som är valda av bolagsstämman och som personligen direkt 
representerar stora aktieägare genom ett anställningsförhållande eller eget 
aktieägande”. Med denna status får insidern en maktfunktion i förhållande till de 
mindre ägarna i styrelsen. Styrelseledamöter kan därmed styra med sitt inflytande 
över styrelsesammansättningens utnämningar. Dessutom ser övriga ledamöter i 
styrelsen upp till dessa representanter i deras egenskap som ägare, och inte som 
styrelseledamöter. Samtidigt hävdar Kärreman (1999) att i själva verket är den 
hierarkiska strukturen lika, om det finns flera andra direkt ägarerepresentanter i 
styrelsen. Därmed är inflytandet i styrelsearbetet begränsat till vilken typ som 
styrelseledamoten är, och inte på de maktförhållanden som finns utanför styrelsen. 
Är dessutom styrelsen mera insiderdominerad anser Bainbridge (1993) att 
effektiviteten är lägre (Dalton et al, 1998). Även om Vafeas (1999) anser att 
insiders är mera aktiva i styrelsearbetet än en outsider, samt att en insider är mycket 
mer insatt i företaget (Lundgren, 1986). Dessutom saknar insider expertis om den 
information som berör händelser utanför företagets befintliga struktur (Dalton et al, 
1998). Men om nu en insider koncentrerad styrelse är mindre effektiv, borde även  



ersättningarna vara lägre. Det resonemanget får vi stöd ifrån resultatet i Core et al 
(1999) undersökning. De fann att VD:s ersättningar är en fallande funktion när 
graden av insiders i styrelsen ökar. Det borde betyda att även ersättningarna är lägre 
för styrelsen när den är insiderdominerad. Dessutom fann Lauterbach et al (1999) 
att insiders som väljs för att förbättra företagets prestationer, oftast misslyckas att 
vända en negativ trend för ett företag. Det kan bero på en insiders starka koppling 
med företaget, och har ett visst intresse att skydda sin egen position (Boeker & 
Goodstein, 1993).  

Den andra typen enligt Kärreman (1999), ”styrelseledamöter som är 
valda av bolagsstämman och som inte har en direkt koppling till någon aktieägare 
genom anställningsförhållande eller egna aktieinnehav”. Dessa rekryteras utifrån 
deras egen kompetens och erfarenhet eller expertis. (Kärreman, 1999) En outsider 
bidrar med ett annat perspektiv på bolaget och dess problem, och kan därmed bidra 
med alternativa lösningar på problem som företaget utsätts för (Lundgren, 1986, 
Dehaene et al, 2001). En oberoende direktör har dessutom lättare att ta svårare 
beslut (Scotland & Kleiner, 2001). Enligt Dalton et al (1998) skapas effektiva 
styrelser med outsiders i enlighet med agentteorin. Flertal undersökningar visade på 
att företagets prestationer förbättrades i styrelser dominerade av outsiders. Men 
Dalton et al (1998) fann inget bevis i sin undersökning på att styrelsens 
sammansättning har en påverkan på företagets prestationer. Det stämmer överens 
med Core et al (1999) som fann i sin undersökning inga bevis för att oberoende 
outsiders skapar en mer effektiv styrelse än insiders. Emellertid visade Dehaene et 
al (2001) undersökning att företaget prestationer förbättrades när antalet outsiders 
ökade. Det tyder på att ersättningar borde öka i outsider dominerande företag, 
eftersom ersättningen har starkt samband med företagets prestationer (Petäjäjärvi & 
Rudin, 1998)  
 
Insider/Outsider teorin ovan leder oss fram till vår sjätte hypotes: 
 
H6: Andelen insiders i svenska publika företag är negativt korrelerat med styrelsens 
ersättningar. 
 
 

4.2.6 Mandattid 
 
Sjöstrand & Petrelius (2002) fann att omsättningen bland 23 svenska publika 
företags styrelseledamöter under åren 1998-2001 var i genomsnitt 14,6 procent. 
Styrelseledamöternas mandattid är emellertid relativt lång bland de svenska publika 
företagen. I vissa företag kan det vara upp till 10 år. Men det finns inget som 
förtäljer hur länge dessa maximalt får sitta i styrelsen (se även kapitel 3).  

Enligt Lundgren (1986) har mandattiden en stor betydelse för styrelsens 
funktionssätt. Han hävdar att risken med en lång mandattid i styrelsen blir att 
ledamöterna arbetar mera på rutin som i slutändan leder till att arbetet i styrelsen 
stagnerar. Sjöstrand & Petrelius (2002) fann också att det blir en viss stelhet i  

 



styrelsearbetet. Vilket ibland kan medföra svårigheter för kreativiteten i 
styrelsearbetet, eftersom ledamöterna lätt fastnar i sina egna visioner för bolaget 
(Lundgren, 1986). Sjöstrand & Petrelius (2002) fann även att det är oftast svårt att 
byta ut ledamöter efter en lång mandattid. Lundgren (1986) hävdar emellertid att 
forskningen har visat på att det finns fördelar med en lång mandattid. En fördel är 
att styrelseledamöterna med tidigare erfarenhet som VD kan betydligt fortare sätta 
sig in företaget och dess problem, jämfört med andra styrelseledamöter. Dessutom 
anser Sjöstrand & Petrelius (2002) att det är viktigt med en lång mandattid. Det 
berodde på att styrelseledamöterna måste kunna uppleva företagets situation under 
en längre tid, för att kunna ta korrekta beslut. Dessutom krävs det enligt Bacon & 
Brown (1973) engagemang och intresse i företaget av styrelseledamoten om arbetet 
ska bli effektivt. Skulle styrelseledamoten stanna under en längre tid, blir 
kunskapsbasen betydligt bredare. Vilket i slutändan borde leda till att 
kommunikationen ökar mellan styrelsens ledamöter. Zenger & Lawrence (1989) 
fann denna relation i sin undersökning att mandattiden är positivt relaterat till 
kommunikationsfrekvensen i styrelsen (Golden & Zajac, 2001). Även Arlebäck 
(1997) anser att den maximala mandattiden har ett positivt inflytande på 
styrelsearbetet.  Stannar styrelseledamoten under en längre tid blir innebörden att 
styrelseledamoten får tid på sig att visa sin kompetens. Davidson et al (1998) visade 
genom sin undersökning att en längre mandattid i styrelsen ger styrelseledamöterna 
mer status. I och med detta borde effektiviteten öka, som tidigare undersökningar 
pekade på (Bacon & Brown, 1973). Det var tydligt i Nguyen & Kleiner (2001) 
analys att den bästa effektiviteten uppnås om styrelseledamot stannar i minst fem 
år. Om nu effektiviteten ökar borde även ersättningarna till styrelsen i publika 
företag med lång mandattid bli större. Det leder oss fram till hypotes sju:  
 
H7: Den totala mandattiden i svenska publika företag är positivt korrelerat med 
styrelsens ersättningar. 
 
 

4.2.7 Kompetens 
  
Enligt Kärreman (1999) baseras styrelseledamotens kompetens på deras formella 
utbildning, samt egna värderingar och erfarenheter. I Nationalencyklopedins 
ordbok (2000) definieras kompetens som ”(tillräckligt) god förmåga (för en viss 
verksamhet)”. Kompetens bygger på kunskap och därigenom också på data och 
information. Ofta när man talar om kompetens, så talar man om kompetens som om 
något man gör. Kompetens handlar med andra ord om något man klarar av att göra. 
Begreppet innefattar kunskap i alla dess former, men det innefattar även 
personlighetsmässiga bestämda förmågor, exempelvis social förmåga, uthållighet 
och stresstolerans. Innebörden blir att kompetens i första hand är ett 
individbegrepp, det vill säga individens förmåga att utnyttja sin kunskap för givna 
syften. (Lundgren, 1986)  

 
 



Scotland & Kleiner (2001) anser att perspektiv och erfarenheter är allt 
viktigare i styrelsens arbete. Av den orsaken är det enligt Ferguson & Lehnen 
(1996) viktigt att styrelseledamöterna har tidigare kunskaper av att styra ett lönsamt 
publikt företag, samt att styrelsen även består av ledamöter från 
förlustverksamheter. Det skulle betyda att det måste finnas personer i styrelsen som 
innehar sådan kompetens som fordras både i sakfrågor och i frågor av mer allmän 
karaktär. Styrelsen måste vara kompetent för att lösa frågor och problem som den 
har att ta ställning till. Inte minst är denna kompetens viktig då det råder stor 
osäkerhet om konsekvenserna vid de olika beslut som fattas och hur de framtida 
utfallet kommer att bli. (Lundgren, 1986) 

Om nu en ledamot har kompetensen som krävs för ett styrelseuppdrag, 
hävdar Agarwal (1981) att värdet av mänskligt kapital, borde påverka 
ersättningarna, eftersom deras produktivitet utgår från deras inflytande (Gomez-
Mejia, & Wiseman, 1997). Ferguson & Lehnen (1996) kom fram till i sin slutsats 
att ersättningarna reflekterar styrelsens aktiviteter och engagemang. Det stämmer 
överens med Petäjäjärvi & Rudin (1998) att ersättningarna varierar med en 
styrelseledamots kompetens. Sjöstrand & Petrelius (2002) hävdar dessutom att 
ersättningarna till styrelsens ledamöter är baserade på deras kompetens och den tid 
de lägger ner. Därutöver ska ersättningen vara väl balanserad med 
företagsledningens och VD:s ersättningar (se även 4.1). Eftersom komplexitet i 
uppdragen har ökat, borde även styrelsens ledamöter begränsa antalet uppdrag. 
Enligt Nguyen & Kleiner (2001) så påverkas företagets prestationer negativt om en 
styrelseledamot har flera än fem uppdrag. Det borde betyda att styrelseuppdragen 
kan vara en variabel på styrelseledamöternas kompetens, och därmed även för 
ersättningar. Detta avslutar vår sista hypotes i detta avsnitt:  
 
H8: Det totala antalet styrelseuppdrag i svenska publika företag är positivt 
korrelerat med styrelsens ersättningar.   
 

 

4.3 Hur ersätts företagets styrelse? 
 
Jensen & Meckling (1976) resonerar att företagen måste ge kompensationspaket 
som attraherar och behåller ledningsbegåvningar. Tillsammans med ledningens 
prestationer förväntas detta öka aktieägarnas värde. Alltså, så länge som direktörers 
lön baseras på företagets prestationer, ökar företagets värde, och av den orsaken 
måste aktieägarna ge högre lön till direktörerna. (Ueng, et al 2000)  

Vår inledande diskussion leder fram till styrelsens ersättningsformer: 
arvode, aktier, konvertibler och optioner, som beskrevs i kapitel ett. Men det är inte 
vad dessa instrument har för påverkan på ersättningarna, utan vad ersättningarna 
har för påverkan på företagets prestationer som är intressant. Tversky & Kahneman 
(1991) anser att marknadsmått är bättre att använda än resultatmått från 
redovisningen. Anledningen är agenten (direktörerna) inte kan manipulera 
marknadsmåtten och därmed accepterar högre risk. (Wiseman & Gomez-Mejia,  
 



1997) Om agenten ökar sin egen risk för att uppnå aktieägarnas mål borde det 
innebära att ersättningarna bli högre. Tesen stämmer överens med Scotland & 
Kleiner (2001) resonemang, att ersättningar är det bästa redskapet som ägarna kan 
använda för att styrelsen ska uppnå aktieägarnas mål. Ett bra sätt för att uppnå detta 
enligt Kimmel et al (1995) är att länka samman styrelsens ersättningar till olika 
prestationsmått, sådan som aktieavkastning och räntabilitet på företagets tillgångar 
(ROA). Dessa mått redogörs mer i detalj i kapitel 4.4.  
 
 

4.3.1 Arvode 
 
Enligt Arlebäck (1997) finns det ingen generell nivå på hur stort arvodet ska vara 
när den baserar sig mer efter en allmän praxis (se kapitel 3.2). Styrelsens arvoden 
betalas oftast ut under jul och nyårshelgen efter beslut på årets bolagsstämma. Ses 
arvodesnivåerna ur ett publikt företag perspektiv är de betydigt jämnare i de mindre 
publika företagen och avviker inte lika mycket som i de stora. I vissa fall är arvodet 
kopplat till olika resultatmått såsom företagets aktieutdelning, resultat före extra 
ordinära poster och resultat efter finansnetto. Samtidigt kan vissa företag ge 
styrelseledamöterna ersättning för resor och uppehälle i samband med 
styrelsemötet.  

När det gäller makten i styrelsen så har ledamöterna möjligheter att 
bestämma resultatbaserade ersättningar till VD (Munter & Kren, 1995). Vid 
antagandet att företaget presterar bättre resultat borde det betyda att styrelsens 
arvode påverkas positivt. Enligt Overton (1998) ska arvodet till styrelseledamöterna 
baseras utifrån VD:s lön, samt justeras upp om styrelseledamoten har en 
personifierbar kompetens (se 4.2.7), beroende på vilken arbetsinsats denne lägger 
ner på sitt arbete (Scotland & Kleiner, 2001). Men om inte styrelseledamöterna ska 
missbruka sin ställning i sambandet mellan direktörernas lön och styrelsens 
ersättningar, anser Wiseman & Gomez-Mejia (1997) i sin artikel att företaget borde 
skapa en konvergens mellan principalens och agentens intresse, för att det ska ge en 
positiv effekt på företagets prestationer. Slutsatsen är i så fall att arvodering till 
styrelsens ska vara tätt knutna till företagets prestationer som Walters et al (1995) 
fann i analysen om direktörernas löner i förhållande till företagets prestationer. Det 
leder fram till vår nionde hypotes.  
 
H9: Det svenska publika företagets styrelses ersättningar är positivt korrelerat med 
företagets prestationer. 
 
 
 
 
 
 
 



4.3.2 Ordförandes arvode 
 
Enligt Arlebäck (1997) är ordförande den ledande personen i styrelsen, där 
uppgiften är att skapa en effektiv styrelse. Ägarna väljer ordförande för att det ska 
bli betydligt lättare att uppnå de uppställda målen på sikt (Arlebäck, 2000). Det 
uppnås bäst när ordförande låter VD:n styra den operativa verksamheten och 
istället fokuserar på löpande utvärdering av VD:s prestationer (Bateman, 1997). 
Samtidigt är det viktigt att ordförande främjar en positiv anda och samarbetsvilja i 
styrelsen för att konfrontation ska kunna undvikas (Wangler, 1994). Styrelsens 
ordförande är också mer statusbenägen och arbetar aktivt för att skapa sig en högre 
attraktionskraft. De insatser ordförande lägger ner, innebär i vissa fall större 
investeringar och en högre aktivitetsnivå i företaget. Skulle dessutom ordförande 
kombinera sin roll som VD stiger företagets prestationer. (Dehaene et al, 2001)  

Arvodering är primär faktor för styrelsens ordförande, eftersom han/hon 
ska få betalt för sina insatser. Ett arvode som är lämpligt ska minst vara över 50 
procent över den ordinarie styrelseledamotens arvode. Med reservation att 
arvoderingen kan varierar kraftigt i företagen. (Arlebäck, 2000) Resonemanget 
stämmer överens med Svenska Dagbladets undersökning (23 maj, 2003) i svenska 
publika företag. De fann att ordförandes median arvode under 2002 var på 200 000 
kr, där Arne Mårtensson i Handelsbanken hade mest betalt på 9,2 Mkr och Sverker 
Martin Löv i SCA hade ett arvode på 6,6 Mkr. Det ska även påpekas att dessa hade 
en inbakat lön i denna summa. I vissa företag hade ordföranden inget arvode alls, 
ett exempel på detta var Petter Törnqvist i Nexus. Innebörden i den varierande 
arvoderingen kan betyda en viss påverkan på det resultat som företaget skapar, om 
nu företagen anlitar en ordförande med en hög kompetens. Som har införskaffats 
under längre tid efter gediget arbete i andra företag. Det kan enligt Frank & Cook 
(1995) ge en signifikant positiv skillnad på företagets prestationer (Wiseman & 
Gomez-Mejia, 1997). Betalas arvodet utifrån ordförandes kompetens borde 
innebörden bli att arvoderingen påverkar företagets prestationer positivt. Det leder 
oss fram till vår tionde hypotes:  
 
H10: Det svenska publika företagets styrelseordförandes ersättningar är positivt 
korrelerat med företagets prestationer 
 
 

4.3.3 Aktier 
 
Enligt Wiseman & Gomez-Mejia (1997) ökar osäkerheten för en direktör när en 
fast lön övergår till rörlig lön. I principal- och agentteorin kommer agentens 
välstånd att påverkas negativt med den förhöjda risken som agenten tar. Företagets 
effektivitet kommer därför att minskas med de ökade agentproblem som 
uppkommer (Core et al, 1999). Utöver dessa problem lär ersättningarna att varierar 
betydligt mer (Petäjäjärvi & Rudin, 1998). Tanken var då att styrelsen skulle äga 
aktier i företaget, som baserades på den så kallade ”pilotskolan”. Vilket innebar att 
individerna i högre grad skulle bli mera positivt inställda till företaget. När de 



finansiella belöningarna blir större är styrelseledamöterna mera stimulerade att öka 
den egna arbetsinsatsen.(Brodin et al, 2000) ”Pilotskolan” syntes extra tydligt under 
1970-talet och framåt. Företagen såg ”Pilotskolan” som ett bra sätt att belöna de 
anställda med aktier under marknadspris. Vid presentation av programmen på 
marknaden blev effekten att företagens aktiekurs steg. (Anell, 1990)  

Puffer & Weintrop (1991) kom fram till i sin undersökning att aktier är 
en typisk form av en långsiktig ersättning till företagsledningen. Fast Arlebäck 
(1997) anser att styrelsens ledamöter bör vara med i incitamentsprogrammet, och 
inte bara vara specifikt för företagsledningen. Även Nguyen & Kleiner (2001) 
påpekade på, att den bästa styrelsen skapas med hjälp av direkt ägande av aktier. 
Samtidigt är det upp till varje styrelseledamot att välja om den vill köpa aktier eller 
ej i bolaget. Emellertid hävdade Anell (1990) att incitamentsprogram till styrelsen 
har medfört negativa diskussioner om aktiernas förmögenhetseffekter allt eftersom 
aktierna ökade i värde. Dessutom finns det enligt Hansson (1996) många andra 
risker med att direktäga aktier. Ett exempel på risk kan vara när det finns en dålig 
likviditet i aktien på marknaden som kan innebära att aktierna blir mer svårsålda. 
En annan negativ effekt är om styrelseledamoten har en alldeles för dålig spridning 
i sin egen portfölj med ett för stort innehav i relation till de andra. Dessutom är 
belåning av sina aktier ett stort riskmoment. Brodin et al (2000) hävdade också att 
styrelseledamöternas ökade riskvilja gav dem en chans till att förbättra deras egna 
tillgångar. Ett exempel på riskvilja är Kimmel et al (1995) analys. De fann att en 
ökade riskpremie i VD:n aktieinnehav var ett positivt sätt att stärka ersättningarnas 
sammankoppling med företagets prestationer. På grund av detta har styrelsen lika 
stort intresse i företagets vinst som företagsledningen, annars är risken att inte bli 
omvalda av aktieägarna vid den kommande bolagsstämman (Spagnolo, 1999). När 
styrelsens ledamöter äger aktier i företaget ökar deras incitament att övervaka VD:n 
och därmed får en chans att påverka utfallet på företagets prestationer (Munter & 
Kren, 1995). Detta leder oss fram till hypotes elva:   

 
H11: Det svenska publika företagets styrelseledamöters aktieinnehav är positivt 
korrelerat med företagets prestationer. 
 
 

4.3.4 Konvertibler 
 
En konvertibler är ett räntebärande skuldebrev som kan omvandlas till aktier i 
företag vid löptidens slut. Konvertibelinstrumentet är ett vanligt sätt att ersätta att 
de anställda, arbetstagarna i styrelsen och VD:n utöver deras lön. För att göra 
konvertiblerna attraktiva ställer företaget ut dessa under gällande marknadspris4 på 
börsen där företaget är noterat.  Fördelen med konvertibeln är att den kan säljas på 
börsen under sin löptid. (Anell, 1990) Eftersom konvertibler löper oftast upp till tio 
år får ägaren en chans att få det nominella beloppet tillbaka vid löptidens slut.  
 
 
                                                 
4 Aktiespararnas hävdar i sin Aktieägarpolicy (1999), att inte rabatten ska vara mera än fem procent.  



 
Skulle även den underliggande aktien stå över konverteringskursen på 
konverteringsdagen får innehavaren av konvertibeln även en avkastning. Dessutom 
ger konvertiblerna en bättre direktavkastning. (Hansson, 1996) Fördelarnas 
innebörd blir att riskfaktorn för konvertiblerna blir betydligt lägre än vanliga aktier 
(Andersson & Bratteberg, 2000). Fördelarna har gjort att ”Pilotskolan” även har fått 
ett stort genomslag på konvertibelinstrumentet (Brodin et al, 2000). 

Nackdelarna med konvertibler kan vara att aktiens marknadsvärde är 
lägre vid inlösen än den gällande konverteringskursen (Andersson & Bratteberg, 
2000). Eftersom endast konvertibelns nominella ränta har betalats ut under löptiden 
har ägarna av konvertiblerna missat avkastningen vilken en vanlig obligation skulle 
ha gett. En obligation brukar i genomsnitt ge mer än en procent i avkastning 
jämfört med konvertibel. Skulle dessutom företaget gå i konkurs under löptiden fås 
endast det nominella beloppet tillbaka först efter de övriga fordringsägarna har fått 
sitt. (Hansson, 1996) En annan nackdel är att konvertibeln i vissa fall kan vara 
svårsåld, alltså illikvid (Anell, 1990).  

Fördelen för företaget med att emittera konvertibler är möjligheten till 
full teckning som ökar beroendet på den ränta som betalas ut under löptiden 
(Hansson, 1996), därmed kan företaget få tillgång till nytt rörelsekapital i 
verksamheten (Andersson & Bratteberg, 2000). Nyborg (2000) hävdar dessutom att 
konvertibler är en bättre och billigare finansieringskälla för företagen jämfört med 
obligationer. Anledningen är att konvertibler är mindre känsliga för 
riskförändringar som medför att ingen kompensation behövs för det högre 
risktagandet som tas. Dessutom är det betydligt fördelaktigare för undervärderade 
företag på börsen att ge ut konvertibler. Skulle marknaden undervärdera ett företag 
på börsen blir följden att företagsledare saknar incitament för att emittera aktier på 
grund av rädslan att sälja ut aktierna långt under vad de är värda.   

När företag väljer konvertibler som ett instrument för belöning är det en 
bra värdemätare på företagets kvalitet. Ett tecken är att aktiemarknaden reagerar 
minde negativt när dessa program presenteras jämfört med obligationer och aktier. 
Nackdelen för aktieägarna och företaget med konvertibler är om aktierna löses in 
över konvertibelns lösenkurs. Detta innebär att företaget får betala ut 
mellanskillnaden som i slutändan medför en utspädningseffekt för företagets 
aktieägare. (Hansson, 1996) 

Om nu företaget vill skapa ett optimalt kontrakt ska det ske enligt Sloan 
(1993) resonemang genom en kompromiss där incitament och riskdelning är i 
symbios (Wiseman & Gomez-Mejia, 1997) Det borde innebära att alla i företaget 
och utanför drabbas i nedgång såväl som i uppgång. Alltså hypotes tolv blir:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



H12: Det svenska publika företagets styrelseledamöters konvertibelinnehav är 
positivt korrelerat med företagets prestationer. 
 
 

4.3.5 Optioner 
 
Bland företagen sker det tilldelning av olika optioner till styrelseledamöterna. 
Emellertid är det mest vanligt till VD, företagsledningen och övrig personal. 
(Hansson, 1996) Men är det bra instrument? Chen (1998) är dock tveksam. 
Eftersom det sällan resulterar i ett varaktigt ägande är det inget att föredra. Aktier 
är det bästa instrumentet (Enqvist & Lindqvist, 1998). Stämmer det? Vi går igenom 
de fyra främsta optionsinstrumenten nedan.   
 
 

4.3.5.1 Teckningsoptioner 

 
Det är den mest vanliga optionen på marknaden som innebär att innehavaren 
tecknar nyemitterade aktier från företaget till en viss förutbestämd emissionskurs. 
Innehavaren behöver dessutom inte teckna optionerna, eftersom det inte finns 
någon skyldighet att teckna. Fördelarna med teckningsoptioner är att företaget får 
ett utmärkt instrument att motivera och engagera styrelsens ledamöter att stanna 
kvar i företaget. (Hansson, 1996) Skulle aktiekursen stiga över förväntan med en 
hög värdeökning som följd för innehavarna kommer det inte att påverka företaget 
negativt, utan istället vara positivt för de övriga aktieägarna (Engqvist, 1998). 
Skulle inte aktiekursen stiga enligt de förväntningar som innehavarna hade, eller 
någon annan anledning kan det betyda att de säljer dessa efter tilldelning (Hansson, 
1996). Alla innehavare är medvetna om de risker tar och de möjligheter som finns, 
därför är det viktigt att den underliggande aktiekursen inte sjunker allt för mycket 
(Andersson & Bratteberg, 2000).  
 
 

4.3.5.2 Syntetiska optioner 

 
Syntetiska optioner ställs ut av företaget för att belöna styrelseledamöterna och 
nyckelpersoner. När löptiden har gått ut tilldelas ledamöterna ett monetärt belopp 
beroende på slutdagens aktiekurs, vilket medför en kostnad för företaget. Fördelen 
med syntetiska optioner är att inte någon utspädning sker av de redan utestående 
aktierna och dess ägare. (Andersson & Bratteberg, 2000) Nackdelen har varit höga 
kostnader och kraftigt stigande aktiekurser, vilket har medfört att syntetiska 
optioner minskat i användning jämfört med början 1990-talet när dessa var som 
mest populära (Enqvist et al, 1998).  
 



4.3.5.3 Personaloptioner 

 
En personaloption är mer inriktad mot anställda i företaget. De är knutna till en 
persons anställning och dess uppnådda kvalifikationer. Det innebär att optionerna 
inte kan säljas eller överlåtas på någon annan (Andersson & Bratteberg, 2000).   

När företaget använder personaloptionerna har de en hög riskexponering 
mot sina egna aktier. Innebörden blir att de måste ”hedga” sina aktier, vilket 
medför att företaget måste ge ut nya aktier, eller förvärva dessa för att minska sin 
egen riskexponering. En effekt kan vara att utspädningen blir allt för 
stor.(Aktiemarknadsnämnden, 2002) Samtidigt indikerar finansiell teori att 
”hedging” i stället ökar företagets värde, genom att förväntade skatter, kostnader 
för finansiellt obestånd och andra agentkostnader tenderar att minska (Brennan, 
1996).     
 
 

4.3.5.4 Köpoptioner 

 
Köpoptionen är ett optionsinstrument där personer i ledningen, styrelsen eller 
anställda ges möjligheter att teckna aktier i företaget till ett förutbestämt pris. 
Huvudägarna kan återköpa aktier från marknaden istället för att utfärda nya, som 
senare används för att utfärda de tänkta köpoptionerna. Fördelen för de nya 
innehavarna är att de inte har någon skyldighet att teckna aktier när löptiden har 
gått ut. Dessutom kan de sälja köpoptionerna när som helst under löptiden, men 
företagen brukar sätta en tidsgräns för denna försäljning. Syftet med 
optionsprogrammen är att företagen vill skapa en känsla av delägarskap och är 
enkla att utfärda främst för mindre företag. Likväl finns det risker för företaget med 
att utfärda köpoptioner. Ett exempel är att optionerna kan bli värdelösa på 
slutdagen, eftersom aktien inte når upp till den önskade nivån. (Andersson & 
Bratteberg, 2000) Samtidigt anser Enqvist & Lindqvist (1998) att risken är låg för 
företaget, eftersom de i vissa fall köper in köpoptionerna på marknaden från andra 
utställare istället för att själva utfärda dessa.  

Enligt Nguyen & Kleiner (2001) är fördelen med optioner att företaget 
kan dela ut många av dessa, och att det ger styrelseledamoten en ökad chans till 
avkastning om företaget går bättre än väntat. Därför är optioner ett mycket bra sätt 
att belöna företagets styrelse. Emellertid är det viktigt att aktieägarna får sitt från 
företagets avkastning innan ersättningarna betalas ut till styrelseledamöterna.  

Wiseman & Gomez-Mejia (1997) hävdar att de ultimata förhållandet 
mellan agenten och principalen kan skapas om agenten ökar sin risknivå genom att 
välja optioner, som i slutändan kan medföra en högre avkastning. Men eftersom 
agentkostnader ökar för principalen, blir det under förhållanden med fallande 
prestationer att risken accelererar betydligt mer än förväntat, vilket i slutändan leder 
till ännu högre agentkostnader. Engqvist & Lindqvist (1998) hävdar dock, att dessa 
agentkostnader kan reduceras med en hårdare kontroll och övervakning. Detta 
kräver mer tidsinsats som i sin tur leder till högre kostnader, och därför inte är att 



föredra. Därmed kan korrelationen mellan aktiekursen och optionsinnehavarens 
förmögenhet att öka. Detta leder fram till vår sista hypotes: 
 
H13: Det svenska publika företagets styrelseledamöters optionsinnehav är positivt 
korrelerat med företagets prestationer. 
 
 

4.4 Hur ska styrelsens prestationer mätas? 
 
Att mäta och utvärdera direktörers prestationer i företagens styrelse är ett komplext 
problem. Enligt Minov (1993) är upp till företagets aktieägare om styrelsen ska 
utvärderas eller ej. Skulle inte direktörerna utföra sitt arbete enligt de krav som 
aktieägarna har ställt, kommer bolagsstämman att avgöra vid omval om dessa ska 
vara kvar i företagets styrelse, eller inte.  

För att styrelsen och VD:n ska uppnå de krav som aktieägarna ställer kan 
olika prestationsmått användas. I den empiriska teorin har vi inte funnit några 
prestationsmått som har använts i bedömningen av styrelsens prestationer. Däremot 
i undersökningar om belöningssystem för ledande befattningshavarna har det visat 
sig att ett stort antal prestationsmått har använts. Det visades i en undersökning som 
fokuserade mot empiriskt material i 105 tidigare arbeten om VD:s lön i relation till 
företagets storlek och prestationer. Tosi et al (1997) fann att 46 olika mått 
användes. Särskilt vanligt var: avkastningen på totalt kapital (ROA), avkastning på 
eget kapital (ROE), marknadsandel, marknadsvärde/bokförda värdet, tillgångstock 
och antal anställda. (Wiseman & Gomez-Mejia, 1997) 

Vilka prestationsmått är då bäst att använda? Holmström (1979) fann i 
sin undersökning att det förekommer flera utvärderingsmått för att mäta företagets 
prestationer. (Puffer & Weintorp, 1991) Med stöd av agentteorin visade Kimmel et 
al (1995) att aktieavkastning och ROA som är knutna till ersättningarna är det 
andra bästa alternativet utöver lön som aktieägarna använder för att belöna 
företagets befattningshavare. Samma tes var också tydlig i Core et al (1999) arbete 
som visade att lönens nivå ger en ökad funktion av företagets prestationer genom 
(ROA) och aktieavkastningen. Samtidigt påpekar Ingham & Thomson (1995) att 
ändrade ersättningar påverkar vinsten i företaget negativt upp till två år efter att de 
betalades ut. (Wiseman & Gomez-Mejia, 1997)  

Vi kommer att fokusera oss på fyra olika nyckeltal: bruttomarginal, 
rörelsemarginal, avkastning på totalt kapital - ROA, avkastning på eget kapital – 
ROE samt den marknadsbaserade aktieavkastningen. Våra nyckeltal baserar sig 
bland annat av Sveriges Finansanalytikers Förening (SFF) utarbetade 
rekommendationer. Enligt SFF är de finansiella nyckeltal mycket bra att använda 
för att beskriva företagens utveckling över tiden. (Waymaker, 2003) Men samtidigt 
påpekar Carlberg (2003) att nyckeltalen måste vara entydiga och enkla att förstå. 
Dessutom måste nyckeltalen lyfta fram vad som är centralt i en organisation, och 
vara accepterade av användarna. När styrelsen analyserar verksamheten är 
nyckeltalen ett viktigt komplement för att få en så tydlig bild av den operativa  



verksamheten som möjligt, och styra den mot de mål som styrelsen har ställt. 
Nyckeltalen ger alltså ett bra stöd till verksamheten utvärdering. Samtidigt ska det 
noteras att många av resultaträkningens resultatbegrepp visar en dålig bild av 
företagets resultatutveckling. Enligt Holmström (2003) är orsaken att analytiker på 
marknaden är mera inriktade mot kassaflödesbaserade vinstbegrepp och struntar i 
den redovisade vinsten i företaget.  
 
 

4.4.1 Bruttomarginal 
 
Enligt FFS definieras bruttomarginalen som ”rörelseresultatet före avskrivningar i 
procent företaget fakturering”. Samtidigt kan bruttomarginalen även definieras 
mera samlat som företagets bruttovinst i förhållande till omsättningen (Carlberg-
Belfrage, 2003). Bruttomarginalen har alltså som uppgift att visa hur mycket av 
företagets rörelse generar för att täcka avskrivningar, räntor, skatt och vinst. Det är 
därför viktigt att företagets huvudsakliga verksamhet bedrivs, varaktigt, 
självständigt och vinstgivande (Wallentin & Estevall, 1997) Eftersom företagets 
omsättning är en avgörande del i bruttomarginalen så har den en avgörande 
betydelse för företagets framtida lönsamhet. Måttet är bäst att använda i 
handelsföretag, eftersom det direkt tar hänsyn till den handel som företaget 
bedriver. (Holmström, 2003) Alltså, med bruttomarginalen som bas, kan 
resultatmålen vara ett utmärkt sätt att mäta företagets prestationer på (Puffer & 
Weintorp, 1991). 
 

4.4.2 Rörelsemarginal 
 
I nästa steg av prestationsvariablerna är rörelsemarginalen enligt FFS definition 
”rörelseresultatet efter avskrivningar i procent av årets fakturering”. Den enda 
skillnaden jämfört med bruttomarginalen är att den inte ska täcka avskrivningar. 
Endast rörelsemarginalen ska täcka företagets räntor, skatter och vinster. Det 
stämmer överens med Holmströms (2003) definition, att rörelsemarginalen mäter 
företagets rörelseresultat efter avskrivningar i förhållande till omsättningen. 
Rörelsemarginalen har fördelen att den inte tar hänsyn till hur företaget har 
finansierat sin verksamhet. Dessutom är den helt opåverkad av företagets räntor. 
När olika industri och tillverknings företag ska analyseras är rörelsemarginalen 
mycket bra att använda. Samtidigt visade Salancik & Pfeffer (1980) undersökning, 
där vinstmarginalen användes, att korrelationen mellan företagets vinstmarginal i 
externt kontrollerade företag och dess VD var positiv. Men vinstmarginalen som är 
sist i företagets resultaträkning tar inte hänsyn till att företaget kan manipulera sin 
slutgiltiga vinst via bokslutsdispositioner, där olika skattetransaktioner görs 
(Holmström, 2003). Därför är rörelsemarginalen bra att använda i vår 
undersökning.  
 
 



4.4.3 Räntabilitet, avkastning på totalt kapital (ROA) 
 
Det tredje måttet är mera ett avkastningsmått vilket är baserat på rörelseresultatet 
enligt FFS definition: ”rörelseresultatet efter avskrivningar i procent av den 
genomsnittliga balansomslutningen”. Emellertid anser Holmström (2003) att 
finansiella intäkter ska läggas på rörelseresultatet, beroende på det överskott av 
kapital som på något sätt har bidragit till företagets ränteintäkter. Enligt FAR 
(2000) är den engelska definitionen på avkastningen på totalt kapital, Return on 
Assets (ROA). Nyckeltalet ger alltså ett mått hur mycket företaget förräntar till sina 
intressenter på det totala kapitalet. Samtidigt anser Holmström (2003) att det är 
viktigt att företaget är lönsamt så det kan finansiera sin verksamhet, utan att ta in en 
lånebaserad extern finansiering. Dessutom har aktieägarna en tendens att vara mera 
rörliga och lämnar företaget lättare om de inte får den förräntning som de förväntar 
sig att få på sitt insatta kapital. 

När exempelvis ROA ska användas kan problem uppkomma med 
försiktighetsprincipen enligt Årsredovisningslagen (Årl. 2:4 p3 §). Den har 
konsekvensen att många tillgångar, t ex fastigheter och publika aktier, ofta är 
undervärderade i balansräkningen. Vilket kan innebära att balansräkningen ger en 
dålig bild av företagets tillgångar. Men enligt Olbert (1990) ändå är ROA det 
viktigaste lönsamhetsmåttet för ett företag ur effektivitetssynpunkt. ROA är också 
väldigt populärt mått i undersökningar. Vilket vi visade i början av kapitel 4.3 var 
det enligt Tosi et al (1997) ett av de vanligaste måtten som användes (Wiseman & 
Gomez-Mejia, 1997). Visserligen var det främst i samband med VD:s ersättningar 
men väljer ändå ROA som ett av våra fem mått.    

 
 

4.4.4 Räntabilitet, avkastning på eget kapital (ROE) 
 
I det sista nyckeltalet är definitionen enligt FFS: ”nettovinsten enligt 
resultaträkningen i procent av genomsnittligt eget kapital”. Enligt FAR 2000 är den 
engelska definitionen Return on Equity (ROE), eller enligt Holmströms (2003) 
Return on Shareholder’s Equity (ROSE). Holmström (2003) anser dessutom att 
vinsten efter finansnetto är bättre att använda i ROE istället för den slutgiltiga 
vinsten. Anledningen till detta är företagets bokslutsdispositioner vilket 
diskuterades i kapitel 4.4.2 i avseende på vinstmarginalen. Men när det gäller FFS 
definition, ska ROE beräknas i moderbolagets redovisning, där även hänsyn tas till 
72 % av de obeskattade reserverna som finns i moderbolaget. När ROE ska 
användas i koncernen används främst nettovinsten.  

ROE ger alltså ett bra mått på avkastningen, eller förräntningen på det 
egna kapitalet. Men Wallentin & Estevall (1997) påpekar att ROE ger skilda utfall i 
avseende på företaget storlek och branschtillhörighet. Enligt Aktiespararnas 
investerarhandbok kan detta vara en fördel, eftersom i företag med högt ROE 
skapas en bättre tillgångsmassa som kan skapa stora framtida utdelningar till 
aktieägarna. Vid utvärdering av företagets styrelse prestationer kan ROE användas i 
kombination med aktievärderingsmåttet, P/E talet. Vilket beskriver priset per aktie i 



förhållande till den vinst företaget skapar per aktie (Olbert, 1990). Enligt 
Affärsvärlden (24/2004) branschindelning hade exempelvis AFX Industri ett 
genomsnittligt P/E tal på 18,5 och AFX Finans på endast 11,3. Alltså, när ett 
företag presterar ett högt ROE kan även ett högt P/E accepteras. 

I undersökningar hänvisar vi även till Tosi et al (1997), där även fann att 
ROE var ett vanligt använt nyckeltal (Wiseman & Gomez-Mejia, 1997). Vi anser 
därför att ROE att utmärkt nyckeltal att använda i för att mäta styrelsens 
prestationer. 
 
 

4.4.5 Aktieavkastningen (RET) 
 
I ett publikt företag är deras noterade akties avkastning av central betydelse. 
Aktieägare till dessa företag använder sig av olika instrument att värdera de aktier 
som företaget har emitterat på marknaden. Enligt Gustavsson & Sverlöv (1994) är 
syftet med värderingen av aktien, att kunna bedöma det publika företagets 
framtidsutsikter. Som tidigare diskuterades används P/E talet och även P/S talet. 
Det senare är priset per aktie i förhållande till det publika företagets försäljning per 
aktie. Dessutom finns det två aktievärderingsmetoder; avkastningsmetoden (aktiens 
framtida värde) och substansvärdesmetoden (nettovärdering av företagets 
tillgångar). Emellertid kommer vi inte att fokusera oss på metoderna ovan utan går 
vidare in på undersökningar där aktieavkastningen har använts och diskuterats.  

Wiseman & Gomez-Mejia (1997) påpekar att det är problematiskt med 
ersättningar till direktörer som är kopplade till de prestationer företaget har skapat. 
Det har bara inte varit till godo. På grund av den orsaken att de ökande 
aktiekurserna och vinsterna har medfört att ersättningarna har stigit till 
oproportionella nivåer. Men ska aktieägarna få tillbaka sitt insatta kapital krävs det 
stigande aktiekurser efter att vinsten delats ut eller har blivit kvar i företaget 
(Håkansson et al, 2003). Detta kräver att styrelsen arbetar aktivt med att stödja 
VD:n i dess arbete där syftet är att skapa ett aktievärde som både stiger på lång och 
kort sikt (Puffer & Weintorp, 1991, Sharwell, 1996). Aktieavkastningen kommer då 
att vara ett primärt mått för att mäta styrelsens och VD:s prestationer genom sitt 
engagemang (Puffer & Weintorp, 1991). Dessutom om vi ser till vår tidigare 
diskussion i (4.3.2) anser Dehaene et al (2001) att aktier som tilldelats outsiders i 
styrelsen påverkar företagets prestationer positivt. Dessutom kan direktörerna 
genom sin maktfunktion skapa sig personliga fördelar så de kan påverka de resurser 
som företaget har och därmed även aktiekursen (Waller et al, 1995). Vi anser 
därmed att vår sista prestationsvariabel är ett utmärkt sätt att mäta företagets 
prestationer.    
 
 
 
 
 



4.5 Kapitelsammanfattning 
 
I detta kapitel har vi gått igenom hela vår teoribakgrund och dess medföljande 
modell samt hypoteser. Vi skapade åtta hypoteser utifrån vad som påverkade 
styrelsens ersättningar. Det var ägarstruktur utifrån deras tillhörighet, 
nomineringskommittéer, styrelsens storlek, företagets storlek, styrelseledamöternas 
genomsnittliga ålder, insidertillhörighetens andel av styrelsen, styrelsens totala 
mandattid och styrelsens kompetens definierat som antal uppdrag. 

I steg två tog vi upp vad som påverkade företagets prestationer och de 
medföljande fem hypoteserna. Det var den totala arvoderingen till styrelsen, 
arvoderingen till ordförande, aktiernas värde, konvertiblernas värde och de fyra 
olika optionsinstrumentens värde. Alltså, teckningsoptioner, syntetiska optioner, 
personal optioner samt köpoptioner samlade i hypotes tretton.  

Slutligen tog vi upp de fem prestationsvariabler; bruttomarginalen, 
rörelsemarginalen, ROA, ROE och aktieavkastningen som vi kommer att använda i 
vår undersökning. Visserligen kunde vi ha väntat till det kommande kapitlet om 
empirisk metod, men vi ansåg att de var kopplade till vår modell.  
 



5 Empirisk Metod 
 
 
I det empiriska metod kapitlet redogörs hur vi översätter våra teoretiska begrepp i 
kapitel fyra till mätbara variabler. Vi beskriver först vårt mål med den empiriska 
undersökningen. Vilket tillvägagångssätt vi har haft utifrån det urval vi gjorde. 
Vidare försöker vi beskriva operationaliseringen utifrån styrelsens ersättningar och 
hur vi går tillväga med de problem som uppkommer. Därefter beskriver vi våra 
analysmetoder för att kunna genomföra vår undersökning. I nästa steg av 
operationaliseringen går vi igenom de första åtta påverkansfaktorer som speglar 
företagets ersättningar. I steg två i arbetet, beskriver vi måtten; bruttomarginal, 
rörelsemarginal, ROA, ROE, aktieavkastning och hur dessa ska mätas, samt hur 
styrelsens ersättningar påverkar de fem variablerna. Slutligen framför vi kritik mot 
vår empiriska metod och samlar kapitlets huvudpunkter i en sammanfattning.   
 
 

5.1 Inledning  
 
Det är problematiskt att undersöka stora mängder information i den kvantitativa 
metod vi genomför. Vi har försökt att lösa det igenom att försöka bryta ner en stor 
mängd information om företaget och dess styrelse in i ett flerstegsurval till 
observerbara variabler. Vilket innebär att vi inte använder den informationen i vårt 
första urval, utan den som finns senare steg. Vi är medvetna om att osäkerheten 
ökar ju mera vi minskar den ursprungliga populationen till ett mindre 
urvalsunderlag, att den statistiska inferens minskar och därmed får en avgörande 
betydelse för våra resultat. Vår förhoppning är att vi får ett stort urval av företag 
som ökar säkerheten i vår undersökning, även om det inte betyder att sannolikheten 
ökar för ett bättre resultat. Hur stort ett urval ska vara är helt beroende på 
situationen och vad som undersöks. I samhällsvetenskapen är lämplig gräns 100-
200 individer i en undersökning, vilket borde betyda i vårt fall 100-200 publika 
företag. (Djurfeldt et al, 2003)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.1.1 Urvalsgenerering  
 
Vi valde att undersöka de publika företagen som hade varit noterade på 
Stockholmsbörsen olika listor5 mellan januari år 1999 till december år 2002 på A-
listan, A-listan övriga, Attract 40, O-listan övriga samt Nya Marknaden och den 
oberoende Nordic Growth Market (NGM). Vid årsskiftet 2002 fanns det totalt 371 
börsnoterande företag i Sverige enligt affärstidningen Affärsvärldens generalindex 
AFGX-bolagsindelning som uppdateras årligen. Efter att ha jämfört med andra 
sekundärdata från tidningen Aktiespararna, Stockholmsbörsen6 och affärstidningen 
Veckans Affärer, bestämde vi oss för att använda Affärsvärldens bolagsindelning. 
Anledningen till valet, var att Affärsvärldens bolagsindelning även täcker in 
heltäckande information om bolaget ifråga med hjälp av länkar på företagets 
hemsida som vi kunde använda i vårt urval. Emellertid kan det finnas företag som 
inte finns kvar i bolagsindelningen på grund av avnotering eller andra orsaker, men 
det kommer vi att påpeka i så fall.  
 
Alltså, för att finna den mest optimala urvalsmetoden genom att sortera ut de 
publika företagen som är mest intressanta för våran undersökning ställer vi upp två 
utgångskrav:  
 

1. Hur många företag på Stockholmsbörsens olika listor som hade tillgång till 
samtliga årsredovisningar för åren 1999-2002? 

 
2. Vilka bolag som påverkas av lagstiftningen?  

 
- A): Styrs av annan nationell lagstiftning? 
 
- B): Vilka bolag har räkenskapsår? 

 
- C): Påverkas bolagets redovisningsmetod jämförbarheten 

 mellan bolagen?  
 
 

 
 
 

                                                 
5 Kraven för att vara noterad på de olika listorna varierar. På A-listan ska ha minst 2000 aktieägare 
med minst en handelspost som minst ska vara värd 20 000kr. På Attract 40 och O-listan räcker det 
med 500 aktieägare och en handelspost minst värd 10 000kr.  Dessutom måste 25 % av företagens 
aktier och 10 % av rösterna vara utestående. Dessa krav är för att säkerställa spridningen av 
aktierna. Skulle detta förändras i någon grad kan respektive företags aktier förflyttas mellan 
aktielistorna, och i undantags fall placeras företagets aktier på observationslistan tills kravet återigen 
är uppnått.  (Börsregler Stockholmsbörsen, 2003/2004)   
6 Enligt Ägare och Makten (2003) var de noterade företagen på Stockholmsbörsen totalt; år 1999 
(316stk.), år 2000 (325stk.), år 2001 (334stk.) och under 2002 (332stk.). 



5.1.1.1 Årsredovisningen  

 
Vårt mål var att få in så många publika företag som möjligt med de eftersökta 
variablerna som endast kunde göras möjligt genom att använda företagens 
årsredovisningar. Publika företag har en skyldighet enligt Årsredovisningslagen 
(1995:1554) att redovisa styrelsens löner (arvoden), socialkostnader (Kap, 5:20 §), 
pensioner och liknande förmåner (Kap, 5:22 §), ersättningar för tidigare 
styrelseledamöter (kap, 5:23), suppleanter (kap, 5:24) samt avtal om 
avgångsvederlag (kap, 5:25 §) i årsredovisningen. I detta fall där 
Årsredovisningslagen är gällande kommer detta inte att ställa till några problem för 
oss vid eventuellt bortfall.   

De publika företagen måste enligt noteringsavtalet med 
Stockholmbörsen se till att det finns en hemsida där information finns för minst ett 
år tillbaka (Punkt 7). Enligt organisationen Aktiespararnas ägarstyrningspolicy 
(2003) rekommenderar de att publika företagen bör ha årsredovisningar för de tre 
senaste åren på deras hemsida. Skulle inte denna information finnas på hemsidorna 
beställer vi resterande årsredovisningarna med post efter telefonkontakt eller brev 
till berörda företag. Samtidigt kan det innebära problem med bortfall när företagen 
inte är villiga att lämna den nödvändiga informationen om styrelsens ersättningar. 
Det kan medföra ett alldeles för tidskrävande arbete, eftersom tidsaspekten sträcker 
sig över fyra hela år och att företagen är många. Samtidigt måste de publika 
företagen enligt punkt 10 i noteringsavtalet redogöra i årsredovisningen samtliga 
utestående incitamentsprogram, så förhoppningsvis kommer inte bortfallet bli så 
stort i detta fall. Emellertid kan i vissa fall fullständig information saknas beroende 
på att ersättningarna är samlade i en klumpsumma tillsammans med VD:n och 
andra ledande personers ersättningar.     

För att summera anser vi att årsredovisningen är en betydligt bättre 
informationskälla jämfört med andra alternativ, även om ett stort antal företag kan 
bli exkluderade. Alltså, är årsredovisningar ett bra sätt för att få ett klart begrepp 
om ersättningarnas klara fakta (Dzialo et al, 1998).  
 
 

5.1.1.2 Nationell lagstiftning  

 
Vi undersöker svenska publika företags årsredovisningar under fyra år och det 
kommer förmodligen att saknas information från företagen (moderbolag) som inte 
är svenska, på grund av att de har styrts av helt annan lagstiftning eller 
rekommendation gällande redovisningen av ersättningarna för styrelsen.  

I Europa och USA har kraven för att redovisa ersättningarna till ledningen 
och styrelsen i årsredovisningen inte varit så stora tidigare. Istället har information 
fått insamlas till undersökningar via post och telefon (Core et al, 1999). Emellertid 
så har ”Corporate Governance” debatten drivit på en förändring efter 
företagsskandalerna i USA med skriften ”Principals of Good Governance and Best 
Practice Recommendations” (Ernst & Young, 2003). Skriftens syfte är att ge olika 
förslag om förbättrad Corporate Governance i företagen för att öka insynen, som 



har införts främst på de publika börserna runt om i världen. I Schweiz infördes nya 
regler som baserar sig på ovannämnda skrift från 1 juli, 2002 att bland annat 
ersättningarna ska redovisas fullständigt i årsredovisningen (Directive of 
Information, 2002). Vilket även New York Stock Exchange har gjort från och med 
den 1 augusti 2003 (NYSE, 2003). Hade vi undersökt företagen endast under år 
2002 hade vi alltså fått ett större urval, men för att särskilja de utländska företagen, 
kommer vi att använda deras noterade depåbevis7. Företagen använder dessa 
depåbevis för att kunna notera sig på andra börser runt om i världen. Med hjälp av 
depåbevisen kan vi därmed finna de företag som inte är svenskregistrerade och 
lydande under svensk lagstiftning samt andra rekommendationer i vår 
undersökning.   
 
 

5.1.1.3 Räkenskapsår 

 
I vårt arbete vill vi kunna jämföra påverkansvariablerna mot styrelsens ersättningar, 
och dessa ersättningar mot olika prestationsvariabler som företaget skapar. För att 
göra detta möjligt måste redovisningen vara ekvivalent mellan företagen. I med 
detta gör vi vårt urval genom att sortera bort företag som har ett brutet 
räkenskapsår8, och bara välja ut företag som använder räkenskapsår, alltså 12 
månaders kalenderår. Ett exempel på problem som kan uppkomma, är att om vi 
skulle använda respektive företags akties slutkurs 31 december jämfört med 
exempelvis det brutna räkenskapsåret med avslut 31 augusti samma år. Värdering 
kommer därför att bli annorlunda, eftersom vi beräknar slutkursen på aktien mot 
styrelsens innehav av aktier. (Mer om detta senare i kapitel 5.2.1.3)   
 
 

5.1.1.4 Redovisningsmetod 

 
I företagen används olika redovisningsmetoder för att presentera företagets resultat 
i årsredovisningen. De flesta lyder under Årsredovisningslagen (1995:1554), men 
ett antal är undantagna från denna lag (Årl kap, 1:1-2 § §). 
 

• Försäkringsföretag styrs i lagen (1995:1560).  
• Kreditinstitutet (banker) och värdepappersbolag (investmentbolag) styrs i 

lagen (1995:1559).   
 

                                                 
7 Depåbevis = Det är aktier som är även noterade på en annan börs, exempelvis Nasdaq och New 
York i USA (Olbert, 1990).  
8 Brutet räkenskapsår = Enligt (BFL. Kap, 3:1 §) innefaller det under tre perioder som företagen kan 
välja: 1 maj – 30 april, 1 juli-30 juni, 1 september- 31 augusti.   



Emellertid så styrs de även av Finansinspektionens regelverk9, där 
författningssamlingen (FFFS, 2003:13) styr försäkringsföretagen, samt (FFFS, 
2003:11) som styr kreditinstitut och värdepappersbolag. Innebörden blir att 
företagen ur dessa kategorier har olika uppställningsformer för att redovisa 
företagets resultat. Det kan medföra problematik med ekvivalens i vår 
undersökning, eftersom vi använder brutto- och rörelsemarginalmått och 
avkastning på eget respektive totalt kapital som prestationsvariabler. På grund av 
vilken försäkringsföretag, kreditinstitut och värdepappersbolag inte kan användas 
kommer därför att utredas närmare. Därutöver kommer vi även att diskutera IT-
bolagen och fastighetsföretagen eftersom de kan skilja sig åt i vissa fall. Först visar 
vi hur de traditionella två uppställningarna ska vara för resultaträkningen. Vi gör 
det på grund av att läsaren ska förstå den problematik som uppkommer och vilket 
stöd vi kan få ur dessa uppställningar, för vår senare beräkningar av våra nyckeltal.  
 
 

5.1.1.4.1 Uppställningsform I & II 

 
Enligt (Årl kap, 3:3) skall företag som lyder under denna lag ställas upp enligt de 
två former som bilaga 2 (uppställningsform I) och 3 (uppställningsform II) anger. 
Enligt Förenade Auktoriserade Revisorer (Vägledning – om årsredovisning i 
aktiebolag) kan företagen välja fritt mellan formerna första gången, men vid ett 
eventuellt framtida byte av uppställningsformen får detta bara ske under former 
som inte påverkar kravet på rättvisande bild samt god redovisningssed. Denna 
vägledning gäller inte för värdepappersbolag, kreditinstitut och försäkringsföretag 
(Kap 1 Tillämplighet).   

I uppställningsform (I) beskrivs den kostnadsindelade resultaträkningen. 
Här leder 21 punkter fram till årets resultat. Rörelseresultatet räknas fram genom att 
minska rörelsens omsättning (p: 1-4)10 med rörelsens kostnader (p: 5-10)11 I denna 
uppställningsform räknar vi därmed med att kunna få fram vårt eftersökta 
rörelseresultat för att beräkna marginalen. Bruttoresultatet fås fram genom att vi 
minskar rörelsens omsättning (P: 1-4) med råvaror och förnödenheter (P 5), som är 
centrala kostnader för företaget. I kunskapsintensiva företag däremot minskas 
rörelsens omsättning (P: 1-4) med företagets personalkostnader (P 7).  

Uppställningsform II beskriver den funktionsindelade resultaträkningen i 
18 punkter fram till årets resultat (P 19). Skillnaden jämfört med den 
kostnadsindelade är att nettoomsättningen är i en punkt (P 1). Från detta dras 
kostnad sålda varor (P 2) för att senare leda fram till bruttoresultatet. Det finns även 
punkten handelsvaror som kan läggas till här enligt (FAR: Vägledning – om 
                                                 
9 Finansinspektionens regelverk = Enligt deras hemsida regleras finansiell verksamhet i lagar och 
förordningar. I Finansinspektionens författningssamling (FFFS) ger de ut kompletterande regler i 
form av föreskrifter, som är bindande, och allmänna råd. 
10 P: 1-4 = Nettoomsättning, förändring av varulager, aktiverat arbete för egen räkning och övriga 
rörelseintäkter.   
11 P: 5-10 = Råvaror och förnödenheter, övriga externa kostnader, personalkostnader, avskrivningar 
av materiella och immateriella anläggningstillgångar, nedskrivningar av omsättningstillgångar 
utöver normala nedskrivningar samt övriga rörelsekostnader.   



årsredovisning i aktiebolag) som punkt tre (P 3). Men enligt (FAR) kan även 
handelsvaror slås ihop med kostnad sålda varor om posten är av mindre betydelse. 
För att få fram rörelseresultatet i den funktionsindelade resultaträkningen adderas 
punkterna (P: 4-9)12 som det framräknade totala beloppet minskat mot 
bruttoresultatet. Det ska dock påpekas att punkt 8-9 kan vara både inom 
rörelseresultatet som i de finansiella intäkterna och finansiella kostnader, alltså 
finansnetto. Enligt Redovisningsrådets rekommendation nummer tretton (RR 13, 
bilaga 1, presentation i resultaträkningen) ska andelen av intresseföretagets resultat 
visas som en egen post i resultaträkningen. Enligt FAR: vägledning – om 
årsredovisning i Aktiebolag punkt (P 9) ska vanligtvis informationen om andel av 
intressebolag eller koncernföretag placeras inom rörelseresultatet. Emellertid kan 
det förkomma att denna post placeras efter rörelseresultatet som är helt beroende 
hur betydelsefull intresseföretagets resultat anses vara för den rörelserelaterade 
verksamheten (FAR, 2002). De två uppställningsformerna kan närmare inte antas 
påverka vårt urval av bolag, för att utföra de beräkningar som krävs.  
 
 

5.1.1.4.2 Försäkringsföretag 

 
Enligt Lag (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag, avses 
försäkringsaktiebolag och ömsesidiga försäkringsbolag som omfattas av 
Försäkringsrörelselagen (1982:713) samt understödsföreningar. Vid tillämpningen 
av denna lag skall en understödsförening anses som ett livsförsäkringsföretag. I 
kap 3:1 § ska resultaträkningen ställas upp enligt en förutbestämd uppställning 
som finns hänvisad i bilaga 2.    
 
I dessa bolag sker det en uppdelning i två olika tekniska redovisningsmetoder, som 
ska resultera i en icke teknisk redovisning. 

Enligt bilaga 2 sker den första i en teknisk redovisning av 
Skadeförsäkringsrörelse där punkt (P: 1-9) ska resultera i skadeförsäkringsrörelsens 
tekniska resultat (P 10). Det görs genom att de huvudsakliga intäkterna (P: 1-3)13 
minskas med skadeförsäkringsrörelsens kostnader och övriga poster (P: 4-9)14. 
Sammanräkningen ska resultera i skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat som 
ska föras till den icke teknisk redovisningen (mer om den senare).  

Vidare i bilaga 2 är den tekniska redovisningen av 
livsförsäkringsrörelsen relativ lik den redovisningsmetod som 
skadeförsäkringsrörelsen använder. Den är inte uppdelad på tio punkter utan tretton 
punkter som ska resultera till livsförsäkringsrörelsen tekniska resultat.     

                                                 
12 P: 4-9 = Försäljningsomkostnader, administrationskostnader, övriga rörelseintäkter, övriga 
rörelsekostnader, intäkter från andelar i koncernföretag samt intäkter från andelar i intresseföretag.   
13 P: 1-3 = Premieintäkter, kapitalavkastning överförd från finansrörelsen och övriga tekniska 
ersättningar.  
14 P: 4-9 = Försäkringsersättningar, förändringar i övriga försäkringstekniska avsättningar, 
återbäring och rabatter, driftskostnader, övriga tekniska kostnader, samt förändring i 
utjämningsavkastning.  



Intäkterna är främst punkt (P: 1-4)15. Livsförsäkringsrörelsens kostnader 
som finns noterade i punkt (P: 5-12)16 med andra plusposter. Resultatet leder fram 
till livsförsäkringsrörelsen tekniska resultat som också ska föras till den icke 
teknisk redovisningen.  

Den icke tekniska redovisningen består av 14 punkter varav punkt (P: 1-
13) ska leda fram till årets resultat. Redovisningen består av de olika resultaten från 
de olika verksamheterna som de bedriver vilka finns noterade i punkterna (P: 1-7)17 
dock är vissa av dessa kostnadsposter. Skillnaden jämfört med den kostnads-, och 
funktionsindelade resultaträkningen fram till punkt (P 7) är att inget bruttoresultat 
kan utläsas. Visserligen kunde vi försökt att bryta ut vissa poster för att uppnå 
bruttoresultat men vi anser inte det skulle medföra något av värde till vår 
undersökning. Vidare leder de övriga sex punkterna (P: 8-13)18 fram till årets 
resultat (P 14), men även här var det svårt att tyda vilket rörelseresultatet var. Till 
följd av detta kan inte rörelsemarginalen användas. Det medför att 
redovisningsmetoden (Lagen om årsredovisning i försäkringsföretag) inte är 
ekvivalent med standardredovisningen. Vi anser att det därför inte går att likställa 
försäkringsbolag med de andra företag vi kommer att undersöka. Av den orsaken 
kommer försäkringsbolagen exkluderas ur vår undersökning.  
 
 

5.1.1.4.3 Kreditinstitut 

 
Enligt Lag (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 
kap 1:1 § räknas kreditinstituten som bankaktiebolag, sparbanker, medlemsbanker, 
kreditmarknadsföretag samt företag som bedriver verksamhet med stöd av 
punkterna 3-5 i övergångsreglerna till lagen (1992:1610) om 
finansieringsverksamhet, Konungariket Sveriges Stadshypotekskassa, Sveriges 
allmänna hypoteksbank och Svenska hypotekskassan. I kap 3:1 § ska 
resultaträkningen ställas upp enligt en förutbestämd uppställning som finns 
hänvisad i bilaga 2.    
 
I kreditinstitut finns det bara en uppställningsform för resultaträkningen. Den 
baseras på nitton punkter (P: 1-19) som ska leda fram till årets resultat för 
kreditinstitutet (P 20). Resultaträkningen kan skilja sig beroende på vilket syfte och 

                                                 
15 P: 1-3 = Premieinkomster, kapitalavkastningens intäkter, orealiserade vinster på 
placeringstillgångar samt övriga tekniska ersättningar.  
16 P: 5-12 = Försäkringsersättningar, förändringar i andra försäkringstekniska avsättningar, 
återbäring och rabatter, driftkostnader, kapitalavkastningens kostnader, orealiserade förluster på 
placeringstillgångar, övriga tekniska kostnader samt kapitalavkastningen överförd till finansrörelsen.   
17 P: 1-7 = Skadeförsäkrings tekniska resultat, livsförsäkringsrörelsens tekniska resultat, 
kapitalavkastningens intäkter i skadeförsäkringsrörelsen, orealiserade vinster på 
placeringstillgångar, kapitalavkastning överförd från livsförsäkringsrörelsen, kapitalavkastningens 
kostnader i skadeförsäkringsrörelsen, orealiserade förluster på placeringstillgångar, 
kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen samt övriga intäkter.        
18 P: 8-13 = Övriga kostnader, extraordinära intäkter, extraordinära kostnader, bokslutsdispositioner, 
skatt på årets resultat samt övriga skatter.    



den verksamhet företaget har (Handelsbanken 2003). Punkt (P: 1-3)19 ska leda till 
fram till kreditinstitutet räntenetto. Posten räntenetto kunde vi ha ersatt med ett så 
kallat bruttoresultat, men vi anser att det inte är likvärdigt med industriella företags 
funktionsindelade redovisning, alltså försäljningsintäkter minus kostnad sålda 
varor. Vidare ger punkt (P: 4-8)20 summan av samtliga rörelseintäkter. I 
kreditinstitut finns också en post som heter resultat före kreditförluster. Det är 
punkterna (P: 9-11)21 som leder fram till detta resultat. Handelsbankens redovisning 
skiljer sig från den standardiserade redovisningen i Lagen (1995:1559) om 
årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag bilaga 2. Jämför man dem 
båda så ger punkter (P: 12-14)22 kreditinstitutets rörelseresultat i bilaga 2. Men i 
Handelsbanken finns även posterna: värdeförändring på övertagen egendom och 
andelar i intresseföretagsresultat. Vilket ska leda fram till bankrörelsens resultat. 
Vidare har Handelsbanken minskat detta resultat med försäkringsrörelsens resultat 
innan rörelseresultatet har uppnåtts, det stämmer överens med (FFFS, 2003:11, 16 § 
post 16). Här kan vi använda rörelseresultatet för att räkna ut vilken marginal 
kreditinstituten har, men eftersom vi även vill använda bruttomarginalen faller även 
kreditinstituten bort. Alltså, kan vi inte använda kreditinstitutens redovisning i vår 
undersökning, som mer hade skadat vår undersökning istället för att göra någon 
nytta.     
 
 

5.1.1.4.4 Värdepappersbolag 

 
Årsredovisningen för värdepappersbolag lyder under samma lag kreditinstitut, 
alltså lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. 
Enligt (Kap, 1:1 §) i lagen, avses värdepappersbolag ett svenskt aktiebolag som fått 
tillstånd att driva värdepappersrörelse enligt lagen (1991:981) om 
värdepappersrörelse. 

Uppställningen är den samma som kreditinstitut (bilaga 2), men får 
avvika under särskilda förutsättningar. Enligt lagen (1995:1559) om årsredovisning 
i kreditinstitut och värdepappersbolag får Finansinspektion meddela avvikande 
uppställningsformer för resultaträkningen i värdepappersbolag, under 
förutsättningen att avvikelserna är nödvändiga, med hänsyn till dessa bolags 
särskilda verksamhetsinriktning (Kap 3:1 2 st. §).  

För att var säkra på det resonemang som vi förde, kontrollerade vi ett 
antal värdepappersbolag på Stockholmsbörsen. Det visade sig att nästan ingen av 
dessa företag hade en gemensam uppställning, utan utnyttjar reglerna på olika sätt. I 

                                                 
19 P: 1-3 = Ränteintäkter, leasningsintäkter minus räntekostnader.  
20 P: 4-8 = Erhållna utdelningar, provisionsintäkter, provisionskostnader, nettoresultatet av 
finansiella transaktioner och övriga rörelseintäkter.   
21 P: 9-11 = Allmänna administrationskostnader, av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar samt övriga rörelsekostnader.    
22 P: 12-14 = Kreditförluster netto, nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar samt 
återföringar av nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar.  



det publika Investor har de valt en uppställning där fyra olika nettoresultat23 
presenterades före rörelseresultatet, och koncerngemensamma rörelsekostnader 
(Investor, 2003). I Bure Equity däremot var det bara två uppdelningar24 innan 
resultat före finansiella poster, och de nämner inte rörelseresultatet i denna 
redovisning (Bure Equity, 2002). Därför anser vi att det hade varit svårt att ta med 
investmentbolagen i vår undersökning på grund av den komplexitet som fanns i 
årsredovisningarna, som i slutändan hade försvårat bruttoresultatsuträkningarna.  
 
 

5.1.1.4.5 IT Bolag  

 
I IT-bolagen räknar vi att med redovisningen stämmer överens med övriga bolagen 
på Stockholmsbörsen. Men med den reservation att de använder den 
kostnadsindelade resultaträkningen. Det innebär som tidigare att vi flyttar posten 
råvaror och förnödenheter (handelsvaror) efter nettoomsättningen för att få fram 
bruttoresultatet. Dessutom vi antar att personalkostnaderna har en betydande roll 
för IT-bolagen, så att vi även kan flytta upp denna post. För att få stöd för detta 
resonemang kontrollerade vi två IT-bolags årsredovisningar på Stockholmsbörsen 
(WM-data och Enea Data). Efter denna kontroll visade bolagen att de hade stora 
personalkostnader, då bestämde vi ändå att IT-bolagen skulle ingå i vår 
undersökning (Se även kapitel 5.2.3).   
 
 

5.1.1.4.6 Fastighetsbolag  

 
Vi antar också här att redovisningen i fastighetsföretag kan skilja sig från 
industriella företag. Eftersom uppställningsformen inte var noterad i ÅRL 
undersökte vi två publika fastighetsföretag, för att se hur de ställde upp sin 
resultaträkning (Wihlborgs och Wallenstam).  

Wihlborgs använde den funktionsindelade resultaträkningen med vårt 
eftersökta bruttoresultat. Nettoomsättningen i Wihlborgs är främst hyresintäkter 
som minskas med fastighetskostnader (drift- och underhållskostnader, 
fastighetsskatter, tomträttsavgälder), vilka leder till bolagets driftöverskott som 
sedan minskas med avskrivningar som i sin tur leder till bruttoresultatet. Detta 
innebär att vi även kan räkna med fastighetsbolagen i vår undersökning. När vi 
närmare såg på Wallenstams årsredovisning stämde visserligen bruttoredovisningen 
men det var längre ner i resultaträkningen. Anledningen till detta var att 
                                                 
23 Nettoresultat i Investor = Resultat från kärninnehav (utdelningar, realisationsresultat, rörelsens 
kostnader), nettoresultat från nya investeringar (utdelningar, realisationsresultat och nedskrivningar, 
rörelsens kostnader), nettoresultat från övriga innehav (samma som den senare) och nettoresultat 
från övrig verksamhet (nettoomsättning, kostnad sålda varor, nettoresultat aktiv portföljförvaltning, 
rörelsens kostnader).  
24 Uppdelningar i Bure Equity = nettoresultat i investeringsverksamheten (utdelningar, exitresultat, 
nedskrivningar) och förvaltningskostnader (personalkostnader, övriga externa kostnader, 
avskrivningar).  



Wallenstam hade separerat sin fastighetsförvaltning (drift och underhåll av egna 
fastigheter) och fastighetsrörelsen (köp och försäljning av fastigheter) med ett 
gemensamt rörelseresultat. Innebörden blev att fastighetsförvaltningen hade 
ytterligare tre poster25 efter bruttoresultat vilket i sin tur leder fram till 
fastighetsförvaltningens rörelseresultat. Dessa överensstämde med punkt (P: 5-7) i 
den funktionsindelade resultaträkningen. Wallenstam fastighetsrörelsens poster 
bestod alltså av sex punkter (P: 1-6), som ska leda fram till fastighetsrörelsen 
rörelseresultat. Försäljningsintäkter hade minskats med kostnad sålda fastigheter 
och ytterligare fyra andra poster26.  

För att göra även fastighetsbolag av denna typ jämförbara med andra 
industriella företag, utan att snedvrida vår undersökning, ackumulerade vi 
fastighetsrörelsen och fastighetsförvaltningen omsättning. Dessutom valde vi att 
basera oss på Wihlborgs uppställning ovan bruttoresultatet, och den funktionella 
resultaträkningen i (bilaga 2, ÅRL), samt (FAR:s vägledning om – årsredovisning i 
aktiebolag). Innebörden blir att det ger oss ett mera rättvist bruttoresultat när 
omsättningen hade minskats med driftkostnaderna/fastighetsadministration för 
fastighetsförvaltningen, och kostnad sålda fastigheter samt avskrivning för dessa. 
För rörelseresultatet kommer inte dessa omdisponeringar att påverka slutresultatet, 
eftersom det leder fram till ett och samma rörelseresultat som Wallenstam hade 
beräknat. I med dessa förändringar kan även andra fastighetsbolag tas fram även 
om de kan skilja sig i redovisningsuppställning. 
 
 

5.2 Operationalisering 
 
Den undersökning som vi gör innefattar ett stort antal variabler. För att göra dessa 
mera begripbara har vi försökt operationalisera våra begrepp i teorikapitlet till 
observerbara variabler. Eftersom vi arbetar med kvantitativa variabler vill vi arbeta 
med de regler som gäller för detta. Vi ska därför använda en specifik utarbetad 
statistik accepterad mall (se modell 5.2), som gör att vi inte brister i vår 
operationalisering. (Djurfeldt et al, 2003) Mallen beskrivs löpande i våra fem 
ersättnings- och påverkansfaktorer, åtta påverkansfaktorer samt fem 
prestationsfaktorer. Men fokusen av mallen ligger på sambandsgenereringen mellan 
de första åtta påverkansfaktorerna i steg ett, och ersättningarna samt de fem 
ersättningsfaktorerna påverkan på företagets prestationer i steg två. Vi delar även 
upp modellen från kapitel 4.1 i ett antal olika delar. 
 
 
 
 
 
                                                 
25 Fastighetsförvaltningens övriga poster = centrala administrationskostnader, övriga rörelseintäkter 
och övriga rörelsekostnader.  
26 Resterande poster = administrationskostnader, nedskrivning av fastigheter, återförd nedskrivning 
av fastigheter och jämförelsestörande kostnad/intäkt.     



5.2.1 Styrelsens ersättningar 
 
I vårt arbete har vi antagit att de beroende faktorerna i steg ett av analysen är; 
styrelsens arvode, aktier, konvertibler samt optioner vilka bestod av 
teckningsoptioner, personaloptioner, syntetiska optioner och köpoptioner (Se 
modell 5.1). 

 
Modell 5.1  Styrelsens ersättningar 
 
Vi kommer emellertid bara att använda det totala arvodet för styrelsen och arvodet 
minus ordförandes arvode som en beroende variabel i steg ett. Anledningen är att 
aktier, konvertibler, och optionsinstrument inte verkar vara en naturlig del av 
ersättningen som styrelsen erhåller, enligt den teorigenomgång som gjordes i 
kapitel tre och de företag27 vi kontrollerade. Även om Arlebäck (1997) påpekade att 
konvertibler och optioner är vanligt förekommande instrument till styrelsen. Men 
hans resonemang stöder på ett förfarande som inträffade före år 1997, vilket 
innebär att mycket har förändrats sedan dess. Främst har det yttrat sig genom en 
ökad genomlysning av styrelsens ersättningar och därmed blivit mer utsatt för 
kritik. Vi är medvetna om denna problematik, men anser ändå att aktier, 
konvertibler och optionsinstrument bör vara med i vår undersökning. Just för att se 
hur verklig betydelsefulla aktierna, konvertibler, och optionsinstrument egentligen 
är för styrelsen och dess påverkansfaktor på företagets prestationer.   
 

5.2.1.1 Styrelsens arvode 

 
För att mäta arvodet kommer vi att använda respektive företags årsredovisningar 
där arvodet finns noterat i en not med närmare beskrivning av dess fördelning (se 
not 27). Men som beskrevs tidigare kan arvodesbeloppet vara samlat i det totala 
beloppet. Vi måste därför minska arvoderingens totalbelopp från de totala 
ersättningarna som tilldelas hela ledningen, VD:n och styrelsen för att få det 

                                                 
27 Vi använde fem årsredovisningar från 2002 för att se hur ersättningarna var beskrivna och kunna 
bilda oss en uppfattning. Företagen var: Cardo, Assa Abloy, Carnegie, Scribona och WM-data.  

Styrelsens Ordförandes Arvode 

    Styrelsens Totalt Arvode 

    Styrelsens Aktieinnehav 

    Styrelsens Konvertibel innehav 

    Styrelsens Optionsinnehav 

Styrelsens Ersättningar 



korrekta beloppet. Skulle VD:n få arvode, vilket ska ses som osannolikt, eftersom 
VD:n redan har sin lön, så ska det exkluderas. Det är också vanligt i fallet med 
arbetstagarrepresentanter, men i många fall har de ej något arvode utöver 
traktamentet och sin lön i företaget (Arlebäck, 1997). Men det ska påpekas att även 
det framräknade beloppet kan vara felaktigt, av den orsaken att korrekta belopp ej 
är utsatta eller tydliga nog. Samtidigt i vissa företag får styrelseledamöter extra 
arvodering för annat styrelsearbete i koncernen och lön för det arbete som utförs 
(Svd, 2003). Vi kommer att exkludera dessa extra betalningar just för dess 
ovanlighet. Dessutom exkluderar vi ordförandes arvode från det totala arvodet för 
att få ett så trovärdigt värde som möjligt i våra tester. Det medför att vi inte bara 
testar mot detta framräknade värdet utan även mot det totala arvodet.  
 
 

5.2.1.2 Styrelsens ordförandes arvode 

 
Arvoderingen för styrelsens ordförande är noterad på samma sätt i 
årsredovisningarna som de övriga styrelseledamöternas arvodering. Därtill kan 
ordföranden inneha ett extra arvode eller lön, vilket vi likaledes som ovan 
exkluderar från ordförandes totala arvode. Detta gör att vi kan öka ekvivalensen 
mellan våra undersökta företag.   
 
 

5.2.1.3 Styrelsens aktieinnehav 

 
När det gäller aktieinnehav i styrelsen går vi tillväga på ett annat sätt. Eftersom 
aktierna inte är en direkt ersättning till styrelsen finns det inte noterat i själva not 
förteckningen. Vi har inte funnit en lagstiftning som styr var aktieinnehavet i 
styrelsen ska redovisas, utan vi kan anta att det är frivilligt för företagen att 
publicera dessa uppgifter. Samtidigt påverkar organisationer som Aktiespararna hur 
det ska redovisas. Ett exempel är den årsredovisningstävling som Aktiespararna 
anordnar varje år utifrån ett antal kriterier (A-G), där högsta poäng som kan fås är 
48 poäng. I dessa 48 poäng finns det bland annat redovisningen av aktieinnehavet 
per styrelseledamot. Årsredovisningen är ett av de delmoment som leder till 
utmärkelsen ”Bästa Börsbolaget” som anordnas tillsammans med Dagens Industri. 
(Aktiespararna, 2003) Så i praktiken redovisas dessa uppgifter i samtliga av de 
publika företagens årsredovisningar. Detta noteras i vanligtvis längst bak i 
årsredovisningen där hela styrelsen presenteras och aktieinnehavet visas per 
styrelseledamot. Detta fick vi stöd av i de årsredovisningar vi kontrollerade (se not 
27).  

Aktieinnehavet visar hur många aktier styrelseledamöterna har köpt över 
marknaden, men eftersom vi vill använda aktieinnehavets rätta värde beräknar vi 
detta. Vi lägger samman respektive företags styrelse totala antal aktier som därefter 
multipliceras med börskursen på sista börsdagen vid årets slut för respektive år. 
Även om Core et al (1999) hävdar att det ska göras vid tilldelning av dessa aktier. 



Men eftersom vi inte vet när aktier kom i styrelseledamotens ägo gör vi det på årets 
sista börsdag. Skulle dessutom styrelseledamöterna inneha både A-aktier28 och B-
aktier29 tar vi ingen hänsyn till dessa olikheter. Vi är medvetna om att det finns viss 
skillnad mellan a-aktier och b-aktier i börskursen vilket kan medföra att värdet kan 
skilja sig åt i vissa fall. Emellertid är A-aktiernas och B-aktiernas kurser oftast är 
ekvivalenta. Vi kan visa detta fenomen i LM Ericsson under fyra år.  
 

• Årsskiftet 1998/1999: A-aktiernas börskurs, 209,5 kr och B-aktiernas 
börskurs, 193 kr. En differens på 16,5 kr 

• Årsskiftet 1999/2000: A-aktiernas börskurs, 563 kr och B-aktiernas 
börskurs, 547 kr. En differens på 16 kr.  

• Årsskiftet 2000/2001: A-aktiernas börskurs, 110 kr och B-aktiernas 
börskurs, 107,5 kr. En differens på 3,50 kr.  

• Årsskiftet 2001/2002: A-aktiernas börskurs, 58,5 kr och B-aktiernas 
börskurs, 57 kr. En differens på 1,50 kr.  

• Årsskiftet 2002/2003: A-aktiernas börskurs; 8,60 kr och B-aktiernas 
börskurs, 6,10 kr. En differens på 2,40 kr.  

 
Som exemplet visar är A-aktiernas och B-aktiernas kurser oftast ekvivalenta även 
om det kan avvika vissa år. Vid beräkningar av genomsnittet av dessa fem år blir 
skillnaden endast 8 kr mellan A-aktierna (189,92 kr) och B-aktierna (182,12 kr) i 
LM Ericsson. Visserligen är värdet högre på A-aktierna men det ska de vara 
eftersom röstvärdet är högre. Det ska sättas i samman med aspekten att 
styrelseledamöter som äger A-aktier är stora ägare i företagen och värnar om dess 
starkare rösträtt (Svenska Fondhandlarföreningen, 2003). I WM-data under år 1999 
var det totala antalet aktier i styrelsen 14 281 000 varav grundaren Thord Wilkne 
ägde 6 miljoner A-aktier och 2 miljoner B-aktier samt att Hans Mellström ägde 6 
miljoner A-aktier och 200 000 B-aktier. De ägde alltså totalt 98 % av aktierna i 
styrelsen, men som i de flesta fall på Stockholmsbörsen är A-aktien inte noterade. 
Under maj månad år 2003 var enligt tidningen Aktiespararna börstabell endast 11,1 
% av de 414 bolagen på samtliga listor (de mindre listor inkluderade) A-aktier 
noterade. Vi anser därför inte är nödvändigt att dela styrelsens aktieslag, utan 
använder endast B-aktiernas börskurs vid beräkningen av innehavets värde.  
 
 
 
 
 

                                                 
28 A-aktier = Aktierna har högst röstvärde som kan stor betydelse på bolagsstämman (Olbert, 1990). 
Enligt ABL Kap 3:1 har alla aktier lika rätt men skillnaden i rösträtt mellan det aktieslag och det 
lägsta får högst vara 10 gånger.  Likviditeten (handeln i aktierna på börsen) i A-aktierna på börsen är 
nästan obefintlig dessutom är kan utdelningen vara olika (Håkansson et al 2003).   
29 B-aktier = I B-aktierna är röstvärdet lägre än A-aktierna, men har en betydligt större spridning 
bland mindre aktieägare. Därtill har B-aktierna en större likviditet på börsen (Olbert, 1990 & 
Håkansson et al, 2003).    



5.2.1.4 Styrelsens konvertibel och optionsinnehav 

 
När det gäller dessa instrument så finns det en hel del metoder för att räkna fram 
värdet som vi kan använda i vår undersökning. För att inte göra vår mätmetod allt 
för komplex har vi valt en metod som har använts i flertalet tidigare undersökningar 
om ersättningar främst till VD och övriga ledande personer. Men eftersom 
konvertiblerna inte är med i dessa metoder är optioner i första hand de som ska 
beräknas med vår utvalda metod.  

Enligt Core et al (1999), är den bästa metoden att mäta optioner den väl 
använda Black & Scholes modellen, men eftersom optionerna pendlar kring 25 
procent av sitt värde så behövs modellen inte användas för varje specifikt fall. Detta 
resonemang stöder han sig av Lambert et al (1991) och MacConnell (1993) tidigare 
undersökningar. Därför kommer vi att multiplicera antal optioner gånger 
aktiekursen på årets sista börsdag, gånger dessa 25 procent för respektive styrelses 
totala innehav, och därmed får vi det sanna värdet för optionerna.  

I fallet med konvertibler är värdet lite svårare att räkna fram på förhand. 
Det hade varit enkelt om vi bara hade undersökt ett företag under ett år. Enligt 
Olbert (1990) räknas det konvertibla skuldebrevet fram genom att ta 
konvertibelkursen (140 kr) gånger konvertibelns nominella belopp (70 kr), alltså 
konverteringskurs vid slutdag. Konvertibla skuldebrevets värde blir därmed i vårt 
fall med innehavet inräknat: 1,40 X 70 X 1000 = 98 000 kr. Alltså kan det innebära 
en del problematik när det ska räknas för de styrelser som innehar konvertibler 
under de fyra år som vi undersöker deras innehav. Istället för att vi letar upp 
respektive företags konverteringskurs för varje undersökt år och multiplicera detta 
med respektive års slutkurs, beräknar vi på samma sätt som vi gjorde med 
styrelsens aktieinnehav. Vi är medvetna om det värde som går förlorat vid denna 
beräkning. Det syns tydligt i vårt exempel där vi tar konvertibelkursen på årets sista 
börsdag multiplicerat med antal konvertibler: 1,40 kr X 1000 = 140 000, alltså en 
förlust på 42 000 kr. Men eftersom konvertiblernas nominella värde följer 
aktiekursens utveckling, under sin löptid fram till konvertibelns slutdag får 
innehavaren möjlighet att teckna dessa aktier som konvertiblerna motsvarar till den 
aktiekurs som står på slutdagen (Andersson & Bratteberg, 2000). Innebörden blir 
att vi räknar på samma sätt som vi gör med aktierna.  
 
 
 

5.2.2 Metodisk problematik i den kommande analysen 
 
I vårt analyskapitel kommer vi ha ett antal publika företag kvar som vi kommer att 
testa mot våra hypoteser. Men om detta ska vara möjligt vill vi först kunna trimma 
vårt material så det blir användbart. Vi kan råka ut för ett stort antal snedvridande 
variabler (uteliggare och extremvärden) som exempelvis de största företagen på 
Stockholmsbörsen. Vi får ett material som inte ger oss något trovärdigt resultat och 
kan påverka våra slutsatser negativt. För att finna dessa extremvärden använder vi 



SPSS boxplot, ”Skewness”, ”Kurtosis” samt histogram funktionen i SPSS. 
(Djurfeldt et al, 2003) 

I Boxplot (lådagram) är extremvärden sådana vilka ligger utanför 
materialets variationsvidd, alltså de undre och övre gränserna (kvartiler) av lådan. 
Uteliggare markeras med cirklar i SPSS diagrammet. Emellertid ju fler värden på 
lådans bredd som är ifrån lådans lägsta/högsta värde, desto större chansen är att de 
kan definieras som extremvärden vilka markeras med en stjärna i låddiagrammet. 
(Djurfeldt et al, 2003) 

När vi använder Skewness är fördelen att de ger det symmetriska värdet 
av vår undersökta variabel. Skulle det kretsa kring noll är exempelvis arvoderingen 
fördelat vid sitt medelvärde, men skulle talet vara mer negativt är fördelningen 
dragen åt höger. Är Skewness emellertid positivt är fördelningen mer åt vänster. 
(Djurfeldt et al, 2003) 

I fallet med Kurtosis får vi ett mått som visar vid positiva värden en 
toppig fördelning av vårt material och en mer negativ desto plattare fördelning. 
Men när vi senare ska testa våra hypoteser med bland annat hjälp av regressioner 
(se 5.2.3 & 5.2.4), kan vi finna extremvärden genom den standardiserade variabeln 
i ett histogram. Finner vi extremvärden som ligger mer än tre standardavvikelser 
från exempelvis arvoderingens medelvärde, är sannolikheten att vi ska hitta sådana 
extremvärden tre på tusen och att det är endast fem procent chans att 
extremvärdena ligger över 1,96 standardavvikelser. (Djurfeldt et al, 2003) Vi kan 
inte förvänta oss av att alla de företag som vi undersöker har samma nivå på sina 
ersättningar till styrelsens ledamöter. Men då företagen har en avgörande betydelse 
kan vi självklart inte exkludera dem ur vår undersökning, eftersom de måste vara av 
exceptionella fall. Det får vart fall avgöra, men exkluderingen gäller först och 
främst våra beroende variabler. Vi använder därför; boxplot, histogram, Skewness 
och Kurtosis för att få en bra beskrivning av denna fördelning och dess tillhörande 
extremvärden (Aronsson, 1999 & Djurfeldt et al, 2003). Skulle dessutom ett företag 
vara avvikande under ett år tar vi bara bort företaget för just detta år. Vi är 
medvetna om svårigheterna med att jämföra mellan åren men eftersom vi testar 
hypotesen för respektive år anser vi att det inte ska orsaka några problem.  

Först och främst i analyskapitlet beskriver vi styrelsens ersättnings 
nivåer i de kvarvarande företagen med både medelvärde, trimmade medelvärdet30, 
standardavvikelse, högsta och lägsta värde på ersättningarna efter vår 
urvalsgenerering. Dessutom vi vill se om de övriga ersättningarna finns i så pass 
många företag att vi har möjlighet att analysera dessa i samband med testen av 
hypoteserna. Vi kommer även att använda dessa mått på de resterande oberoende 
variablerna innan de testas.  
 
 

5.2.3 Modell påverkansfaktorer styrelsens ersättningar 
 

                                                 
30 Trimmade medelvärdet = Fördelen är att 5 % av det högsta och lägsta värdet i en fördelning tas 
bort (Djurfeldt et al, 2003).  



I hypotesmodellen 5.1.1 nedan visar vi tydligare vilka faktorer som antas påverka 
det publika företagets styrelses ersättningar. Vilket beskrevs i tidigare kapitel, 
består vår första del av åtta olika hypoteser. För att finna samband är vi tvungna att 
använda oss av olika metoder. Innan vi går in tydligare på respektive hypotes går vi 
översiktligt på de metoder vi använder för att testa hypoteserna i vår undersöknings 
första steg. 

 
Hypotesmodell 5.2   Påverkansfaktorer på styrelsens ersättningar 
 

 
 
 

5.2.4 Analysmetoder 
 

5.2.4.1 Bivariat analys 

 
Vilket modellen (5.1.1) visar ovan är vi ute efter variablers samvariation. En 
närmare definition på orsaksrelation i ekvation (1) nedan: 
 

Ekvation (1): x; y = f (x)  
 
Är när den beroende variabeln (y) utlöses av en kausal mekanism i den oberoende 
variabeln (x). I vårt fall är att se om respektive oberoende variabler (x) i 
påverkanshypoteserna (H: 1-8), är korrelerade och har något orsaksförhållande, med 
styrelsens totala arvodering eller exklusive ordförandes arvode (y). Vilket beskrevs 
i kapitel två, består våra variabler av kvantitativa variabler, eftersom de är på 
intervallnivå och kvotskala nivå. Skall vi finna samband mellan (x) och (y) måste 
dessa kvantitativa variabler vara på eller i närheten av linjen vid kontroll i ett 
spridningsdiagram. När vi ska mäta styrkan i sambandet mellan dessa variabler 
använder vi det symmetriska måttet produktmomentkorrelationskoefficienten (r) 

H5: Styrelseledamots Ålder 
Styrelsens ersättningar 

H4: Styrelsens storlek 

H6: Styrelsens Tillhörighet 

H7: Styrelsens Mandattid 

H8: Styrelsens Kompetens 

H3: Företagets storlek 

H2: Nomineringskommittéer  

H1: Ägarstruktur 



eller enklare uttryckt Pearsons Correlation, som vi även tar fram i SPSS. Styrkan i 
sambandet mellan (x) och (y) visas då från talet -1 till 0 och 0 till 1, desto närmare 
1 ju starkare samband. Men eftersom (r) visar samma samband om vi testar (y) med 
(x) så måste vi gå ett steg längre. (Djurfeldt et al, 2003) 
 
 

5.2.4.2 Enkel regression  

 
För att vi ska kunna beskriva samvariationen mellan (x) och (y) kring linjen och (x) 
påverkan på (y), använder vi en regressionsanalys (se ekvation 2).  
 

Ekvation (2): y = a + b x + e 
 
Om nu en av påverkansvariablerna (x) t.ex. styrelsens genomsnittsålder är 
korrelerad med den totala arvoderingen (y) beskriver ekvationen bokstav (a) var 
någonstans regressionslinjen skär (y) axeln i ett diagram. I vårt fall blir det hur 
mycket arvode en styrelse får med genomsnittsålder på 0 år. Med hjälp av 
ekvationen får vi veta hur mycket arvodet ökar i (b), definierat av (y), när 
genomsnittsåldern ökar med ett år, definierat av (x), om (b) är positiv. Är (b) 
negativ så minskar arvodet i (b) när genomsnittsåldern ökar med ett år. Emellertid 
kan vi drabbas att flera punkter i ett regressionsdiagram som kraftigt avviker från 
regressionslinjen, och därmed inte kan förklara variationen i arvoderingen och av 
åldern. Därför lägger vi till medelfelet (e) i ekvation (2). (Djurfeldt et al, 2003) 
Värdena som vi får fram i SPSS Coefficients tabell andra ruta (B) placeras i 
ekvations (2) (a) först och (x) sist. Den nya ekvationen i exemplet tidigare kan se ut 
som följer i ekvation (3):  
 

Ekvation (2): y = 6,42 + 0,12 x + e 
 

Alltså för varje år som en styrelseledamot blir äldre, ökar det totala styrelsearvodet 
med 120 tkr (0,12). När styrelseledamoten är 0 år så är det totala styrelsearvodet 
642 000 kr (6,42). Samt skulle (b) vara -0,12 så minskar arvodet med 120 000 kr 
för varje år.  

Vilket beskrevs tidigare var (r) ett bra mått att använda för att beskriva 
samvariation mellan våra två variabler. Men genom att använda (R2) 
determinationskoefficienten där (r) kvadreras får vi andelen av den totala 
variationen i arvoderingen (y) som kan förklaras av vårt tänkta samband. Det 
används på samma sätt som (r) vid beskrivning av styrkan i vårt samband (se 
5.2.3.1). (Djurfeldt et al, 2003)  
 
 
 
 
 
 



5.2.4.3 Hypotesgenerering och signifikans 

 
Våra hypoteser har vi baserat på en teoretisk upplagda ensidiga mothypotes av 
Djurfeldt et al (sid. 276, 2003) och Golden & Zajac (sid. 1090, 2001).  
 

• H1: Sambandet är positivt, en ökning av den ena variabeln (yrkeserfarenhet) 
följs av en ökning av den andra (lön). dvs. ρ > 0.   

• Hypothesis 1: As board size increases, their effects on strategic change will 
be positive for smaller boards, and negative for smaller boards.  

 
Att använda utformningen av en sådan hypotes gör att vi får med både de positiva 
respektive negativa riktningen i den sambandsgenerering vi gör.   

För att testa hypoteserna måste vi dessutom veta om sambandet 100 
procent är korrekt. Det gör vi med hjälp av signifikansprövning. Enligt Djurfeldt et 
al (2003) är hypotesprövning baserade på termer av sannolikhetsprövning om t ex 
vi skulle finna signifikans på 5 % nivån i vår modell där har åldern betydelse för 
den totala arvoderingen. Vilket betyder att (sid.196) ”i fem fall av 100 skulle 
slumpen ge skillnad minst lika stor som vi observerar”. Men vi kommer först och 
främst att använda den mest korrekta 1 % signifikans nivå (markeras med ** i 
SPSS) och 5 % nivån (markeras med * i SPSS) som övre gräns. (Djurfeldt et al, 
2003) 

Resultaten utöver signifikansen, R, R2, får vi fram i en ANOVA tabell 
med hjälp av SPSS även: F-värdet31 och t-värdet32. Vi kommer att använda det 
kritiska F-värdet för att ta reda på hur mycket egentligen som modellen förklarar. 
Ett högt F-värde ska medföra att det krävs mycket till om slumpen ska avgöra det 
samband vi ser i en modell. Likaså är detta fallet i t-värdet. Vi får därmed två goda 
verktyg på förklaringen i de modeller vi använder. 
 
 
 

5.2.4.4 Multipel regression  

 
När den enkla linjära regressionen inte räcker till blir vi i särskilda fall tvungna att 
addera en variabel i ekvationen. Innbörden blir att vi kommer att använda en 
multipel regression (se ekvation 3):  
 

Ekvation (3): y = a + b1 x1 + b2 x2+e  
 

                                                 
31 F-värdet = det betyder variansen för regressionen dividerat med variansen för residualen. För att 
få fram det kritiska F-värdet används en F-fördelnings tabell för sannolikhet på 5 % och 1 % nivå.  
(Djurfeldt et al, 2003)    
32 T-värdet = Det beräknas att (r) multipliceras med roten ur ((n) -2)/(1 – r2). N är urvalsstorleken 
och 2 är frihetsgrader. Här används t-fördelningstabell för att finna det kritiska t-värdet på 5 % och 1 
% nivå.  (Djurfeldt et al, 2003)    



Anledningen är att vårt tänkta samband i den enkla regressionens (b) värde är 
opåverkad av andra variabler. När vi adderar en ytterligare oberoende kvantitativ 
variabel (b2) i regressionen (3), där (x1) är oförändrad, faller vårt (b1) värde och 
dess bidrag minskar i betydelse. Det är ett sätt att finna det sanna värdet i modellen 
och utesluta oberoende variabler som inte har en avgörande vikt i vårt eftersökta 
samband. Men det ska påpekas att ytterligare oberoende variabler kan få en större 
betydelse genom att (b2) t ex att arvoderingen ökar med ett högre belopp. Samtidigt 
när ytterligare oberoende variablerna tillförs kan förklaringsgraden i (R2) öka, 
därmed förbättras chansen att kunna förklara variansen i vår regressionsmodell. 
Emellertid kan vi inte använda (R2) fullt ut i en analys. Anledningen till detta beror 
på att om vi skulle få in mindre än 200 företag, måste vi använda (R2) adjusted i 
multipel regression för att få den sanna förklaringsgraden. Just för att minimera vår 
risk med att (R2) tenderar att ligga allt för högt i modellen. (Djurfeldt et al, 2003) 
 
 

5.2.4.5 Multikollinearitet  

 
Skall vi utnyttja multipel regression måste vi ta hänsyn till multikollinearitet i vår 
modell. Ett sätt att upptäcka denna problematik är att vi gör en korrelation mellan 
de oberoende variablerna, och utesluter de som påverkar varandra i allt för stor 
grad. Ett annat sätt att upptäcka fenomenet multikollinearitet, är att vi utnyttjar 
SPSS funktions VIF-värde. Enligt Djurfeldt et al (sid. 389, 2003) är definitionen 
”variance inflation factor” ”hänvisning till det faktum att om en X-variabel är 
multikollineär med flera andra variabler ökar variansen i dess b-värde.” Vid 
utläsning i SPSS är det allt över det kritiska värdet på 2,5 behäftat med 
multikollinearitet.  
 
 

5.2.4.6 Normalfördelning 

 
Vi använder ett stort antal variabler som vi vill testa, men som beskrevs tidigare 
kan vårt material bestå av uteliggare och extremvärden. Innebörden är alltså att 
materialet blir snett fördelat och vi råkar ut för att vårt material inte är 
normalfördelat och i sin tur inte blir testbart. Vi vill därför se till att t ex den 
beroende variabeln styrelsens totala arvodering befinner sig högst en 1 till 2 
standardavvikelser från sitt medelvärde, alltså 68 % och 95 % av alla våra 
observationer av företags styrelser totala arvode måste ligga inom detta intervall. Vi 
måste alltså eliminera våra uteliggare och extremvärden i vårt material. (Djurfeldt 
et al, 2003)  
 
 
 
 
 



5.2.4.7 Naturliga logaritmen 

 
Skulle följden bli att vi ta bort ett stort antal uteliggare och extremvärden på grund 
av dess exceptionella fall måste vi använda andra metoder att lösa denna ojämna 
spridning (Hetroskedasticitet). Vi kommer emellertid endast att använda en metod, 
som blir den naturliga logaritmen i vårt fall för att vi ska kunna minska spridningen 
i variablerna och förbättra precisionen i vår modell. (Djurfeldt et al, 2003) 

Enligt Karush (1960) & Pampel (2000) består den naturliga logaritmen av 
basen (ex). Vilket i det följande exemplet betyder att när vi sätter in siffran 1 eller 2 
i det upphöjda (x) blir: (e1) = 2,184 och (e2) = 7,389. Men i den beräkningen som 
görs i vårt arbete på respektive variabel för att få ut den naturliga logaritmen måste 
processen vändas. Det innebär att exakta naturliga logaritmen beräknas utifrån (x) 
där våra värden sätts in. Skulle exempelvis företagets omsättning sättas in i (x) blir 
100 Mkr = 4,605; 200 Mkr = 5,298; 300 Mkr = 5,704 och 600 mkr = 6,397. 
Innebörden med en naturlig logaritm blir att en aggregerad omsättning där 
uteliggare och extremvärden är närvarande och placeras i (x) resulterar ”lägre 
skillnader” mellan dessa. (Pampel, 2000) Vi får en jämnare fördelning av 
omsättningen och vi undviker att exkludera företag som skulle kunna ha en stor 
betydelse för oss. Emellertid påpekar Pampel (sid. 80, 2000) ”att den naturliga 
logaritmen inte är definierad för värden av 0 eller lägre, och att loggen av (x) för 
större värden än 0 och mindre än 1 är negativa”. Pampel anser på grund av detta att 
vi måste ”addera en konstant” om vi ska kunna hamna över ”miniminivån” just för 
att utföra den matematiska beräkningen med hjälp av naturliga logaritmen.  
 
 

5.2.4.8 Icke parametiska test  

 
Vilket beskrevs i kapitlet 5.2.3.1 använder vi Pearson Correlation för att finna 
samband mellan våra variabler. Emellertid om vi inte ska ta hänsyn till 
normalfördelningskravet måste icke parametriska metoder användas. Vi kan utan 
problem utnyttja dessa metoder i vår undersökning, eftersom det även fungerar 
utöver nominal, ordinalskala på intervall och kvotskala. När ett urval ska testas med 
hjälp av icke parametriska metoder, utnyttjas; Chi-två, Binomal, Kolmogorov-
Smirnov och i två oberoende urval; Mann-Whitney, Moses-test, Kolmogorov-
Smirnov samt Kruskal-Wallis. Emellertid i vår undersöknings första steg är vi ute 
efter korrelationer mellan två variabler. (Aronsson, 1999) Vilket betyder att vi 
istället för icke parametriska test metoder använder vi två olika 
korrelationsmetoder, Kendall’s tau-b och Spearman’s rho. Dessa fungerar på 
samma sätt som Pearson Correlation. Skillnaden är den att de identifierar 
sambanden mellan två av våra variabler även om dessa inte är linjära, och som 
påpekades tidigare normalfördelade.  
 
 



5.2.5 Metodik påverkansfaktorer styrelsens ersättningar 
 
I vår undersökning första del antar vi att det finns åtta olika faktorer som påverkar 
ersättningar. De är alltså: ägarstruktur, nomineringskommittéer, företagets storlek, 
styrelsens storlek, styrelseledamotens ålder, styrelseledamotens tillhörighet, 
styrelsens mandattid och styrelsens kompetens. För att kunna mäta och analysera 
dessa faktorer måste vi bryta ner dessa faktorer och går därför igenom respektive 
hypotes, samt vad vi gjort för att få dem observerbara.       
 
 

5.2.5.1 Ägarstrukturen 

 
Vi har delat upp ägarstrukturen utifrån hypotes ett i fem olika oberoende variabler 
och en sjätte oberoende variabel som tillhör hypotes två. För att synliggöra dessa 
har vi skapat en ytterligare modell. (Modell 5.1.1) 
 
Modell 5.3  Ägarstrukturens påverkan på styrelsens ersättningar 
 

 
 
Ur de fem olika ägargruppernas koncentration i hypotes ett vill vi mäta hur dess 
aktivitet definierat som ”exit” och ”voice” beteende kan ha för betydelse för 
styrelsens ersättningar. Men tyvärr kan deras aktivitet vara allt för komplext att 
mäta och vi använder istället en mera beprövad metod genom att mäta det 
koncentrerade ägandet. Vi beskriver emellertid en metod för att mäta dess aktivitet 
(Herfindahl-Index). Vad är då en lämplig gräns att mäta det koncentrerade ägandet?  

När den fundamentala röststyrkan hos en aktieägare visar deras makt 
(Weigand & Lehmann, 1999), borde inte vara svårt att hitta en lämplig procentuell 
gräns. Är en aktieägare en juridisk person (t ex investmentbolag) kan den enligt 
aktiebolagslagen (1975:1385) och Årsredovisningslagen (1995:1554) skapa sig en 
stor makt över ett annat företag genom att köpa sig en så stor andel att ägandet så 
det kommer över 50,1 procent av rösterna. Med transaktionen får den juridiska 
personen moderbolag status (ABL, 1:5 §), och får möjligheter att exempelvis 
avsätta styrelseledamöter. Samtidigt är makten inte begränsad om ägarandelen 
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skulle falla under 50 procent. Det är främst synligt genom att det ägda företaget blir 
ett intresseföretag och äger mera än 20 procent av de utestående aktierna (ÅRL, 
1.5-6 § §)  

På aktiemarknaden finns det ett annat begrepp som används ofta. När 
aktieägare kommer över 10 procent av aktierna i ett företag får de en så kallad 
”corner position”. Innebörden är att de andra ägarna inte kan förvärva resterande 
delen av företaget för att få full kontroll över företaget. Enligt (ÅRL, 14:11 §) 
måste därför den köpande parten äga minst 90 procent av de utestående aktierna för 
att kunna tvångsinlösa resterande aktierna på marknaden, dessutom måste de få det 
godkänt på bolagsstämman av minoritetsägarna.  

Herfindahl-Index kan användas genom att ägarkoncentrationen mäts med 
roten ur de utestående aktierna eller roten av den procentuella andelen av aktierna 
som aktieägarna äger i företaget. Fördelen med måttet är att Herfindahl-Index tar 
hänsyn till den asymmetriska spridningen i beräkningen bland de olika ägarna. 
(Weigand & Lehmann, 1999) Emellertid är problemet med kontinuerliga mått, 
enligt Magnesson et al (sid. 40, 2002), ”att de kan skapa distinktioner som inte 
kanske finns, det vill säga ägarkoncentration kanske inte är en tillräcklig indikator 
på graden av kontroll som ägarna verkligen utövar över ledningen”.  

Eftersom vi var osäkra på Herfindahl-Index ville vi se om det fanns 
någon annan metod. Den som brukar användas är det kategoriskt måttet cut-off 
metoden. Magnesson et al (2002) hävdade i sin undersökning om optionsprogram, 
att 20 procent var en bra gräns att använda i svenska företag. Jämfört med 
undersökningar i amerikanska företag där fem procent var vanligt. De ansåg att 
skillnaderna var alldeles för stora mellan dessa företag. Emellertid fann vi i 
Weigand & Lehmann (1999) undersökning (361 företag) att det amerikanska måttet 
användes. Vi kommer därför att använda cut-off metoden med båda dessa gränser 
oavsett skillnader beroende vilken grupp ägarna tillhör för att mäta 
ägarkoncentrationen i våran undersökning.  

Vi utgår från Hedlunds uppdelning av ägargrupper och till viss del från 
publikationen Ägarna och makten (2003) för att finna de olika kategoriernas styrka. 
Vi använder som tidigare också årsredovisningar för de olika åren. Ägarstrukturen 
står oftast nämnd i början av varje årsredovisning, främst med de tio eller upp 
femton största ägarna totala andelar av rösterna liksom total andelen av kapitalet (se 
not 24). I dessa beskrivningar finns både a-aktier och b-aktier samt en totala antalet 
aktier noterade. Eftersom det varierar i varje årsredovisning så använder vi den 
totala andelen aktier som varje ägare innehar av rösterna oavsett om det är A-aktier 
eller B-aktie. Just av den anledningen som beskrivs tidigare (5.2.3.1) att dessa ägare 
har så pass stor makt i företagen oavsett om vi delar upp dem i A-aktier eller B-
aktier. 

Övriga ägare som finns noterad i årsredovisningen utelämnar vi, 
eftersom de inte har så pass stor makt att placera sig själv i styrelsen, utan förlitar 
sig på de röststarka och inflytelserika övriga fem grupperna. De driver främst sina 
frågor på bolagsstämman. (Kärreman, 1999) Organisationen Aktiespararna har 
emellertid försökt att påverka grupperna för att få inflytande genom tillsättning av 
en minoritetsledamot i styrelsen (Aktiespararna, 2003).     

När vi ska räkna ihop respektive grupps procentandel tar vi exempelvis 
fonder ägarandel och adderar samtliga till vi får en totalandel av respektive företag 



ägargrupp. Det kan i vissa fall innebära att de överstiger fem procent i en 
sammanräkning. Vi anser ändå att det inte ska orsaka några större problem.   
 
 

5.2.5.1.1 Institutioner  

 
I första gruppen räknar vi banksfärer, svenska staten, försäkringsbolag och svenska 
aktiefonder som institutioner, men vi räknar inte alla sfärer som en institution. Vi 
anser att flertalet kan härledas till olika privatpersoner. Vilka främst är; Bonnier-
sfären, Douglas-sfären, Kamprad-sfären, Lundberg-sfären Persson-sfären, 
Paulsson-sfären Sten A Olsson-sfären, Stenbeck-sfären, Schörling-sfären och 
Wallenberg-sfären. Visserligen kunde vi ha samlat dessa under institutioner men vi 
anser att deras privatintresse är för stort och med ett tydligt präglat ”voice” 
beteende. Enligt våra beräkningar från Ägare och Makten (2003) ägde institutioner 
48,8 % av börsvärdet i de 30 största företagen på Stockholmsbörsen under år 2002 
(Fristedt et al, 2003). Vi har därför satt vår gräns på 20 procent som ett tecken på 
ägarkoncentration för institutioner, även om de olika sfärerna som beskrevs tidigare 
ingår. 
 
 

5.2.5.1.2 Privatpersoner  

 
I nästa ägargrupp räknar vi med att den amerikanska metoden är bäst att använda 
här. Vi baserar det på att privatpersonerna inte kommer över 20 procent ägande. I 
Ägarna och Makten (2003) var svenska privatpersoner endast 16 procent av de 
trettio största företagen mätt i börsvärde. Det ska påpekas att vi även har 
privatpersonsfärerna i denna grupp och därför i vissa fall inte kan uteslutas att de 
påverkar den procentuella andelen uppåt. Men vi räknar ändå med att fem procent 
är ett exakt mått på ägarkoncentration och aktivitet. Samtidigt räknar vi med att 
aktiviteten är lägre hos privatpersoner under fem procent eftersom Hedlund (1985) 
anser att de ett präglat ”exit” beteende.    

5.2.5.1.3 Anställda i företaget 

 
Enligt Hedlund (1986) har de en betydelsefull uppgift att leda företaget och har ett 
”voice” beteende. Vi syftar därför främst på ledningspersonal som har ett 
aktieinnehav med påverkansmöjligheter. Eftersom vi har exkluderat VD i vår 
undersökning, är våra ledningspersoner främst arbetande ordförande, vice VD, 
ekonomichefer, jurister och annan personal (ej fackliga representanter) som fått 
plats i styrelsen.  Vi räknar med att de inte har ett större innehav än fem procent och 
av den orsaken mäter vi ägarkoncentrationen med det amerikanska måttet.    
 
 
 



5.2.5.1.4 Utländska placerare 

 
I den sista ägargruppen har enligt Hedlund (1985) ett tydligt ”exit” beteende och i 
vissa fall ett ”voice” beteende. För att avgöra om vilket mått på ägarkoncentration 
som var det rätta undersökte vi vilken betydelse de utländska placerarna hade för 
betydelse i företagen. Enligt Ägare och Makten (2003) var det utländska ägandet 
hela 33 procent av Stockholmsbörsen totala börsvärdet under år 2002. Det borde 
betyda att 20 procent är en lämplig gräns för att mäta ägarkoncentration. Emellertid 
är alla dessa ägare inte aktiva, så vi tar även den fem procentuella andelen i 
beaktande.       
 
 

5.2.5.1.5 Mätmetod ägarstruktur 

 
Skulle medelvärdet på respektive ägargrupp överstiga 5 procent eller 20 procent, så 
skulle detta vara ett tecken på ägarkoncentration, som skulle testas med ett t-test för 
att se om det fanns någon signifikans i det medelvärde vi fick för respektive 
ägargrupp. Vi kontrollerar även dessa fem oberoende variabler att de är 
normalfördelade. (Aronsson, 1999) 
 
 

5.2.5.2 Nomineringskommittéer  

 
Skillnaden mellan ägarstrukturens uppdelning och nomineringskommittéer är att vi 
måste använda en annan metod för att ha en möjlighet att kunna testa vår andra 
hypotes. I de företag som vi finner med en etablerade nomineringskommitté och 
annat förfaringssätt kommer vi att införa en ny numerisk variabel. Vi använder (1) 
för nomineringskommittéer och (0) valberedning. Emellertid är vi medvetna om 
den effektivitetsförlust som dessa två nya numeriska variabler medför, men 
eftersom det är svårt utnyttja andra alternativ väljer vi detta istället. (Djurfeldt et al, 
2003)   

5.2.5.3 Företagets storlek 

 
När vi ska mäta företagets storlek i H3 kommer vi att använda tre olika variabler 
som utgångspunkt. Det är företagets omsättning, antal anställda och börsvärde. 
Vilket beskrevs tidigare i vårt arbete är storlek det bästa sättet att förklara 
ersättningarnas nivå (se 4.2.3). Vi kunde bara ha utnyttjat en variabel, men eftersom 
vi vill se om vilken som har störst påverkan på styrelsens ersättningar utnyttjar vi 
alla tre. Vi antar att variablerna ger olika resultat även om ett stort företag har en 
högre omsättning, ett stort antal anställda och i vissa fall ett stort börsvärde. Att vi 
påstår att börsvärde inte har den storleksfunktionen, är att ett publikt företag kan ha 
en hög omsättning och ett stort antal anställda, men eftersom tillväxten har 
avstannat i vissa företag är aktieplacerarna mindre intresserade av ett företag och 



därmed blir det ett säljtryck i aktierna som sänker börsvärdet (Håkansson et al, 
2003). Emellertid förstår vi att omsättning och anställda kan vara starkt korrelerad 
med varandra. Att de inte bör användas tillsammans, men anser ändå att det kan 
vara intressant att se vilket utfallet blir.   
 
 

5.2.5.4 Övriga fem hypoteser 

 
För att få information om styrelsens storlek, styrelseledamöters ålder, tillhörighet, 
och styrelsens kompetens utnyttjar vi det publika företagets årsredovisningar. I 
regel längst bak i dessa finns styrelsen representerade (se kapitel 5.2.3.1 & not 24), 
deras födelseår, när de tillträdde, antal styrelseuppdrag, antal aktier, optioner och 
konvertibler. Återigen påpekar vi att VD:n och arbetstagarrepresentanter inte är 
medräknade i våra beräkningar.    

När vi ska kunna mäta styrelsens storlek i H4 använder vi den väl 
använda metoden där det totala antalet styrelseledamöter representerar respektive 
företags styrelse (Golden & Zajac, 2001).  

I H5 angående styrelseledamotens ålder måste vi göra på ett annat sätt. 
Grundprincipen är att vi ska använda så grundläggande data som möjligt. Vi tar 
bokslutsåret minimerat med födelseåret för att få styrelseledamotens ålder. Men 
eftersom vill få en jämnare fördelning, och ta hänsyn till respektive ledamot i 
styrelsen, kommer vi med hjälp av det framräknade åldern, att räkna samman de 
totala åren i styrelsen, och dela totalsumman med antal styrelseledamöter.   

Det blir betydligt komplicerat när vi ska mäta styrelsens ledamöters 
tillhörighet i H6 för att se vilka som är insiders i styrelsen. Med hjälp av Core et al 
(1999) fann vi en lämplig metod att finna insiders i styrelsen. Enligt de så har en 
intern styrelseledamot mer än fem procent ägande i företaget. I årsredovisningen 
utnyttjar vi informationen om de tio största ägarna för att ta reda på om en 
styrelseledamot äger mer än fem procent av det totala antalet utestående aktier i 
företaget. Emellertid vill vi också se om styrelseledamöterna har några kopplingar 
till de största ägarna. Sitter de som VD, vice VD eller styrelseledamot i något av 
huvudägarnas företag kallar vi dem också för insiders. Vilket finns där styrelsen är 
beskriven i årsredovisningen. Vi är medvetna om en viss informationsförlust, men 
vi antar att dessa inte är så pass många att de påverkar vårt slutresultat. När vi ska 
räkna ihop insiders i styrelsen använder vi samma metod som Zhara et al (2000) när 
de beräknade outsiders. De dividerade antal outsiders med totala antalet 
styrelseledamöter.    

I H7 beräknar vi mandattiden i styrelsen genom att minska bokslutsåret 
med tillträdesåret för respektive ledamot. Denna summa adderade vi med de andra 
ledamöterna i styrelsen och fick en totalsumma. Visserligen kunde vi ha använt en 
genomsnittsumma per ledamot, men eftersom totalsumman och genomsnittet antas 
vara starkt korrelerade med varandra vinner inget på att bryta ner totalsumman 
ytterligare. Liksom tidigare finns informationen i årsredovisningens 
styrelsepresentation om mandattiden.   

När vi ska testa H8 styrelsens kompetens måste vi utnyttja två metoder. För 
att kunna mäta kompetensen räknar vi med styrelsens totala antal uppdrag i andra 



styrelser som en definition på kompetens. Alltså, räknar vi på samma sätt som med 
mandattiden. Men vi vill också ta reda på vilka typer av uppdrag respektive 
styrelseledamot besitter. Vi delar in det i VD, Vice VD, ordförande och vice 
ordförande samt övriga styrelseuppdrag. Vi kommer inte att testa dessa fem 
variabler utan endast se betydelse i respektive företag. Eftersom vi antar att dessa 
uppdrag är så pass spridda bland företagen, vilket i slutändan medför en betydande 
informationsförlust och snedvridna resultat. Istället med hjälp av statistik och test 
på de totala antal uppdragen, kan vi förhoppningsvis tyda ett mönster. 
 
 

5.2.6 Företagets prestationer 
 
I vårt andra steg kommer vi att testa de sista fem hypoteserna och dess betydelse 
för företagets prestationer. Vi vill dock lyfta fram våra fem prestationsvariabler för 
att visa hur dessa har beräknats fram (Se modell 5.4).  
 
Modell 5.4  Våra fem utvalda prestationsvariabler 
 

 
 
Emellertid kan det påpekas redan här att vi använder i princip samma metoder för 
att mäta prestationsmåtten som vi gjorde med styrelsens ersättningar (5.2.2). Men 
vi är endast intresserade av prestationsmåtten för åren 2000 till 2002. Eftersom 
Core et al (1999) anser att betalningen och tilldelningen kommer efter det utförda 
arbetet, borde detta betyda att effekten av det utförda arbetet inte kommer förrän 
åren efter tilldelningen av ersättningarna.  
 
 

5.2.6.1 Bruttomarginalen 

 
När vi ska beräkna fram bruttomarginalen vill vi använda årsredovisningarna igen. 
Vi vill därför fokusera på det publika företagets resultat och balansräkning. 
Emellertid är det bara koncernredovisningen vi använder, eftersom moderbolaget 
inte har samma redovisningskrav som koncernen (Årl kap 7). Dock ska det påpekas 
att det finns vissa undantag (Årl 7:2 §), men vi antar att de flesta företag som vi 

Rörelsemarginal 

Bruttomarginal 

ROA 

ROE 

Aktieavkastningen 

Företagets Prestationer 



undersöker upprättar koncernredovisning. För att beräkna fram bruttomarginalen 
använder vi MS Excel, och skapar en formel. Vilket beskrevs i teorikapitlet (4.4.1) 
är bruttomarginalen resultatet av bruttoresultatet (rörelseresultat före avskrivningar) 
i förhållande till företagets försäljning och används främst av handelsföretagen. 
Emellertid antas många företag falla bort i urvalsgenereringen och därmed kommer 
denna risk att begränsas. I vår beräkningsformel placerar vi in rörelseresultatet före 
avskrivningar från företag som använder den resultatindelade resultaträkningen. 
Vilket beskrevs i vår urvalsgenerering kan vi påträffa företag med den 
kostnadsindelade resultaträkningen (5.4.1.1), men antas inte orsaka några större 
problem.     
 
 

5.2.6.2 Rörelsemarginalen 

 
Enda skillnaden jämfört med bruttomarginalen är att avskrivningarna adderas och 
att resultaträkningens uppställningsproblematik inte påverkar vid beräkning av 
rörelsemarginalen. Det beror på att förändringen vid beräkningen av bruttoresultatet 
inte påverkar rörelsemarginalens utfall.   
 
 

5.2.6.3 ROA 

 
När vi ska räkna fram ROA blir det lite mer komplicerat. Vi använder 
rörelseresultatet efter avskrivningarna, men lägger till de finansiella intäkterna från 
resultaträkningen för det aktuella bokslutsåret. Summan av dessa belopp divideras 
med det genomsnittliga totala kapitalet. Vi använder balansräkningens 
balansomslutning för det undersökta bokslutsåret och året innan för att beräkna 
fram det genomsnittliga totala kapitalet, vilket är det mest vanligaste 
beräkningssättet (Leonardz & Blomqvist, 2001).   
 
 

5.2.6.4 ROE 

 
Vilket vi beskrev i kapitel 4.4.3 beräknas ROE lite annorlunda. Vi använder 
resultatet efter skatt dividerat med det genomsnittliga kapitalet. Emellertid 
använder vi inte deras beräkning av skatten, eftersom vi vill ha ekvivalens mellan 
de undersökta bolagen. Vi räknar på en schablonskatt på 28 procent, vilket är 
Sveriges bolagsskatt (Lodin et al, 2003). Dessutom vid beräkning av det 
genomsnittliga kapitalet används som tidigare två bokslutsår.    
 
 



5.2.6.5 Aktieavkastningen 

 
När vi ska beräkna avkastningen för respektive företag tar vi hänsyn till emissioner 
och dylikt gällande aktiekursen och vi använder källor där dessa händelser har 
tagits i beaktande. Det görs bäst på Stockholmsbörsens hemsida på vilken vi kan 
länka oss fram till respektive företags slutkurser. Slutåret för beaktandet av 
emissionerna blir årsskiftet 2002/2003. Jämfört med aktieinnehavet (värde på 
slutdagen) räknar vi alltså med en emissionsjustering och därmed en bättre 
ekvivalens mellan åren. Vi är medvetna om att vi inte har tagit risken i beaktande 
med väl använda betavärdet (β)33 och utdelningarna. Anledningen till att β-värdet 
inte är med beror på att vi har saknat minst fem års historik för en stor del av de 
företag som vi undersöker. Enligt Olbert (1990) är det en förutsättning för att risken 
på trovärdigt sätt ska spegla förändringarna i det publika företagets aktiekurs. I 
fallet med utdelningarna har vi inte lyckats finna någon bra källa som visar 
utdelningen inkluderat i aktiekursen för varje enskilt år. Men vi hoppas ändå att 
aktiekursförändringarna ska spegla det sanna värdet på de publika företag som vi 
undersöker.   
 
 

5.2.7 Metodik påverkansfaktorer på företagets prestationer 
 
När vi ska testa de sista hypoteserna kommer vi i princip att använda samma 
metoder som tidigare, och utnyttja informationen från styrelsens ersättningar. Den 
enda skillnaden är att vi inte tar någon statistik på ersättningarna, utan endast testar 
våra fem hypoteser (Se modell 5.5).  
 
 
Modell 5.5  Styrelsens ersättningars påverkan på företagets prestationer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
33 Enligt Olbert (1990) ska Beta-värdet spegla en akties förändring till den totala marknaden över en 
historisk tid på minst 48-månader.  

H10: Ordförandes Arvode 

Företagets 
Prestationer 

H9: Styrelsens Totala Arvode 

H11: Värdet av Styrelsens 
Totala Aktieinnehav 

H12: Värdet av Styrelsens 
Totala Konvertibelinnehav 

H13: Värdet av Styrelsens 
Totala Optionsinnehav 



Samtidigt kan det påpekas att vid ett för lågt utfall av våra variabelvärden kan inte 
hypoteserna testas. Exempelvis att endast tre företag har optioner. Innebörden blir 
att vi endast får en enkel beskrivning av utfallet.  Ett annat problem vi kan ställas 
inför är att vi får allt för många negativa värden i våra prestationsvariabler. Det 
innebär att vi måste ta till de metoder vi beskrev tidigare (5.2.4.6). Men vi väljer 
dock inte logga vårt material eftersom vi anser att förlusten av information kan bli 
allt för stor.  
 
 

5.3 Kritik mot vår undersökningsmetodik  
 
I genomgången av vårt empiriska metodkapitel diskuterades om det verkligen finns 
en metod som är felfri. Vi är medvetna om de bortfall som kan bli följden på grund 
av vår metod, med stora systematiska fel. Det kan i slutändan påverka vår 
undersöknings validitet och reliabilitet. Det kan medföra att vår mätsäkerhet inte 
faller sammanfaller med de tidigare undersökningar som har gjorts bland direktörer 
och dess ersättningar. (Djurfeldt et al, 2003) Emellertid är vår förhoppning, att 
framtida undersökningar baserade på den metodik som vi använder, för att få svar 
på sambanden mellan styrelsens ersättningar, påverkansfaktorer och prestationer, 
ger samma resultat. Samtidigt antar vi att vissa avvikelser kan förekomma, men det 
är något som vi inte kan komma ifrån. Det kan exempelvis bero på att vi matar in 
fel siffror i överföring av vårt insamlade material till SPSS, men det ska vi försöka 
förhindra med genomförandet av en dubbelkontroll. Dessutom kan vår 
undersökning bli väldigt svårtolkad på grund av att vi blir tvungna att använda 
olika metoder på de två olika delarna. Främst att vi inte väljer att använda den 
naturliga logaritmen i steg två när vi ska testa styrelsens ersättningars påverkan på 
företagets prestationer. Det beror på det stora antalet negativa värden som antas 
finns närvarande när de undersökta företagen gör kraftiga förluster under enskilda 
år. Förhoppningsvis ska vi ändå kunna tyda något mönster mellan dessa variabler. 
 
 

5.4 Kapitelsammanfattning 
 
I början av kapitlet beskrevs hur vi skulle gå tillväga i vårt urval. Den viktigaste 
informationskällan för vår undersökning är de publika företagens årsredovisningar. 
I och med att den nationella lagstiftningen, räkenskapsåret, redovisningsmetoder 
påverkade vårt urval kunde emellertid ett stort antal företag falla ifrån de inledande 
371 publika företagen.  

I vår operationalisering beskrev vi fem olika underkapitel hur vi skulle få 
möjlighet att kunna testa våra teoretiskt genererade hypoteser. I kapitel 5.2.1 och 
5.2.2 argumenterade vi för hur vi skulle mäta styrelsens ersättningar och dess 
kringliggande problematik. Dessutom åstadkom vi utifrån teorimodellen en ny 
modell, som bara beskrev vårt första steg i undersökningen. För att genomföra 
undersökningen måste vi tillgå ett antal analysmetoder. Med utgångspunkten från 



den bivariat analysen, utnyttjade vi Pearson Corrleation som kompletterades med 
en enkel regression. Vi diskuterade även vår hypotesgenerering, och den multipla 
regression som behövs om vi ska kunna testa två variablers sanningshalt. 
Emellertid kunde vi råka ut för att materialet var normalfördelat och därför kan bli 
tvungna att använda den naturliga logaritmen kompletterat med icke parametiska 
test. 

I de avslutade delarna beskrev vi de metodiska problem vi kunde påträffa 
i våra 13 hypoteser. I bland annat ägarstrukturen och dess koncentration, är vi 
tvungna att lösa dessa problem med att använda cut-off metoden. Avslutningsvis 
med variablerna för företagets prestationer kunde vi få stora problem med negativa 
värden, som medför att vi inte kan utnyttja den naturliga logaritmen för att lösa 
problemen med uteliggare och extremvärden. Detta kan medföra att vår 
undersökning blir haltande, vilket vi förde fram i kritiken mot vår empiriska metod.      



6  Analys av empiriskt material 
 
 
Utgångspunkten i analysen baserar sig på tidigare kapitel. Vi börjar med en 
eliminering av de publika företagen som inte följer den mall som vi har satt för att 
genomföra vårt urval. När vi har fått fram rätt antal företag kommer vi att 
analysera utfallet med hjälp av två variabler i styrelsens ersättningar. Det blir 
inledningen till att testa våra första åtta hypoteser, vilka genererats ur befintlig 
teori, som antas påverka det publika företagets ersättningar. I den andra delen av 
analyskapitlet lyfter vi fram utfallet av våra fem utvalda prestationsvariabler; 
Bruttomarginal, Rörelsemarginal, ROA, ROE, Aktieavkastning. I våra fem 
avslutande hypoteser, baserade på styrelsens ersättningar, testar vi dess effekt på 
prestationsvariablerna. I de slutdelen av kapitlet summerar vi utfallet hypoteserna 
och skapar en slutgiltig modell. Analyskapitlet avslutas med en 
kapitelsammanfattning.        
 
 

6.1 Introduktion 
 
Av de 371 publika företagen som fanns i Affärsvärlden AFGX-bolagsindelning 
blev endast 56 kvar efter våran selektering mot de variabler vi hade som krav. I vårt 
första steg, vilket baserades på tillgången till årsredovisningar på de publika 
företagens hemsidor för fem år, utgallrades 213 av företagen till endast 158 företag. 
Emellertid föll ytterligare 61 företag bort på grund av att vi inte kunde få fram 
informationen på hemsidorna. Det orsakades av tekniska problem, vilket baserades 
på att Adobe pdf-filerna, eller att Internet Explorer inte fungerade, samt att 
företagets servrar låg nere av olika anledningar. I vissa fall kunde vi endast få fram 
årsredovisningar för ett eller två år. Svårigheterna innebar att vi endast hade 97 
företag kvar. Därtill hade fem företag blivit uppköpta eller avnoterade under våren 
år 2003, vilket medförde att den ekonomiska informationen inte längre var 
tillgängliga på deras hemsidor. Totalt hade vi 92 företag kvar efter vårt första 
urvalskriterium.      

I det andra urvalskriteriet med depåbevis var det endast fem företag som 
var noterade på Stockholmsbörsen. Företagen var: Stora Enso (Finland), Autoliv 
(USA), Astra Zeneca (Storbritannien), Vostok Nafta (Ryssland) och Nokia 
(Finland). 

 Vid urvalet av brutet räkenskapsår i det tredje urvalskriteriet 
exkluderades: Frontec, Focal Point, Freetel och Daydream. I fallet med 
försäkringsbolag och Banker försvann Skandia, Handelsbanken, Nordea, SEB samt 
Föreningssparbanken. I investmentbolagskategorin exkluderades hela 15 stycken 
företag, däribland Kinnevik, Geveko, Investor, Ratos och Lundberg. Men eftersom 
OM gruppen hade en liknande redovisning försvann även detta företag. I sista 
kategorierna behövde vi inte ta bort de kvarvarande IT bolagen utan endast de sex 



fastighetsbolagen; Pandox, Mandamus, Castellum, Tornet, Ljungberggruppen och 
Drott. Vi lyckades ej förändra dess redovisning utan att påverka vår undersökning 
negativt. I fallet med IT-bolagen Enea Data, WM-data, Turn-IT, IBS, Pricer och 
Scribona var det dock inga problem att förändra redovisningen för att göra det mera 
ekvivalent.    

Alltså har vår urvalsgenerering resulterat i endast 56 kvarvarande svenska 
publika företag. I bilaga 9.1 visar vi namnet på de företag som vi har kvar i vår 
undersökning, och aktielista på Stockholmsbörsen som företaget tillhör. Därtill 
visar vi vilken bransch och underbransch företaget tillhör utifrån Affärsvärldens 
indexindelning.  
 
 

6.2 Analys av styrelsens ersättningar 
 
Inledningsvis åskådliggör de första ersättningsvariablerna, styrelsens totala arvode 
samt det totala beloppet exkluderat med ordförandes arvode. Vi visar utfallet med 
en MS Excel tabell i början på varje avsnitt, beskrivet med; medelvärdet, trimmade 
medelvärdet, standardavvikelse, Skewness, Kurtosis, högsta och lägsta värdet på 
arvoderingen. Därtill beskrivs antal uteliggare och extremvärden för varje år. 
Eventuellt om vi skulle bli tvungna att eliminera företag ur vår undersökning vill vi 
också visa utfallet med en MS Excel tabell34.  
 
 

6.2.1 Styrelsens arvode 
 
Tabell 6.1 nedan visar hur den totala arvoderingen ökat med totalt 24,1 procent i de 
svenska publika företagens styrelser mellan år 1999 och 2001. Totala arvodet har 
ungefär legat på i snitt 1 142 100 kr, men det är också väldigt stora skillnader 
mellan de företag som betalar ut högst ersättning. Det märks främst av de uteliggare 
och extremvärden som blir tydliga under åren 1999 och 2000. Tydligast märks LM 
Ericsson AB som hade betalat ut mest ersättningar för samtliga år på totalt 
18 750 000 kr jämfört med de minsta företagens (Borås Wäferier, 1999 & Pricer; 
2000, 2001) 485 000 kr. Skillnaderna medför ett kraftigt utslag på 
standardavvikelsen (totalt, 1 228 386 kr) och kan påverka vår fortsatta analys. Det 
syns även i Skewness och Kurtosis vilka ligger lång ifrån sina standardvärden på 
noll. Vilket innebär att vi således eliminera ett antal bolag för att förhoppningsvis 
förbättra utfallet på vår analys. Emellertid är ändå våra 56 bolag utgångspunkten 
för vårt arbete.  
 

                                                 
34 Alla tabeller utöver våra 56 företag visas i kapitel 9.3, vilket innebär att vi inte skriver ut bilagans 
nummer i hänvisningar i texten 
 



 
 
När vi började eliminera företag utifrån de extremvärdena som SPSS hade räknat 
och beskrivit med låd-diagram och stambladsdiagram, tillkom ständigt nya. Följden 
blev att vi under år 1999 tvingades eliminera 10 företag (Hennes & Mauritz AB, 
Electrolux AB, SCA AB, Skanska AB, Atlas Copco AB, Sandvik AB, Volvo AB, 
Gambro AB, SKF AB och LM Ericsson AB)35. I princip var samtliga noterade på 
Stockholmsbörsens mest omsatta lista utom klädesföretaget Hennes & Mauritz AB, 
vilket istället var noterat på Attract 40. Vi anser att dessa företag skiljer sig från de 
övriga företagen i storlek som förhoppningsvis inte ska påverka vårt analysresultat i 
allt för negativ riktning, utan istället förbättra och förhindra ett allt för snett och 
svårtolkat material.  

När de största företagen eliminerades för år 1999 kunde extremvärdena 
tas bort ur vårt material, emellertid var utfallet sämre för åren 2000 och 2001. Det 
bidrog till att vi även var tvungna att eliminera; NCC AB (år 2000: 2250tkr), Assa 
Abloy AB (år 2001: 1875tkr) och WM-data AB (år 2001: 1700tkr). Företagen var 
främst noterade, A-listan Mest Omsatta men även på A-listan – Övriga samt O-
listan. Utöver dessa bolag var vi tvungna att exkludera det Attract 40 noterade 
företaget Cloetta-Fazer AB under år 2001 (2627tkr) på grund av osäkerhet i 
siffrorna som lämnades i deras redovisning under 200136. Efter exkludering hade vi 
46 företag för år 1999, 45 (år 2000) och 43 (år 2001). Värden förbättrades och i 
princip eliminerades samtliga uteliggare och extremvärden (Tabell 9.3.1). Men som 
beskrevs i metodkapitlet kan vi utnyttja den naturliga logaritmen (LN) i detta fall, 
allt för att minska förlusten av viktigt information.  

 
 
 

 

                                                 
35 För närmare detaljer om företagens arvodering se bilaga 9.2.1 för siffror. 
36 Orsaken till att Cloetta Fazer eliminerades var att arvodet inte var noterat i årsredovisningens 
noter. Vilket medförde att vi räknade ut det totala arvodet, genom att exkludera VD:s lön, tantiem 
och övriga anställdas lön från de totala ersättningarna vilket moderbolaget delade ut. Vi försökte 
även ta kontakt med representanter från CloettaFazer via telefon och e-post för att får de rätta 
siffrorna för räkenskapsåret men misslyckades.    

TABELL 6.1: STYRELSENS TOTALA ARVODE 1999 2000 2001 
Medelvärde 1 022 142 1 135 517 1 268 642 

Standard avvikelse 1 333 357 1 146 247 1 205 555 

Trimmat medelvärde 887 202 992 123 1 127 262 

Median 670 000 762 500 895 000 

Minimum 145 000 170 000 170 000 

Maximum 5 500 000 6 500 000 6 750 000 

Skewness 2,361 2,534 2,060 

Kurtosis 6,634 8,079 4,398 

Antal uteliggare 6 3 5 

Antal Extremvärden 4 8 1 

Antal bolag (N) 56 56 56 



 
 
När vi logaritmerade våra 56 företagen minskade avvikelserna och problemen med 
uteliggare samt extremvärdena (Tabell 6.2). Eftersom vi nu har utmärkta värden på 
Skewness och Kurtosis behöver vi inte exkludera fler företag ur vårt material. 
Visserligen är två uteliggare (LM Ericsson AB och Hennes & Mauritz AB) kvar i 
vårt material under år 1999. Emellertid var påverkan inte nämnvärd efter ett test 
med exkludering av företagen under år 1999, utan istället ökade antalet uteliggare 
(Tabell 6.3). Vilket innebär att vi kommer att använda samtliga 56 bolag.    
 
 

 
 

6.2.2 Styrelsens arvode exklusive ordförande  
 
När vi exkluderade ordförandes arvode från det totala arvodet föll medelvärdet i 
snitt med 378 501 kr till 763 599 kr (Tabell 6.4). Men tydligt är att arvodering även 
här har stigit sedan år 1999 (23,3 %), samt att de publika företagen styrelsers 
arvoden kraftigt skiljer sig åt. Återigen är det LM Ericsson AB som utmärker sig 
med totalt arvode på 12 250 000 kr för samtliga tre år, och betalade ut i snitt 
4 050 000 kr. I fallet med de minsta företagen var det samma företag jämfört med 
det totala arvodet (Kap: 6.2.1), fast beloppet var endast på 280 000 kr. Tabell 6.3 
visar återigen att vi har problem med uteliggare och extremvärden. Vid närmare 
analys av dessa värden eliminerade vi samma företag som tidigare.  
 

TABELL 6.2: LN STYRELSENS TOTALA ARVODE  1999 2000 2001 
Skewness -0,502 0,489 0,173 
Kurtosis -0,486 -0,101 0,263 
Antal uteliggare 0 2 0 
Antal Extremvärden 0 0 0 
Antal bolag (N) 56 56 56 

TABELL 6.3: LN STYRELSENS TOTALA ARVODE EXKL. BOLAG 1999 
Skewness 0,342 
Kurtosis -0,315 
Antal uteliggare 4 
Antal Extremvärden 0 
Antal bolag (N) 56 



 
Utfallet blev att nästan inga uteliggare och extremvärden blev kvar (Tabell 9.3.2). 
Emellertid använde vi den naturliga logaritmen igen. I tabell 6.4 visar utfallet att 
endast ett extremvärde (2000) fanns kvar i vårt material. Med hjälp av naturliga 
logaritmen och exkluderingen av extremvärden kunde Skewness och Kurtosis 
förbättras  
 

 
 

6.3 Analys av kopplingen mellan åtta olika 
påverkansvariabler och styrelsens ersättningar 

 
Nu när vi har förbättrat våra beroende variabler är det lättare att kunna testa dem 
mot de oberoende variablerna och få säkrare svar (Kapitel 5.2.2). Men som 
påpekades tidigare kommer vi nu att testa de åtta närmaste hypoteserna var för sig i 
tre olika steg med korrelationer och enkla regressioner. Vilket som görs mot både 
styrelsens totala arvode och arvode exklusive ordförandes arvode, enligt följande: 
 

1. 56 företag för samtliga tre år. 
2. 46 företag (år 1999), 45 företag (år 2000) och 43 företag (år 2001) 
3. 56 loggade företag för samtliga år. 

 
Utfallen presenteras med en Excel tabell från steg ett för respektive hypotes, med 
Pearsons Correlation, Kendall Tau, Spearman, R-Square, Anova Value och 
signifikansen i regressionsmodellen (Se kapitel 5 för närmare beskrivning av dessa 
mått). Vi startar emellertid först med likadana utformade tabeller vilka vi hade i 
kapitel 6.2, med bland annat medelvärde för de oberoende variablerna. Efter dessa 
tabeller beskriver vi igen våra hypotesformuleringar från teorikapitlet för att 

TABELL 6.4: STYRELSENS ARVODE EXKL. 
ORDFÖRANDE 1999 2000 2001 

Medelvärde 704 509 717 705 868 583 
Standard avvikelse 674 679 719 791 785 851 
Trimmat medelvärde 620 169 992 123 779 176 
Median 506 500 577 500 587 500 
Minimum 80 000 100 000 100 000 
Maximum 4 000 000 3 900 000 4 250 000 
Skewness 2,648 2,220 2,125 
Kurtosis 9,686 5,960 5,583 
Antal uteliggare 6 7 5 
Antal Extremvärden 1 2 1 
Antal bolag (N) 56 56 56 

TABELL 6.5: LN STYRELSENS ARVODE, EXKL. ORDFÖRANDE 1999 2000 2001 
Skewness -0,339 0,256 -0,458 
Kurtosis 0,588 -0,209 0,017 
Antal uteliggare 0 0 0 
Antal Extremvärden 0 1 0 
Antal bolag (N) 56 56 56 



förtydliga och förenkla vår beskrivning av den eftersökta problematiken (Dock ej i 
kapitel 6.3.1). De tabeller vi inte visar i vårt analyskapitel hänvisar vi till bilaga 9 i 
slutet av arbetet.  I vissa fall genomför vi en multipel regression för att öka 
sanningshalten i våra hypoteser (Se även kap: 5.2.2.4). För att fullgöra våra tester 
med den naturliga logaritmen adderar vi siffran två för att komma över noll i de 
företag vilka inte hade någon av de följande ägargrupperna. 
 
 

6.3.1 Ägarstruktur 
 
Vi har delat in ägarstrukturen i sex olika delar: institutioner, privatpersoner med ett 
ägande över fem procent, privatpersoner med ett ägande under fem procent, 
anställda i företaget, utländska placerare och nomineringskommittéer. Den första 
hypotesen behandlas utifrån de fem första delarna av ägarstrukturen och den sista i 
hypotes två. Innan vi går in på de respektive kategorierna beskrivs vår första 
hypotes igen.  
 
H1: Ägarkoncentrationen i svenska publika företag är negativt korrelerat med 
styrelsens ersättningar.  
 
 

6.3.1.1 Institutioner  

 
I tabell 6.6 över 56 bolag nedan visar det sig att institutioner har en relativ stor 
ägarandel i de svenska publika företagen. I genomsnitt mellan 1999-2001 ligger 
ägarandelen på 30,7 procent som överstiger de 21,7 procent som boken Ägare och 
makten 2003 fann i den fiktiva institutionssfären bland nitton institutioner. 
Anledningen kan bero på att vi har inkluderat fler variabler i våran 
institutionskategori (Kapitel 5.2.5.1.1). Dessutom med hänsyn till det trimmade 
medelvärdet på 28 procent och medianen på 21,1 procent kan vi hävda att det finns 
tecken på ägarkoncentration. Emellertid var det förvånande att högsta ägandet 
bland institutionerna låg på hela 96 procent i Seco Tools AB. Vid närmare kontroll 
visade sig att det privata investmentbolaget Sandvik Invest ägde hela 89,5 av 
rösterna för samtliga år, och Föreningssparbankens Robur ägde 6,3 procent för åren 
1999-2000 och 4,1 procent nästkommande år. Det tyder på att vissa företag kan 
institutionernas betydelse vara omfattande, men förhoppningsvis ska inte det 
påverka testutfallet i nämnvärd grad. 
 



 

6.3.1.1.1 Test av institutioner 

 
När vi testade institutionerna mot styrelsens totala arvode i steg ett fann vi klart att 
institutioner har ett positivt samband för styrelsens totala arvode (Tabell 6.7). 
Emellertid var sambandet sämre i steg två (Tabell: 9.3.3). Förmodligen på grund av 
att flertalet betydelsefulla företag eliminerades. När vi i steg tre loggade materialet 
förbättrades materialet betydande (Tabell: 9.3.4) jämfört med båda steg ett och två. 
Tyvärr kan vi inte godta vår första hypotes när det gäller det totala arvodet, 
eftersom vi antar att hög ägarkoncentration och aktivitet påverkar arvoderingen 
negativt.   
 
 

 
 
I tabell 6.8 visas utfallet när vi exkluderade ordförandes arvode från det totala 
arvodet. Det positiva sambandet förbättrades i vissa fall jämfört med det totala 
arvodet. Det var främst synligt i Pearson Correlation och Anova F-Value. 
Emellertid försämrades sambanden när vi exkluderade våra företag i steg två samt 
den naturliga logaritmen (Tabell: 9.3.5, 9.3.6). Men totalt sett i alla tre stegen finns 
det ett positivt samband mellan institutioner och styrelsens arvode minus 
ordförandes arvode. Innebörden blir att graden av ägarkoncentration har en 
påverkan på styrelsens arvodering.  Det innebär att vi återigen inte kan godta våran 
första hypotes på grund av det positiva sambandet och ägarkoncentration.    

 
 

TABELL 6.6: ÄGARSTRUKTUR, INSTITUTIONER 1999 2000 2001 
Medelvärde 32,9 29,3 29,9 
Standard avvikelse 27,9 25,4 23,6 
Trimmat medelvärde 31,2 27,6 25,3 
Median 21,6 22,6 19,4 
Minimum 1 0,0 0,0 
Maximum 98,6 98,5 90,9 
Skewness 0,790 0,908 0,319 
Kurtosis -0,614 0,108 0,152 
Antal uteliggare 0 0 1 
Antal Extremvärden 0 0 0 
Antal bolag (N) 56 56 56 

 TABELL 6.7: INSTITUTIONER (X)  
  VS TOTALT ARVODE (Y) 1999  2000  2001   

Pearson Correlation 0,363 ** 0,478 ** 0,431 **
Kendall tau-b 0,290 ** 0,378 ** 0,337 **
Spearman 0,438 ** 0,512 ** 0,482 **
R Square 0,132  0,228  0,185   
Anova F-Value 8,202  15,980  12,195   
Sig.Model 0,006  0,000  0,000   
Antal bolag (N) 56  56  56   



 
 

6.3.1.1.2 Multipel regression institutioner 

 
För att vara säkra på det positiva sambandet testade vi institutionerna och 
storleksvariabeln samt företagets omsättning37 i en multipel regression mot 
styrelsens totala arvode och det totala arvode minus ordförandes arvode. Vi gör det 
för att se om sambandet endast påverkar storleken på företaget och inte ägarens 
tillhörighet. Vi fann i steg ett att förklaringsgraden och F-värdet förbättrades i båda 
fallen när storleksvariabeln inkluderades (Tabell: 6.9, 6.10 & 9.3.8, 9.3.10), med 
vissa reservationer för våra modeller i steg 2 (Tabell: 9.3.7, 9.3.9). Därtill var alla 
modeller signifikanta. Trots det var inte variabeln institutioner signifikant i 
samtliga fall. Utan endast under år 1999-2000 i steg ett för arvodet minus 
ordförande. För dessa år kan vi hävda att institutionerna har en positiv effekt på 
arvoderingens nivå. Men i resterande modeller har det positiva sambandet i 
arvoderingen endast med storleken på företaget att göra. Utifrån dessa resultat 
förkastar vi hypotesen för samtliga år.  
 
 

 
 

 

                                                 
37 Se närmare om företagets storlek i kapitel 6.3.4 

TABELL 6.8: INSTITUTIONER (X)  
VS ARVODE EXKL. ORDFÖRANDE (Y) 1999  2000  2001  

Pearson Correlation 0,401 ** 0,530 ** 0,439 ** 
Kendall tau-b 0,285 ** 0,347 ** 0,335 ** 
Spearman 0,443 ** 0,478 ** 0,473 ** 
R Square 0,161  0,281  0,193  
Anova F-Value 10,359  21,085  12,877  
Sig.Model 0,002  0,000  0,000  
Antal bolag (N) 56  56  56  

TABELL 6.9: MR, INSTITUTIONER (X) 
 VS STYRELSENS ARVODE (Y) 1999  2000  2001   

R Square 0,801  0,854  0,814   
Anova F-Value 47,551  71,666  51,865   
Sig.Institutioner 0,175  0,129  0,330   
Tolerance 0,829  0,796  0,794   
Sig.Model 0,000  0,000  0,000   
Antal bolag (N) 56  56  56   

TABELL 6.10: MR, INSTITUTIONER (X)  
VS ARVODE EXKL. ORDFÖRANDE (Y) 1999  2000  2001   

R Square 0,836  0,842  0,788   
Anova F-Value 61,636  64,611  43,267   
Sig.Institutioner 0,050  0,028  0,271   
Tolerance 0,829  0,786  0,794   
Sig.Model 0,000  0,000  0,000   
Antal bolag (N) 56  56  56   



6.3.1.2 Privatpersoner över fem procent 

 
Under åren 1999-2001 har ägandet i de 56 publika företagen där privatpersoner 
med ägande pendlat kring 17,9 procent i snitt (Tabell 6.11). Samtidigt måste det 
beaktas att det högsta värdet på ägandet befinner sig omkring 86,9 procent, vilket i 
viss mån kan ha en aggregerade effekt på medelvärdet. Den största ägaren för 
samtliga år är finansmannen Fredrik Lundberg i fastighetsföretaget Hufvudstaden 
AB. Exkluderas hans ägande, vilket görs i det trimmade medelvärdet, faller det 
genomsnittliga ägandet till 15,7 procent. I enlighet med det amerikanska måttet på 
ägarkoncentrationen med fem procent (Kapitel 5.2.5.1.2), torde innebörden bli att 
privatpersoner i de svenska publika företagen har ett ägande över fem procent i ett 
betydande inflytande över vilket arvode ska tilldelas styrelsen.  
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Vid test av arvoderingen i steg 1-3 både med och utan ordförandes arvode fann vi 
absolut inga samband (Tabell: 6.12, 6.13 & 9.3.11-9.3.14)38. Emellertid fann vi i 
enlighet med vår hypotes en viss negativ påverkan av ägarandelen på arvoderingen 
i samtliga korrelationer. Innebörden är att privatpersoner med över fem procent kan 
påverka styrelsens arvodering i nämnvärd grad, men inte den grad att vi kan godta 
vår hypotes utifrån denna ägarkategori.  
 

                                                 
38 Utifrån vår empiriska utgångspunkt i kapitel 5.2.4.7 var det ett antal företag som inte hade 
ägarkategorin, ägare över fem procent. Vilket innebar att vi var tvungna att addera två konstanter för 
att överstiga noll. Vi kunde likväl addera en konstant för att överstiga noll, emellertid anser vi 
testvärdet blir bättre med två konstanter. Det beror på att SPSS beräknar en konstant som 0,00 men 
med två blir utfallet 0,69 och därmed kan materialet testas.   

TABELL 6.11: ÄGARSTRUKTUR, PRIVATPERSONER 
 ÖVER FEM PROCENT 1999 2000 2001 

Medelvärde 17,4 16,9 19,5 
Standard avvikelse 23,7 23,8 25,6 
Trimmat medelvärde 15,3 14,4 17,4 
Median 0,0 0,0 2,7 
Minimum 0,0 0,0 0,0 
Maximum 86,1 87,1 87,6 
Skewness 1,098 1,282 1,021 
Kurtosis 0,003 0,603 -0,277 
Antal uteliggare 0 0 0 
Antal Extremvärden 0 0 0 
Antal bolag (N) 56 56 56 

TABELL 6.12: PRIVATPERSONER ÖVER FEM PROCENT 
(X) VS STYRELSENS ARVODE (Y) 1999  2000  2001   

Pearson Correlation -0,208  -0,196  -0,179   
Kendall tau-b -0,072  -0,144  -0,101   
Spearman -0,107  -0,182  -0,132   
R Square 0,043  0,039  0,032   
Anova F-Value 2,493  2,162  1,788   
Sig.Model 0,124  0,147  0,187   
Antal bolag (N) 56  56  56   



 
 

 

 

6.3.1.3 Privatpersoner under fem procent  

 
Ägarna i denna grupp hade medelvärde som pendlade kring 2,9 procent under åren 
1999-2001 (Tabell 6.14). Det stämmer överens med våra antagande att ägare under 
fem procent inte har möjlighet till ägarkoncentration (Kapitel 4.2.1). Emellertid 
fann vi också företag som särskiljde sig från de övriga. Företagen med högst andel 
av privatpersoner som har ett ägande under fem procent var konfektyrföretaget 
Cloetta AB (år 1999), industrikonglomeratet Beijer Alma AB och rederiföretaget B 
& N Nordsjöfrakt. Utfallet för dessa företag blev 18,5 procent i genomsnitt för 
samtliga år. Eftersom de definieras som uteliggare och extremvärden påverkar de 
medelvärden uppåt. Därtill hade vi hela 32 företag som under åren 1999-2001 inte 
hade några personer noterade i årsredovisningen av denna ägarkategori. Innebörden 
kan bli att vi får problem med testresultatets sanningshalt. Emellertid är Skewness 
och Kurtosis på en relativ normal nivå förutom under år 1999. Oavsett de nämnda 
svårigheterna testar vi ändå ägarkategorin för att tyda dess effekt på arvoderingen i 
svenska publika företags styrelser.  
 

 
 
 
 

TABELL 6.13: PRIVATPERSONER ÖVER FEM PROCENT (X) 
VS STYRELSENS ARVODE EXKL. ORDFÖRANDE (Y) 1999  2000  2001  

Pearson Correlation -0,207  -0,202  -0,167  
Kendall tau-b -0,064  -0,088  -0,091  
Spearman -0,095  -0,119  -0,120  
R Square 0,430  0,041  0,028  
Anova F-Value 2,420  2,307  1,549  
Sig.Model 0,126  0,135  0,219  
Antal bolag (N) 56  56  56  

TABELL 6.14: ÄGARSTRUKTUR, PRIVATPERSONER UNDER  
FEM PROCENT 1999 2000 2001 

Medelvärde 2,7 2,8 3,1 
Standard avvikelse 4,4 3,8 3,9 
Trimmat medelvärde 2,1 2,4 3,9 
Median 0,0 1,3 1,8 
Minimum 0,0 0,0 0,0 
Maximum 23,2 15,7 16,6 
Skewness 2,482 1,613 1,560 
Kurtosis 8,006 2,814 2,170 
Antal uteliggare 3 5 3 
Antal Extremvärden 1 0 0 
Antal bolag (N) 56 56 56 



 

6.3.1.3.1 Test av privatpersoner under fem procent  

 
I steg ett var det svårt att finna några samband i Pearson Correlation under åren 
1999-2000 (Tabell 6.15). Emellertid kunde vi finna samband på 5 % nivån under 
följande år. Det närmaste vi kunde komma var i den enkla regressionen under 2001. 
Emellertid när vi inte tog hänsyn till normalfördelningen hade vi ett negativt 
samband på 1 % och 5 % nivån. Dessutom vid exkludering av företag i steg två och 
loggen i steg tre stärktes våra samband ytterligare (Tabell: 9.3.15, 9.3.16). 
Samtidigt ska hävdas att detta fenomen endast var synligt för år 2000-2001. Men 
blir utfallet detsamma när vi exkluderar ordförandes arvode?     
 

 
I tabell 6.16 när vi tar hänsyn till ordförandes arvode är fallet att det negativa 
sambandet förstärks för år 1999 i steg ett, men inte i den utsträckning att samband 
ska uppnås. Likväl finns det inget samband utöver det negativa sambandet som 
fanns i Kendall Tau-b och Spearman i steg 2-3 för samma år (Tabell: 9.3.17, 
9.3.18). Under år 2000-2001 fanns det däremot relativt starka negativa samband. 
Vilket kan bero på att vi har exkluderat och loggat de uteliggare som var tydliga 
tidigare i steg ett. Beaktar vi utfallet till vår första hypotes att ägare med svag 
ägarkoncentration och låg aktivitet ska påverka arvoderingens nivå positivt, är 
innebörden att vår hypotes inte kan godtas. Det är fallet när vi har tagit hänsyn till 
det totala arvodet och arvodet minimerat med ordförandes arvode, samt 
ägarkoncentration. Utfallet tyder istället på att arvoderingen blir lägre oavsett om 
aktieägarnas rösträtt är svag och inte har möjlighet till de fördelar som 
ägarkoncentrationen ger.   

 

 
 

TABELL 6.15: PRIVATPERSONER UNDER FEM PROCENT 
(X) VS STYRELSENS ARVODE (Y) 

1999  2000  2001  

Pearson Correlation -0,137  -0,225  -0,327 * 
Kendall tau-b -0,215 * -0,384 ** -0,374 **
Spearman -0,303 * -0,526 ** -0,514 **
R Square 0,019  0,051  0,107  
Anova F-Value 1,040  2,879  6,472  
Sig.Model 0,312  0,960  0,014  
Antal bolag (N) 56  56  56  

TABELL 6.16: PRIVATPERSONER UNDER FEM 
PROCENT (X) VS ARVODE EXKL. ORDFÖRANDE (Y) 1999  2000  2001  

Pearson Correlation -0,185  -0,360 ** -0,409 **
Kendall tau-b -0,241 * -0,380 ** -0,411 **
Spearman -0,346 ** -0,516 ** -0,568 **
R Square 0,034  0,129  0,168  
Anova F-Value 1,912  8,021  10,875  
Sig.Model 0,172  0,006  0,002  
Antal bolag (N) 56  56  56  



6.3.1.3.2 Multipel regression privatpersoner under fem procent 

 
För att säkra vårt resonemang testade vi återigen arvoderingen med en multipel 
regression, och adderade storleksvariabeln företagets omsättning tillsammans med 
den aktuella gruppen. Vilket tabellerna 6.17 & 9.3.20 visar med det totala arvodet, 
fanns det inget stöd för det samband vi fann i korrelationerna och de enkla 
regressionerna i variabeln, privatpersoner under fem procents ägande. Utan 
sambanden i modellen är endast ett fenomen för storleken på företaget. Emellertid 
fann vi signifikans i vår variabel under år 2001 när vi exkluderade företagen 
(Tabell: 9.3.19). Utfallet är inte förvånande, eftersom vi fann de starkaste 
sambanden för år 2001. Eftersom vi vill vara säkra på det som vi fann i den totala 
arvoderingen, testar vi även ägarkategorin med den totala arvoderingen minus 
ordförandes arvodering, för att se om det blir någon markant förändring av vårt 
utfall.    
 

 
 
Resultaten i tabell 6.18 visar att sambandet har förstärks under år 2000, men 
försvagats för åren 1999 och 2001. När vi senare testar med de exkluderade 
företagen är sambandet betydligt starkare (Sig 0,016) under år 2001 (Tabell 9.3.21). 
Slutligen i vår sista test med den naturliga logaritmen är sambanden starkare (Sig 
0,035), jämfört med testerna av det totala arvodet (Tabell 9.3.22). Testerna visar 
tydligt på klara negativa samband för vår tredje ägarstrukturkategori, men är 
starkast för arvoderingen exkluderat ordförande. Utfallet visar tydligt att vi inte kan 
godta vår hypotes, emellertid ger det underlag för senare diskussion i vår slutsats. 
 

 
 
 
 

TABELL 6.17: MR, PRIVATPERSONER UNDER FEM 
PROCENT (X) VS STYRELSENS ARVODE (Y) 1999  2000  2001   

R Square 0,794  0,894  0,817   
Anova F-Value 45,176  68,694  53,366   
Sig. Privatpersoner under fem procent 0,717  0,414  0,163   
Tolerance 0,954  0,935  0,912   
Sig.Model 0,000  0,000  0,000   
Antal bolag (N) 56  56  56   

TABELL 6.18: MR, PRIVATPERSONER UNDER FEM 
PROCENT (X) VS ARVODE EXKL. ORDFÖRANDE (Y) 1999  2000  2001   

R Square 0,822  0,840  0,788   
Anova F-Value 55,409  63,376  43,267   
Sig. Privatpersoner under fem procent 0,929  0,043  0,271   
Tolerance 0,954  0,935  0,794   
Sig.Model 0,000  0,000  0,000   
Antal bolag (N) 56  56  56   



6.3.1.4 Anställda i företaget 

 
I denna kategori fann vi att ägandet befann sig på ett medelvärde kring 9,6 procent 
för åren 1999-2001 (Tabell 6.19). Men detta ska emellertid starkt betonas att cirka 
tolv extremvärden är närvarande för alla åren, vilket kan påverka medelvärdet och 
dess senare resultat. Dessutom är i genomsnitt 40 företag (71,4 %) utan denna 
grupp i sina styrelser. Dessutom antas den största ägaren VD Sven-Olof Johansson 
med sitt privatägda Compactor AB i Fastighetspartner påverka medelvärdet i denna 
grupp för samtliga år med sina röster på 67,7 procent i genomsnitt. Utnyttjar vi 
istället det trimmade medelvärdet, faller värdet till 7,2 procent. Tar vi hänsyn till 
utfallet kan vi påstå att det finns tecken på ägarkoncentration, emellertid med 
reservation till flertalet extremvärden.   
 

 
 

 

 

 

 

 

6.3.1.4.1 Test av anställda i företaget 

 
Enligt våra tester i det totala arvodet blev riktningen på korrelationerna negativa 
och påtagliga tecken på tydliga samband (Tabeller: 6.20, 9.3.23 & 9.3.24). 
Emellertid fann vi inga samband i Pearsons Correlations under år 1999 och år 2000 
(Tabellen 6.20). Eftersom vi fann starka samband i de icke parametriska testerna är 
innebörden att flertalet extremvärden påverkar utfallet. Ett tecken på denna 
problematik syns tydligt i det låga utfallet av förklaringsgraden i steg ett. Men i 
våra två sista steg med exkludering av våra företag och den naturliga logaritmen 
fann vi att det negativa sambandet var fullständigt och att förklaringsgraden i vissa 
fall fördubblades, främst under åren 1999-2001 i steg två. Utfallet sammanfaller 
därför klart med vårt antagande i hypotes ett.  
 
 

TABELL 6.19: ÄGARSTRUKTUR, ANSTÄLLDA I FÖRETAG  1999 2000 2001 
Medelvärde 10,4 9,9 8,6 
Standard avvikelse 20,6 20,3 19,3 
Trimmat medelvärde 8,0 7,6 6,0 
Median 0,0 0,0 0,0 
Minimum 0,0 0,0 0,0 
Maximum 70,6 62,3 70,2 
Skewness 1,755 1,777 2,095 
Kurtosis 1,572 1,479 2,899 
Antal uteliggare 0 2 0 
Antal Extremvärden 12 11 12 
Antal bolag (N) 56 56 56 



 
 
När vi därefter exkluderar ordförandes arvode blev återigen utfallet ett negativt 
samband, utöver år 1999 i steg ett (Tabeller: 6.21, 9.3.25 & 9.3.26). Vi kan därför 
anta hypotesen i denna ägarkategori. Eftersom utfallet av denna grupp visar tydligt 
på dess aktivitet i styrelsen, och har tydliga incitament att arbeta i företagets tjänst 
(Kapitel 4.2.1). Trots det måste vi även här göra multipla regressioner för att få ett 
säkrare resultat.  
 

 
 

6.3.1.4.2   Multipel regression anställda i företaget 

 
När vi åstadkom den multipla regressionen utifrån steg ett, visar utfallet i modellen 
att regressionen endast har att göra med företagets storlek och inte de anställda i 
företaget (Tabell 6.22). Men i steg två var slutresultatet ett annat. Vi fann 
signifikans både under år 1999 och 2000 (Tabell 9.3.27), emellertid är värdena i 
Anova F-Value lägre jämfört med testet i tabell 6.22. Även i steg tre fann vi 
signifikans men inte under år 1999, istället var det under år 2000 & 2001 (Tabell 
9.3.28). Skillnaden jämfört med steg ett och två antas bero på våra extremvärden. 
Men ändå kan vi utifrån våra multipla regressioner på styrelsens totala arvode anta 
hypotesen för denna grupp. Men återigen testar vi också utan ordförandes arvode. 

 

TABELL 6.20: ANSTÄLLDA I FÖRETAG (X) VS 
STYRELSENS ARVODE (Y) 1999   2000   2001   

Pearson Correlation -0,228   -0,259   -0,264 * 
Kendall tau-b -0,337 ** -0,426 ** -0,408 **
Spearman -0,444 ** -0,542 ** -0,494 **
R Square 0,052  0,067  0,070   
Anova F-Value 2,962  3,886  4,040   
Sig.Model 0,091   0,054   0,049   
Antal bolag (N) 56   56   56   

TABELL 6.21: ANSTÄLLDA I FÖRETAG (X)  
VS ARVODE EXKL. ORDFÖRANDE (Y) 1999  2000  2001  

Pearson Correlation -0,250  -0,289 * -0,293 * 
Kendall tau-b -0,339 ** -0,393 ** -0,386 ** 
Spearman -0,445 ** -0,497 ** -0,467 ** 
R Square 0,063  0,083  0,086  
Anova F-Value 3,062  4,913  5,077  
Sig.Model 0,630  0,031  0,028  
Antal bolag (N) 56  56  56  

TABELL 6.22: MR, ANSTÄLLDA I FÖRETAGET (X) VS 
STYRELSENS ARVODE (Y) 1999  2000  2001   

R Square 0,807  0,857  0,817   
Anova F-Value 49,576  73,479  53,366   
Sig. Anställda i företaget 0,071  0,071  0,163   
Tolerance 0,955  0,964  0,912   
Sig.Model 0,000  0,000  0,000   
Antal bolag (N) 56  56  56   



 
 
Vid testet utan ordförandes arvode i steg ett fann vi att signifikansen hade blivit 
bättre under år 1999 & 2001 (Tabell 6.23), men inte i tillräcklig grad för att finna 
samband. Samtidigt försämrades resultaten i steg två för både år 2000 (Sig 0,109) 
& 2001 (Sig 0,140) (Tabell 6.3.29), men förbättrades under år 1999 (Sig 0,008). 
Under samtliga år i steg tre var gruppen anställda signifikant och att Anova F-
Value var högt främst under år 2000 och 2002 (Tabell 6.3.30). Utifrån det rensade 
totala arvodet kan vi därmed även anta hypotes ett för samtliga år.  
 

 
 

 

 

 

 

  6.3.1.5      Utländska placerare 

 
I vår sista kategori var medelvärdet endast 7,4 % under åren 1999-2001 (Tabell 
6.24). Emellertid föll värdet till 5.6 % när materialet trimmades. Vilket även i 
denna grupp kan bero på extremvärden som främst var tydliga under år 1999 och 
den höga standardavvikelsen. Men under de följande åren var de dock färre, men 
med desto fler uteliggare. De största utländska ägarna hade i genomsnitt 50 procent 
av rösterna i de följande svenska publika företagen under åren 1999-2001. Det var 
de holländska ägarna Volati B.V. i företaget Meda (1999). För åren 2000 och 2001 
var det CloettaFazer som hade finska ägarna med de holländska dotterbolagen: Oy 
Carl Fazer ab (39,7 %), Oy Cacava ab (5,9 %), Mazetti B.V. (3,0 %), och Fazer 
Food B.V. (1,4 %). 

Att resultaten av utländska placerare översteg fem procent i det 
trimmade medelvärdet (Utöver år 1999), innebär att vi kan hävda att 
ägarkoncentration råder i denna kategori. Vi är medvetna om problematiken av 
extremvärde och uteliggare, men anser att det inte ska orsaka felaktiga resultat. 
Men om det leder till samband ska vi undersöka det i de tre närmaste stegen.  

 

TABELL 6.23: MR, ANSTÄLLDA I FÖRETAGET (X) VS 
ARVODE EXKL. ORDFÖRANDE (Y) 1999  2000  2001   

R Square 0,836  0,836  0,794   
Anova F-Value 61,553  61,561  45,182   
Sig. Anställda i företaget 0,051  0,081  0,105   
Tolerance 0,955  0,964  0,959   
Sig.Model 0,000  0,000  0,000   
Antal bolag (N) 56  56  56   



 
 

6.3.1.5.1. Test av utländska placerare 

 
I testen med det totala arvodet hade vi tyvärr svårt att finna några samband i 
samtliga tre steg (Tabell: 6.25, 9.3.31 & 9.3.32). Det var även fallet med arvodet 
exkluderat för ordförande (Tabell: 6.26, 9.3.33 & 9.3.34). Resultatet innebär att vi 
förkastade hypotesen i ägargruppen utländska placerares betydelse för arvoderingen 
i styrelsen. Emellertid kan vi påpeka att en stor del av utfallen var negativa, vilket 
torde innebära en press på en lägre arvodering. En intressant reflektion var att det 
fanns en antydan till signifikans under år 2000 både i steg ett och tre, med dess 
påverkan på det totala arvodet. Det kan bero på att börserna föll världen över under 
detta år, vilket kan ha antagits medfört en press på arvoderingen i företagens 
styrelser. 
 
 

 
 

TABELL 6.24: ÄGARSTRUKTUR, UTLÄNDSKA PLACERARE 1999 2000 2001 
Medelvärde 5,9 8,4 8,0 
Standard avvikelse 11,7 13,6 13,7 
Trimmat medelvärde 3,9 6,7 6,3 
Median 0,1 1,8 0,6 
Minimum 0,0 0,0 0,0 
Maximum 49,9 50,0 50,0 
Skewness 2,715 1,864 1,861 
Kurtosis 6,866 2,488 2,332 
Antal uteliggare 1 5 5 
Antal Extremvärden 5 2 2 
Antal bolag (N) 56 56 56 

TABELL 6.25: UTLÄNDSKA PLACERARE (X)  
VS STYRELSENS ARVODE (Y) 1999  2000  2001  

Pearson Correlation -0,184  -0,234  -0,041  
Kendall tau-b -0,073  -0,144  -0,088  
Spearman -0,091  -0,198  -0,109  
R Square 0,034  0,055  0,002  
Anova F-Value 1,900  3,136  0,090  
Sig.Model 0,174  0,082  0,765  
Antal bolag (N) 56  56  56  

TABELL 6.26: UTLÄNDSKA PLACERARE (X)  
VS ARVODE EX ORDFÖRANDE (Y) 1999   2000   2001   

Pearson Correlation -0,171   -0,215   0,030   
Kendall tau-b -0,089  -0,163  -0,063   
Spearman -0,116  -0,215  -0,078   
R Square 0,029  0,046  0,001   
Anova F-Value 1,621  2,606  0,050   
Sig.Model 0,208   0,112   0,825   
Antal bolag (N) 56   56   56   



6.3.16.     Summering av utfallet för de olika ägargrupperna 

 
Utifrån den ägarstrukturindelning vi gjorde fann vi tecken på ägarkoncentration. 
Med hjälp av cut-off metoden fann vi att nästan samtliga ägarkategorier hamnade 
över gränsen på fem procent. Samtidigt var det endast kategorin ”institutioner” 
som överskred Magnesson et al (2002) nivå på 20 procent. Enda kategorin som inte 
på denna nivå var ”privatpersoner under fem procent”. Det var inte 
överraskande i sig, eftersom denna grupp inte har en sådan makt att ”voice” 
beteendet kunde påverka ersättningarnas nivå (Kapitel 4.2.1).  

I testen av institutioner blev utfallet tvärt i mot vår hypotes. Vi fann 
samband på att denna ägarkategoris ”voice” beteende påverkar arvoderingen 
positivt. Vilket tyder på att agentkostnaderna stiger helt i mot Weigand & Lehman 
(1999) tes på motsatsen.  

Vi fann i fallet med ”privatpersoner med ett ägande över fem 
procent” inga samband på att ersättningarna skulle påverkas negativt oavsett 
tecken på ägarkoncentration. Samtidigt upptäckte vi att samtliga korrelationerna var 
negativa vilket i så fall torde tyda på en negativ effekt på ersättningarna. Det stöds 
också av Kärreman (1999) resonemang om gruppens aktivitet med hjälp av dessa 
”voice” beteende.   

Tredje kategorins utfall stämmer inte helt överens med Hedlunds (1985) 
teorier om gruppens inaktivitet med ett tydligt ”exit” beteende. Istället verkar 
privatpersoner med ett innehav under fem procent utöva ett inflytande med hjälp av 
ett ”voice” beteende. Det är oberoende om gruppen uppnår kraven 
ägarkoncentrationen eller ej. Vilket tyder på att de påverkar ersättningarna negativt 
i de publika företagen.  

I den näst sista kategorin fann vi att de ”anställda ägarna” hade stort 
inflytande på ersättningarna i styrelsen. Korrelationerna visar tydligt på ett negativt 
samband. Eftersom vi fann främst ledningspersonal som anställda i företaget är det 
helt i enlighet med kategorins präglade ”voice” beteende (Hedlund, 1985). 

Utländska placerare hade enligt våra resultat, ingen inverkan på 
ersättningarna i de svenska publika företagen, vilket antas tyda på dess ointresse 
och passivitet. Vilket stämmer överens med Hedlunds (1985) antaganden om 
gruppens ”exit” beteende Emellertid fann vi en antydan att intresset ökade under IT 
bubblans krasch under 2000, och en viss negativ korrelation kunde tydas. Men inte 
i den grad att samband mellan variablerna kunde existera. 
 
Utfallet från den fem olika kategorierna innebär för vår första hypotes enligt följer:    
    
Utfall av hypotes 1: Antas i gruppen anställda i företaget för samtliga år, men 
förkastas i grupperna: Institutioner, Privatpersoner över fem procent, 
Privatpersoner under fem procent och utländska placerare. 
 
 
 
 



6.3.2 Ägarstruktur, nomineringskommitté 
 
I ägarstrukturens sista del fann vi att nomineringskommittéer har fått en allt större 
betydelse i det svenska publika företagen. Tabell 6.27 visar att de har ökat från 9 
till 23 i våra 56 företag mellan år 1999-2001. Utfallet stämmer överens med 
Sjöstrand & Petrelius (2002) egna studier om nomineringskommittéer. Men tyder 
utfallet på att ersättningarna påverkas i en viss riktning? 
 
 
  

 
 

6.3.2.1 Test företagens nomineringskommittéer  

 
H2: Svenska publika företag med nomineringskommittéer tenderar att ge lägre 
styrelseersättningar. 
 
Vilket tabellen 6.28 & 6.29 visar nedan fanns det inga samband under något år 
mellan nomineringskommittéer och styrelsens arvodering samt arvoderingen 
exkluderat ordförande arvode. Utfallet blir detsamma i steg 2-3 (Tabell: 9.3.35-
9.3.38). Därtill kan också påpekas att korrelationerna tenderar pendla kring noll.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TABELL 6.27: ÄGARSTRUKTUR, NOMINERINGSKOMMITTÉER 1999 2000 2001 
Valberedning (Antal) 47 43 33 
Nomineringskommittéer (Antal) 9 13 23 
Valberedning (Andel i % av totalt antal bolag) 83,9 76,8 58,9 
Nomineringskommittéer (Andel i % av totalt antal bolag) 16,1 23,2 41,1 
Antal bolag (N) 56 56 56 

TABELL 6.28: NOMINERINGSKOMMITTÉ (X) 
 VS STYRELSENS ARVODE (Y) 1999  2000  2001   

Pearson Correlation 0,066  0,041  -0,153   
Kendall tau-b 0,010  0,030  -0,113   
Spearman 0,012  0,037  -0,137   
R Square 0,004  0,002  0,023   
Anova F-Value 0,237  0,091  1,296   
Sig.Model 0,628  0,764  0,260   
Antal bolag (N) 56  56  56   



 
 
 
 
Undersöker vi tabellerna närmare, kan det dåliga utfallet bero på dess frånvaro i 
svenska publika företag. Under år 1999 fanns nomineringskommittéer endast i 16,1 
% av företagen vilket ökade till 23,2 % under år 2000. Emellertid förbättrades inte 
signifikansen under år 2000 som var överraskande i sig, även om ökningen inte 
vara speciellt ansenlig. Under år 2001 förbättrades både F-value och signifikansen, 
men alltså inte i den grad att hypotesen kan antas. Vår undersökning tyder därför på 
att nomineringskommittéer inte har någon påverkan på ersättningarna i de svenska 
publika företagen. Alltså:    
 
Utfall av hypotes 2: Förkastas för samtliga tre år.   
 
 

6.3.3 Företaget storlek 
 
Vilket vi beskrev i det empiriska kapitlet 5.2.5.3 kommer vi att beskriva och testa 
tre olika variabler i företagets storlek på samma sätt som vi gjorde med vår första 
hypotes. Vi har delat in hypotesen i företagets omsättning, anställda och börsvärde. 
Inledningsvis beskrivs vår andra hypotes igen.    
 
H3: Det svenska publika företagets storlek är positivt korrelerat med styrelsens 
ersättningar. 
 
 

6.3.3.1 Företagets omsättning 

 
I den första av tre storleksvariabler som visas i tabell 6.30, har omsättningen i de 
svenska publika företagen stigit stadigt sedan år 1999 med 20,7 procent. Det största 
företaget för samtliga undersökta år är LM Ericsson AB med en genomsnittlig 
omsättning på 240 270 MSEK. Jämfört med det minsta företaget Sintercast AB 
med en omsättning på 5,3 MSEK, syns tydligt skillnaden på storleken mellan 
företagen. Därutöver är standaravvikelsen 45 353 MSEK för samtliga år. Vi har 

TABELL 6.29: NOMINERINGSKOMMITTÉ (X)  
VS ARVODE EX ORDFÖRANDE (Y) 1999  2000  2001   

Pearson Correlation 0,077  0,040  -0,157   
Kendall tau-b 0,024  -0,038  -0,123   
Spearman 0,029  -0,046  -0,148   
R Square 0,006  0,002  0,025   
Anova F-Value 0,326  0,087  1,357   
Sig.Model 0,571  0,770  0,249   
Antal bolag (N) 56  56  56   



fem stycken extremvärden i genomsnitt, och att Skewness samt Kurtosis avviker 
kraftig från noll. Vi måste ta denna problematik i beaktande när vi testar materialet.   
 

 
 

6.3.3.1.1 Test företagets omsättning 

 
Enligt tabell 6.33 nedan fann vi mycket höga värden på våra korrelationer när vi 
testade mot det totala arvodet. Det visade på att tidigare undersökningar även 
stämmer överens med de förhållanden som råder i svenska aktiemarknadsbolag. Att 
företagets storlek i detta fall omsättningen driver upp arvoderingen i styrelsen. 
Vilket tabellen visar så stärks sambanden för de två första åren och avtar under 
2001 i Pearson Correlation, R Square samt Anova F-Value. Vilket påpekades 
tidigare hade vi problem med extremvärden, men tar vi inte hänsyn till 
normalfördelningen stiger värdena för alla tre åren. Emellertid vid steg två 
förändrades sambanden dramatiskt (Tabell: 9.3.33)   
 

 
 
Det innebar att samtliga tidigare samband föll och därmed försämrade vårt utfall. 
Orsaken kan vara att vi eliminerade företag som var centrala för vår undersökning. 
Men som vi tidigare påpekat, vill vi inte eliminera några företag. Utan istället 
utnyttjade vi den naturliga logaritmen i steg tre (Tabell: 9.3.40). Det visades att 
sambanden återigen stärktes, men inte till de tidigare höga nivåer vi hade i steg ett. 
Skillnaden var att det blev betydligt jämnare resultat och stigande i samtliga test 

TABELL 6.30: FÖRETAGETS OMSÄTTNING (MSEK) 1999 2000 2001 
Medelvärde 18 907 19 910 22 823 

Standard avvikelse 42 888 45 110 48 061 

Trimmat medelvärde 10 789 12 136 14 385 

Median 2 374 3 082 2 702 

Minimum 6 4 6 

Maximum 215 403 273 569 231 839 

Skewness 3,545 3,991 3,059 

Kurtosis 13,038 18,757 9,256 

Antal uteliggare 2 4 3 

Antal Extremvärden 5 5 5 

Antal bolag (N) 56 56 56 

TABELL 6.33: FÖRETAGETS STORLEK, 
OMSÄTTNING (X) VS STYRELSENS ARVODE (Y) 1999  2000  2001  

Pearson Correlation 0,782 ** 0,838 ** 0,801 **
Kendall tau-b 0,514 ** 0,547 ** 0,578 **
Spearman 0,701 ** 0,731 ** 0,756 **
R Square 0,612  0,703  0,642  
Anova F-Value 85,112  127,125  69,782  
Sig.Model 0,000  0,000  0,000  
Antal bolag (N) 56  56  56  



metoder för alla tre åren. Utifrån resultaten kan vi godta vår tredje hypotes, men 
testar först utan ordförandes arvode.  

Skillnaden med totala arvodet var att utfallet blev bättre i vissa fall, 
främst under år 1999 med förbättrade utfall i samtliga tester (Tabell 6.34). 
Dessutom var främst de icke parametriska testerna bättre under år 2000. I 
exkluderingen av företag i tabell 9.3.41 blev återigen utfallen sämre. Ses skillnaden 
mellan företagen i tabell 9.3.39 och 9.3.41 var sambanden betydligt bättre. 
Emellertid var utfallet i de enkla regressionerna inte så stora för att kunna tyda 
några större skillnader. Slutligen när vi loggade materialet vilket visas i tabell 
9.3.42 fann vi samband i samtliga fall. I likhet med steg ett och det totala arvodet 
har korrelationerna och regressionerna ett lägre samband. Men ses det utifrån steg 
1-2 i materialet med totala arvodet är det en klar förbättring.  
 
 

 
 
Vilket visades så har vi visat tydliga tecken på samband i samtliga tre steg för 
1999-2001. Vi kan klart godta hypotes tre utifrån företagets omsättning. Men som 
påpekades tidigare vill vi även testa företagets anställda och börsvärdes betydelse 
för arvoderingen.  
 
 

6.3.3.2 Företagets anställda 

 
Vilket tabellen 6.31 visar så har även antalet anställda ökat i de svenska publika 
företagen med hela 15,4 procent mellan åren 1999-2001. Emellertid är det inte LM 
Ericsson som är störst för samtliga år, utan det är andra företag som har haft en viss 
tillväxt i sina rekryteringar. Men som tabellen visar är skillnaden mellan de största 
företagen och de mindre fortfarande stor. I vårt fall hade bara Sintercast AB 27 
anställda under 1999, Senea AB 26 anställda (2000), och under 2001 endast 19 
anställda. Det innebär i detta fall att vi även här har problem med uteliggare och 
extremvärden. Vilket har medfört svårigheter med normalfördelningen. Emellertid 
utnyttjar vi vårt andra och tredje steg med exkludering av företag och den naturliga 
logaritmen. Det ska förhoppningsvis medföra ett bättre utfall i vår analys.   
 
 

TABELL 6.34: FÖRETAGETS STORLEK, 
OMSÄTTNING (X) VS STYRELSENS ARVODE, EXKL. 
ORDFÖRANDE (Y) 

1999  2000  2001  

Pearson Correlation 0,824 ** 0,825 ** 0,782 **
Kendall tau-b 0,569 ** 0,581 ** 0,596 **
Spearman 0,754 ** 0,766 ** 0,765 **
R Square 0,679  0,681  0,611  
Anova F-Value 114,236  115,350  84,922  
Sig.Model 0,000  0,000  0,000  
Antal bolag (N) 56  56  56  



 
 

6.3.3.2.1 Test företagets anställda 

 
Vi fann att sambanden förbättrades främst under år 2000-2001 i stort sett i samtliga 
sambandsmått (Tabell 6.35), jämfört med företagets omsättning. Emellertid 
försämrades utfallet i steg två (Tabell 9.3.43), men inte i den grad att sambanden 
gick förlorad. År 2000 föll sambanden till från 5 procent nivå till 1 procent nivån. 
Därtill i regressionen var förklaringsgraden endast 9,5 från tidigare 69,8 samt att 
Anova F-Value föll från 124,7 till 4,256 i företagets omsättning. Hela den 
upptäckta försvagningen kan bero på att relativt många betydelsefulla företag 
eliminerades ur vår undersökning steg två, vilket även påpekades tidigare. Men det 
borde betyda att utfallet blir bättre i steg tre, när vi loggar materialet. Enligt tabell 
9.3.44 förbättrades samtliga år jämfört med steg två. Emellertid inte så pass mycket 
att det överstiger utfallen i steg ett. Ses utfallen jämfört företagets omsättning i 
samma steg blev sambandsmåtten lägre. Vilket tyder på att det finns vissa 
skillnader på utfallen mellan de två olika måtten. Med det funna resultatet kan anta 
vår tredje hypotes antas utifrån från företagets anställda för samtliga år. Innan vi 
går in på företagets börsvärde testar vi också arvoderingen minskat med 
ordförandes arvode.  
 

 
 
En tydlig förändring var att år 1999 blev betydligt bättre i stort sett alla mått (Tabell 
6.36). Samtidigt förbättrades även år 2000, men endast i regressionen och Kendall 
Tau-b. Emellertid var utfallet återigen sämre under år 2001. Jämför vi med i 

TABELL 6.31: FÖRETAGETS ANSTÄLLDA  1999 2000 2001 
Medelvärde 10 822 11 490 12 484 

Standard avvikelse 20 953 21 441 22 524 

Trimmat medelvärde 7322 7945 8979 

Median 1826 2177 2251 

Minimum 27 26 19 

Maximum 101 458 105 129 95 419 

Skewness 2,964 2,832 2,501 

Kurtosis 9,412 8,488 5,793 

Antal uteliggare 2 3 4 

Antal Extremvärden 7 6 5 

Antal bolag (N) 56 56 56 

TABELL 6.35: FÖRETAGETS STORLEK, ANTAL 
ANSTÄLLDA (X) VS STYRELSENS ARVODE (Y) 1999   2000   2001   

Pearson Correlation 0,823 ** 0,835 ** 0,797 **
Kendall tau-b 0,458 ** 0,471 ** 0,521 **
Spearman 0,635 ** 0,650 ** 0,709 **
R Square 0,677  0,698  0,635   
Anova F-Value 113,225  124,779  93,687   
Sig.Model 0,000   0,000   0,000   
Antal bolag (N) 56   56   56   



företagets omsättning i tabell 6.34 är utfallen betydligt bättre i variabeln företagets 
anställda, dock ej under år 2001. I steg två försvagades återigen sambanden kraftigt 
(tabell 9.3.45) jämfört med steg ett, steg två i företagets omsättning och den totala 
arvoderingen i variabeln företagets anställda. Det visar på tydligt på de borttagna 
företagens betydelse för vår undersökning. Men som tabell 9.3.46 visar i steg tre 
jämfört med företagets omsättning i tabell 9.3.42, är tendensen att företagets 
omsättning är betydligt bättre variabel att använda än företagets anställda. Totalt 
sätt kan hypotes tre utifrån företagets omsättning och anställda godtas för samtliga 
år.     
 
 

 
 

6.3.3.3 Företagets börsvärde 

 
I den sista storleksvariabeln företagets börsvärde i tabell 6.32 var återigen LM 
Ericsson AB var störst på hela 793 550 MSEK i genomsnitt för åren 1999-2001. 
Minst var Senea AB med ett börsvärde på 75 MSEK (1999) och Klippan AB på 87 
MSEK samt 130 MSEK för de två resterande åren. Utöver dessa siffror fann vi ett 
intressant mönster. Vilket tabellen visar har börsvärdet fallit med hela 60,1 procent 
mellan åren 1999-2001. Det syns även i det trimmade medelvärdet och 
standardavvikelsen. Anledningen var det stora börsfall som inträffade när IT-
bubblan sprack (Söderström, 2001). Innebörden blir jämfört med de två tidigare 
variablerna att utfallet kan bli annorlunda i de test vi gör på företagets börsvärde. 
Trots det har vi återigen problem med uteliggare, extremvärden och ännu sämre 
Skewness och Kurtosis. Vi tar därför dessa problem i beaktande, vilket var syftet 
med att ta med alla tre i vår undersökning av storleksvariabeln (Kapitel 5.2.5.3).  
 
 

TABELL 6.36: FÖRETAGETS STORLEK, ANTAL 
ANSTÄLLDA (X) VS STYRELSENS ARVODE, EXKL. 
ORDFÖRANDE (Y) 

1999   2000   2001   

Pearson Correlation 0,865 ** 0,828 ** 0,774 **
Kendall tau-b 0,492 ** 0,506 ** 0,517 **
Spearman 0,665 ** 0,687 ** 0,697 **
R Square 0,747  0,702  0,598   
Anova F-Value 159,775  126,992  80,491   
Sig.Model 0,000   0,000   0,000   
Antal bolag (N) 56   56   56   



 
 

6.3.3.3.1 Test företagets börsvärde 

 
Det intressanta blir nu att se om utfallet blir annorlunda våra två tidigare variabler. 
Vilket tabellen 6.37 visar fann vi fullständigt samband för samtliga år och test. Men 
jämfört företagets omsättning och företagets anställda i tabell 6.33 och 6.35 
förstärks sambanden istället mellan åren 1999-2001 i stigande grad. Det kan bero 
på att företagens börsvärde föll efter den stora nedgången på Stockholmsbörsen, 
vilket visades tydligt i tabell 6.32. Dessutom är sambanden jämnare och därmed 
inte lika ryckiga mellan åren. I steg två föll återigen sambanden (Tabell: 9.3.47). 
Emellertid försvagades sambanden i sådan grad att vi inte kunde finna några 
samband för åren 1999-2000. Vi fann endast samband på fem procent nivån i de två 
icke parametriska testen Kendall tau-b och Spearman, vilket betyder att materialet 
inte är normalfördelat. Dessa problem eliminerades när vi istället koncentrerade oss 
på våra ursprungliga 56 loggade företag i steg tre (Tabell 9.3.48). Förvånande nog 
var sambanden de bästa och jämnaste hittills för samtliga år, jämfört med företagets 
omsättning och anställda i steg tre. Samtidigt ska dock påpekas att det inte var fallet 
jämfört med samtliga företag i steg ett. Men tydligt nog för att hävda att företagets 
börsvärde är en fullgod variabel för företagets storlek, även om företaget är utsatt 
för svängningarna på marknaden (Bernhardsson, 2002). Innan vi kan slutföra 
hypotes tre testar vi mot arvoderingen minskat med ordförandes arvode.  
 

 
 
 

TABELL 6.32: FÖRETAGETS BÖRSVÄRDE (MSEK) 1999 2000 2001 
Medelvärde 35 306 26 884 21 242 

Standard avvikelse 145 548 114 349 66 506 

Trimmat medelvärde 11 758 9498 9676 

Median 2670 1888 2035 

Minimum 75 87 130 

Maximum 1 070 555 850 361 459 734 

Skewness 6,822 7,046 5,666 

Kurtosis 48,756 51,379 35,827 

Antal uteliggare 3 1 2 

Antal Extremvärden 8 9 9 

Antal bolag (N) 56 56 56 

TABELL 6.37: FÖRETAGETS STORLEK, 
BÖRSVÄRDE (X) VS STYRELSENS ARVODE (Y) 1999  2000  2001  

Pearson Correlation 0,725 ** 0,742 ** 0,811 ** 
Kendall tau-b 0,566 ** 0,582 ** 0,567 ** 
Spearman 0,746 ** 0,773 ** 0,754 ** 
R Square 0,526  0,550  0,658  
Anova F-Value 59,819  60,022  103,686  
Sig.Model 0,000  0,000  0,000  
Antal bolag (N) 56  56  56  



När vi testade utan ordförandes arvode förändrades resultaten (Tabell 6.38). Det var 
inte lika jämnt och sambanden försvagades jämfört det totala arvodet. Vilket kan 
bero på de publika företagen som betalar ut högst ersättning till sina ordförande, 
inte är med i testen. Sambanden försvagades ytterligare i steg två (Tabell 9.3.49), 
men inte lika mycket jämfört med totala arvodet i samma steg (Tabell 9.3.47). Det 
förbättrades främst under år 1999, vilket innebar att det fanns samband på en 
procent nivån och blev signifikant i regressionen (Sig 0,025). Samtidigt blev år 
2001 bättre, även om utfallet endast var marginellt. I det sista steget med den 
naturliga logaritmen förbättrades utfallen jämfört med steg 1-2 (Tabell 9.3.50). 
Emellertid var det inte fallet under det första året där R-Square föll kraftigt från 
63,3 i steg ett till endast 14,9. Samma förändring kan tydas om vi jämför med 
loggningen i det totala arvodet, vilket syns i F-Value som föll från 73,170 till 8,964. 
Innebörden kan bero på samma faktor vi påtalade tidigare att ordförande arvode har 
en stor betydelse för utfallet. Samtidigt kan vi likväl hävda att börsvärdet är en 
bättre variabel att mäta företagets storlek än företagets omsättning och anställda. 
Det är främst tydligt med användningen av den naturliga logaritmen i steg tre. 
Utifrån företagets börsvärde kan alltså hypotes tre antas.  
 
 

 
 

6.3.3.4 Summering av utfallet med företagets storleksvariabel 

 
Vilket våra tester visar kan vi godta vår tredje hypotes utifrån samtliga tre variabler 
för åren 1999-2001. Det innebär att det publika företaget storlek har en positiv 
betydelse för styrelsens ersättningar. Variabeln som visade tydligast tecken på 
samband var företagets omsättning i steg ett. Emellertid när vi loggade materialet 
visade testerna att företagets börsvärde antas vara den bästa variabeln för att mäta 
styrelsens ersättningar mot företagets storlek. Den tog hänsyn till förändringar i 
företagets storlek när händelser inträffade i dess omvärld till en bättre grad än vad 
dess omsättning och anställda. Det kan bero på att marknaden regerar snabbare när 
händelser inträffare och korrigerar börsvärdet genom att placerarna på marknaden 
säljer sina aktier. Placerarna återkommer inte förrän förhållanden som rör de 
individuella företagen förbättras. Det resonemanget stämmer överens med 
Bernhardssons (1996) historiska teorier om placerarnas beteende vid händelser som 
rör företagen och dess omgivning. Exempelvis på händelser var börskrascherna på 
Wall Street 1929, 1987 och räntekrisen i Sverige under 1992. Men våra tester visar 
emellertid på att ersättningarna inte minskar även om företagets börsvärde 

TABELL 6.38: FÖRETAGETS STORLEK, BÖRSVÄRDE (X) 
VS STYRELSENS ARVODE, EXKL. ORDFÖRANDE (Y) 1999  2000  2001  

Pearson Correlation 0,736 ** 0,673 ** 0,689 **
Kendall tau-b 0,549 ** 0,551 ** 0,568 **
Spearman 0,728 ** 0,757 ** 0,757 **
R Square 0,541  0,453  0,475  
Anova F-Value 63,653  44,791  48,879  
Sig.Model 0,000  0,000  0,000  
Antal bolag (N) 56  56  56  



försämras. Alltså kan vi anta hypotes tre att desto större företagen är desto högre 
ersättningar betalas ut. Det stämmer överens med den teorin vi fann på vad som 
avgör VD ersättningar (Kapitel 4.2.2). Alltså:     
 
Utfall av hypotes 3: Antas för samtliga tre år.  
 
 

6.3.4 Styrelsens storlek 
 
Vi fann att styrelsen bland våra 56 publika företag bestod av maximalt nio och 
minst tre ledamöter (Tabell 6.39). Det ska emellertid återigen påpekas att vi inte har 
räknat med VD och de övriga arbetstagarrepresentanterna (Kapitel 5.2.5.4). Ser vi 
till det minsta antalet styrelseledamöter stämmer det överens med den lagliga 
gränsen (Kapitel 3.1.2). Därtill sammanfaller medelvärdet på sex styrelseledamöter 
med Sjöstrand & Petrelius (2002) resultat på 6-7 styrelseledamöter bland de 
svenska publika företagen (Kapitel 4.2.3). Utfallet av resultaten på de 56 företagen 
är betydligt bättre än våra tidigare undersökta variabler i de tre första hypoteserna. 
Vilket tabellen visar finns det inga uteliggare och extremvärden. Därtill är 
Skewness och Kurtosis mycket låga till sina gränsvärden. Vilket innebär att 
resultaten vi finner i våra två test mot ersättningarna är betydligt mer trovärdiga än 
tidigare resultat, utöver de fall vi var tvungna att logaritmtera. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

TABELL 6.39: STYRELSENS STORLEK 1999 2000 2001 
Medelvärde 6 6 6 

Standard avvikelse 1 1 1 

Trimmat medelvärde 6 6 6 

Median 6 6 6 

Minimum 3 3 3 

Maximum 9 9 9 

Skewness 0,231 -0,017 0,152 

Kurtosis -0,200 -0,270 0,026 

Antal uteliggare 0 0 0 

Antal Extremvärden 0 0 0 

Antal bolag (N) 56 56 56 



6.3.4.1 Test styrelsens storlek 

 
H4: Det svenska publika företagets styrelses storlek är positivt korrelerat med 
styrelsens ersättningar. 
 
Vilket vi misstänkte i kapitel 6.3.4 är att frånvaron av uteliggare och extremvärden 
skulle kunna bättre medföra ett betydligt bättre utfall visades tydligt i vårt första 
steg, när vi testade mot det totala arvodet (Tabell 6.40). Emellertid var 
förklaringsgraden relativt låg under år 2000 jämfört med de två andra åren. I steg 
två när vi exkluderade företagen blev värdet betydligt bättre (Tabell 9.3.51). Likväl 
försämrades förklaringsgraden med hälften år 2001 och korrelationerna förändrades 
marginellt. Återigen kan det bero på de borttagna företagen ur undersökningen. 
Men logaritmtestet förbättrade samtliga värden vilket innebär fullständigt 
godtagbara positiva samband i det totala arvodet (Tabell 9.3.52). Vi kan därmed 
godta hypotes fyra utifrån totalt arvode.  
 
 

 
När vi skulle testa arvoderingen exkluderat ordförandes arvode i steg ett 
förbättrades sambanden jämfört med det totala arvodet i samma steg, främst under 
åren 2000-2001 (Tabell 6.41). I steg två förbättrades sambanden i princip samtliga 
av våra tester mellan år 2000-2001 (Tabell 9.3.53), jämfört det totala arvodet även 
om det var endast marginella förändringar. Emellertid föll sambanden i jämförelse 
med steg ett främst under år 2001. Likväl förbättrades sambanden i steg tre med 
den naturliga logaritmen (Tabell 9.3.54). Sambanden stärktes i samtliga steg 
jämfört både med det totala arvodet och steg 1-2 arvodet exkluderat ordförande.   
 

 
 
 

TABELL 6.40: STYRELSENS STORLEK (X) VS 
STYRELSENS ARVODE (Y) 1999  2000  2001  

Pearson Correlation 0,533 ** 0,491 ** 0,661 ** 
Kendall tau-b 0,578 ** 0,487 ** 0,575 ** 
Spearman 0,712 ** 0,624 ** 0,709 ** 
R Square 0,640  0,241  0,437  
Anova F-Value 30,457  17,156  41,901  
Sig.Model 0,000  0,000  0,000  
Antal bolag (N) 56  56  56  

TABELL 6.41: STYRELSENS STORLEK (X) VS 
STYRELSENS ARVODE,  
EXKL. ORDFÖRANDE (Y) 

1999  2000  2001  

Pearson Correlation 0,599 ** 0,570 ** 0,737 **
Kendall tau-b 0,599 ** 0,573 ** 0,609 **
Spearman 0,725 ** 0,675 ** 0,735 **
R Square 0,599  0,325  0,543  
Anova F-Value 30,186  25,960  64,145  
Sig.Model 0,000  0,000  0,000  
Antal bolag (N) 56  56  56  



Våra tester visar att vi kan godta vår fjärde hypotes för både totalt arvode samt 
exklusive arvode; att desto fler antal styrelseledamöter som tillsätts i det publika 
företaget innebär en positiv effekt styrelsens arvodering. Dessutom kommer 
givetvis arvoderingen att bli lägre med färre antal ledamöter. Utfallet sammanfaller 
därmed övriga undersökningar (Kapitel 4.2.3) Alltså:  
 
Utfall av hypotes 4: Antas för samtliga tre år.  
 
 

6.3.5 Styrelseledamöternas ålder 
 
I de 56 svenska publika företagen fanns det 325 ledamöter (1999), 343 ledamöter 
(2000) och 341 ledamöter (2001). Vilket tabellen 6.42 visar var åldern i medel 56 
år bland styrelseledamöterna för åren 1999-2001. Ålder var lite högre än Sjöstrand 
& Petrelius (2002) resultat på 52,8 år. Den yngsta styrelseledamoten var under 
exempelvis år 1999, finanschefen Karl Perhagen i bioteknik företaget Meda AB på 
endast 29 år. Under år 2000 i Beijer Alma var det den 36 åriga Johan Wall från 
Framtidsfabriken AB, med kopplingarna till huvudägaren och styrelseordförande 
Anders Wall. Dessutom samma år verkade Gustav Bard på 36 år i HL Display 
styrelse. Gustav hade befattningen som VD för Merger & Acquisitions i 
huvudägaren investmentbolaget Atle AB dotterbolag. Sista året 2001 verkade 
analytikern från Manticore Capital AB, Jonas Fredriksson på 36 år, i styrelsens för 
WM-data AB. Utfallet visar att de yngre ledamöterna tillför en viss kompetens till 
styrelsen, även om det finns kopplingar antingen till huvudägarna eller till 
företaget.  

I fallet med de äldsta styrelseledamöterna fann vi att den äldste 
styrelseledamoten var Curt G Olsson 72 år, som verkade i finansmannen Fredrik 
Lundbergs fastighetsföretag Huvudstaden AB under samtliga undersökta år. Att 
Curt G Olsson blivit återvald kan bero på att han har varit invald i styrelsen sedan 
år 1983, och tillfört styrelsearbetet en viktig kompetens och brett personligt nätverk 
(kapitel 4.2.4).   
 
 

TABELL 6.42: STYRELSELEDAMOTS ÅLDER  1999 2000 2001 
Medelvärde 56 56 56 

Standard avvikelse 7 7 7 

Trimmat medelvärde 57 57 57 

Median 57 57 57 

Minimum 29 36 36 

Maximum 72 73 74 

Skewness -0,543 -0,512 -0,456 

Kurtosis 0,387 0,028 -0,132 

Antal uteliggare 5 8 2 

Antal Extremvärden 0 0 0 

Antal bolag (N) 56 56 56 



Innan vi testar hypotesen måste vi förändra vårt material (vilket vi beskrev i kapitel 
5.2.5.4), för att få ett jämnare och bättre resultat. Innebörden blir att vi räknar ihop 
den totala åldern för respektive styrelse och dividerar det med antal ledamöter i 
styrelsen. I tabell 6.43 syns tydligt på dessa förändringar i vårt material med endast 
en uteliggare, emellertid var medelvärdet konstant. Utfallet bör innebära att 
kommande resultat inte antas medföra några problem för trovärdigheten.  
 
 

 
 

6.3.5.1 Test styrelsens ledamöters ålder 

 
H5: Det svenska publika företagets styrelseledamöters genomsnittliga ålder är 
positivt korrelerat med styrelsens ersättning. 
 
Vi fann inget stöd i vårt första test mot det totala arvodet, att styrelseledamöternas 
ålder har betydelse för styrelsens ersättningar (Tabell 6.44). Utfallet blev bara 
marginellt bättre i steg två (Tabell 9.3.55) samt i steg tre (Tabell 9.3.56). 
Innebörden blir att inte vår femte hypotes inte kan godtas utifrån det totala arvodet.  
 

 
 
 
 
 

TABELL 6.43: STYRELSELEDAMOTS ÅLDER (SNITT PER 
LEDAMOT) 1999 2000 2001 

Medelvärde 56 56 57 

Standard avvikelse 4 3 3 

Trimmat medelvärde 56 56 57 

Median 56 57 57 

Minimum 37 48 49 

Maximum 63 62 65 

Skewness -0,156 -0,624 -0,134 

Kurtosis 5,747 -0,227 0,069 

Antal uteliggare 1 0 0 

Antal Extremvärden 0 0 0 

Antal bolag (N) 56 56 56 

TABELL 6.44: STYRELSELEDAMOTS ÅLDER (X) VS 
STYRELSENS ARVODE (Y) 1999   2000   2001   

Pearson Correlation 0,129   0,183   0,169   
Kendall tau-b 0,121  0,119  0,090   
Spearman 0,188  0,169  0,153   
R Square 0,017  0,034  0,029   
Anova F-Value 0,908  0,177  1,590   
Sig.Model 0,345   1,872   0,213   
Antal bolag (N) 56   56   56   



I fallet med det totala arvodet exkluderat med ordförande fann vi återigen inget 
samband (Tabell 6.45). Dessutom var utfallet detsamma i steg två (Tabell 9.3.57) 
och steg tre (Tabell 9.3.58). 
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Utfallen ovan visar att vi inte finner något stöd för att styrelseledamöternas ålder 
har betydelse för ersättningarnas nivå i de svenska publika företagen. Våra resultat 
motsäger resultaten som Gomez-Mejia & Wiseman (1997) fann. Samtidigt pekar 
diagrammet ovan på en positiv tendens på ersättningarna, men inte i den grad att 
samband kan förklaras. Alltså: 
 
Utfall av hypotes 5: Förkastas för samtliga år. 
 
 

6.3.6 Styrelseledamöternas tillhörighet 
 
Vilket vi beskrev i kapitel 6.3.4 fanns det mellan tre till nio ledamöter i varje 
styrelse bland de 56 företagen vi undersökte. I vår sjätte hypotes vill vi testa hur 
många styrelseledamöter som har en insideranknytning. Tabell 6.46 visar att antalet 
insider är tre i medelvärde för princip samtliga år. Det skiljer sig emellertid i ett 
flertal företag. Företagen Klippan AB, Electrolux AB, Active Biotech AB och 
Finnveden AB har under år 1999 sex styrelseledamöter med insider anknytning, 
vilket är det maximala i våra 56 företag. Men nästkommande år är det bara; 

TABELL 6.45: STYRELSELEDAMOTS ÅLDER (X) VS 
STYRELSENS ARVODE, EXKL. ORDFÖRANDE (Y) 1999   2000   2001   

Pearson Correlation 0,120   0,188   0,176   
Kendall tau-b 0,132  0,142  0,196   
Spearman 0,207  0,185  0,154   
R Square 0,014  0,035  0,031   
Anova F-Value 0,783  1,987  1,720   
Sig.Model 0,380   0,165   0,195   
Antal bolag (N) 56   56   56   



Klippan AB, Active Biotech AB och Fastighetspartner AB med samma antal. 
Slutligen under år 2001 var det endast Finnveden AB och JM AB som bestod av 
mer än tre ledamöter med insideranknytning. Ett intressant antagande utifrån dessa 
företags siffror, är att ett flertal styrelser med stort antal insider verkar bli allt färre i 
de svenska publika företagen.  
 

 
 
Vilket tabellen ovan visar är har vi inga problem med uteliggare och extremvärden, 
men eftersom vi vill veta andelen styrelser med insideranknytning gör vi på samma 
sätt som i styrelseledamöternas ålder. Jämför vi med de resultat vi fann i styrelsens 
storlek (Tabell 6.39), består likväl de 56 företagens styrelse av hälften av ledamöter 
med insideranknytning (Tabell 6.47). Innebörden blir att våra senare tester kan 
antas visa negativa samband just på grund av insiders dominans. Det syns tydligt 
under år 2000 när företagens styrelser bestod med hela 59 % insiders. Våra följande 
tester får ge svar på detta fenomen.  
 
 

 
 
 

TABELL 6.46: STYRELSELEDAMOTS TILLHÖRIGHET (TOTALT) 1999 2000 2001 
Medelvärde 2,9 3,1 3,3 

Standard avvikelse 1,5 1,5 1,4 

Trimmat medelvärde 2,9 3,1 3,3 

Median 3,0 3,0 3,0 

Minimum 0,0 0,0 0,0 

Maximum 6,0 6,0 6,0 

Skewness 0,346 0,221 -0,056 

Kurtosis -0,460 -0,868 -0,757 

Antal uteliggare 0 0 0 

Antal Extremvärden 0 0 0 

Antal bolag (N) 56 56 56 

TABELL 6.47: STYRELSELEDAMOTS TILLHÖRIGHET (SNITT) 1999 2000 2001 
Medelvärde 0,50 0,59 0,54 

Standard avvikelse 0,25 0,25 0,23 

Trimmat medelvärde 0,52 0,53 0,54 

Median 0,50 0,50 0,50 

Minimum 0,00 0,00 0,00 

Maximum 1,00 1,00 1,00 

Skewness -0,040 0,134 0,200 

Kurtosis -0,782 -0,769 -0,460 

Antal uteliggare 0 0 0 

Antal Extremvärden 0 0 0 

Antal bolag (N) 56 56 56 



6.3.6.1 Test styrelsens ledamöters tillhörighet 

 
H6: Andelen insiders i svenska publika företag är negativt korrelerat med styrelsens 
ersättningar. 
 
I vårt första steg fann vi negativa korrelationer i samtliga tester mot det totala 
arvodet, men endast år 2000 visade på samband (Tabell 6.48). Likväl visade vår 
enkla regression för samma år på en väldigt låg förklaringsgrad vilket kan 
ifrågasätta styrkan i vårt samband. Vilket sambandet visar är Pearson Correlation 
endast på en procents nivån. När vi exkluderade företagen i steg två var det återigen 
inga samband (Tabell 9.3.59). Utfallet var också detsamma i steg tre (Tabell 
9.3.60). Utifrån dessa resultat kan vi förkasta hypotes sex utifrån det totala arvodet 
för åren 1999 och 2001. Vi kan emellertid knappt anta hypotesen för år 2000. 
 

 
 
När vi exkluderade ordförande förbättrades utfallen under 2000, även i de icke 
parametriska testerna (Tabell 6.49). Det stöder utfallet för samma år i testet med det 
totala arvodet. Därtill fann vi samband under år 1999 i Pearson Correlation samt i 
den enkla regressionen. Emellertid vid exkluderingen hade vi återigen problem och 
samband kunde inte tydas (Tabell 9.3.61). I vårt sista steg blev utfallet betydligt 
bättre än samma steg i det totala arvodet (Tabell 9.3.62). Återigen var det endast 
under år 2000 som vi fann ett visst samband. Tyvärr var det sämre än steg ett.  
  

 
Våra tester visar på att styrelseledamöter med insideranknytning i svenska publika 
påverkar ersättningarna i negativ riktning endast under ett år. Dessutom är 
sambanden endast på en procent nivån, vilket innebär att vår hypotes endast kan  
 
 

TABELL 6.48: STYRELSELEDAMOTS TILLHÖRIGHET 
(X) VS STYRELSENS ARVODE (Y) 1999  2000  2001   

Pearson Correlation -0,198  -0,267 * -0,170   
Kendall tau-b -0,133  -0,176  -0,130   
Spearman -0,185  -0,252  -0,192   
R Square 0,039  0,071  0,029   
Anova F-Value 2,211  4,157  1,599   
Sig.Model 0,143  0,046  0,211   
Antal bolag (N) 56  56  56   

TABELL 6.49: STYRELSELEDAMOTS TILLHÖRIGHET (X) 
VS STYRELSENS ARVODE,  
EXKL. ORDFÖRANDE (Y) 

1999  2000  2001   

Pearson Correlation -0,286 * -0,329 * -0,215   
Kendall tau-b -0,170  -0,203 * -0,138   
Spearman -0,245  -0,277 * -0,207   
R Square 0,072  0,108  0,046   
Anova F-Value 4,164  6,550  2,617   
Sig.Model 0,046  0,013  0,112   
Antal bolag (N) 56  56  56   



antas åt en riktning. Att ersättningarna blir lägre i styrelser med hög andel insiders 
syns tydligt i diagrammet nedan. Alltså: 
 
Utfall av hypotes 6: Förkastas för åren 1999 och 2001. Antas till viss del för år 
2000.   
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6.3.7 Styrelsens totala mandattid  
 
Innan vi beskriver det huvudsakliga utfallet av styrelsens totala mandattid, 
åskådliggör vi siffrorna i detalj över de enskilda styrelseledamöterna mandattid 
(Tabell 6.50). Utfallet visar att medelvärdet har pendlat kring fem års mandattid. 
Styrelseledamoten med längst mandattid för samtliga tre år är Olof Svenfeldt i 
Cloetta Fazer AB, och har varit invald i styrelsen sedan år 1965. Han besitter 
posten som VD i huvudägarens företag Malfors Promotor AB med ett ägande i 
Cloetta Fazer AB på 46,3 procent i genomsnitt för de alla tre åren. Emellertid är det 
inte bara Olof Svenfeldt som har varit invald i många år, utan även storägarna Hans 
Mellström och Thord Wilkne i WM-data AB. De har varit i WM-datas AB styrelse 
sedan starten år 1969, totalt 32 år fram till år 2001. I företaget Nolato AB har 
grundaren Krister Jorlen också haft en plats i styrelsen sedan år 1969. Våra funna 
resultat stämmer till viss del överens med Sjöstrand & Petrelius (2002) påstående 
att svenska styrelseledamöter mandattid kan vara upp till tio år.  
 Vilket tabellen visar har vi också ett stort antal uteliggare och 
extremvärden som vi kan åtgärda genom att ackumulera styrelseledamöternas 
mandattid per företag.  
 
 
 



 
 
Tabellen 6.51 visar tydligt på förändringar efter ackumuleringen. Utöver att 
uteliggare och extremvärden eliminerades, var det endast SSAB AB med en total 
mandattid på 78 år (1999), som tillkom jämfört med de tidigare tre företagen. 
Annars var det Nolato AB som låg i topp på 94 år (2000) respektive 93 år (2001) 
tätt följd av WM-data (68 år, 74 år, 80 år) och Cloetta Fazer AB (60 år, 63 år, 72 
år). Ser vi totalt i de svenska publika företagen mellan åren 1999-2001 pendlar 
mandattiden från 30,3-33.9 år. Jämför vi med våra första resultat i tabell 6.50 tyder 
det på att styrelserna i de svenska företagen har ledamöter med lång 
styrelseerfarenhet. Det var helt i enlighet med Sjöstrand & Petrelius (2002) resultat. 

Innan vi testar vårt material kan det påpekas att utfallet med eliminerade 
uteliggare och extremvärde har givit oss större möjligheter att kunna få bättre 
resultat. Främst genom att Skewness och Kurtosis har förbättrats markant. Men om 
det blir fallet återstå att se i de följande testerna.  

  

 
 
 
 

TABELL 6.50: STYRELSENS (PER LEDAMOT) MANDATTID 1999 2000 2001 
Medelvärde 5 5 6 

Standard avvikelse 6 6 6 

Trimmat medelvärde 5 5 5 

Median 3 3 3 

Minimum 0 0 0 

Maximum 34 35 36 

Skewness 1,947 2,086 2,166 

Kurtosis 4,518 5,180 5,288 

Antal uteliggare 5 6 8 

Antal Extremvärden 18 23 20 

Antal bolag (N) 56 56 56 

TABELL 6.51: STYRELSENS TOTALA MANDATTID 1999 2000 2001
Medelvärde 30,3 32,6 33,9

Standard avvikelse 16,1 19,0 19,2

Trimmat medelvärde 29,6 31,6 32,7

Median 27,0 29,0 30,5

Minimum 0,0 3,0 6,0

Maximum 78,0 94,0 93,0

Skewness 0,656 0,832 0,836

Kurtosis 0,461 0,764 0,563

Antal uteliggare 1 1 1

Antal Extremvärden 0 0 0

Antal bolag (N) 56 56 56 



6.3.7.1 Test av styrelsens totala mandattid 

 
H7: Den totala mandattiden i svenska publika företag är positivt korrelerat med 
styrelsens ersättningar. 
 
 
Resultaten i kapitel 6.3.7 visar tydligt på att den långa mandattiden borde tyda på 
positiva samband med styrelsens ersättningar. Emellertid fann vi inget stöd för 
detta antagande i vårt första steg mot det totala arvodet (Tabell 6.52). Utfallet var 
mot samma riktning i steg två (Tabell 9.3.63) och till viss del i steg tre (Tabell 
9.3.64). Det enda vi fann i steg tre var en positiv korrelation på 0,308 i Pearsons 
Correlation under år 2001, samt en signifikans på 0,021 i regressionen. Därtill var 
förklaringsgraden endast på 0,095 och 5,565 i Anova F-Value vilket kan försämra 
utfallets trovärdighet. Innebörden blir att vi endast kan godta hypotesen för år 2001 
och förkasta för resterande år i det totala arvodet.  
 

 
 
I tabellen 6.53 med ordförandes arvode exkluderad fann vi heller inga samband. 
Vilket även var fallet med företagen exkluderade i steg två (Tabell 9.3.65). När vi 
utnyttjade den naturliga logaritmen i steg 1. Fann vi återigen ett positivt samband 
på en procent nivå under år 2001 i Pearsons Correlation (0,321), och att den enkla 
regressionen var signifikant (Sig 0,016). Emellertid är förklaringsgraden endast på 
0,103 R Square. Utfallet var klart bättre jämfört det totala arvodet i samtliga tester 
för år 2001. Innebörden blir att hypotesen kan antas för detta år.   
 

 
Resultaten vi fann, innebär att det är svårt att få stöd för vår hypotes för samtliga år. 
Men tar vi hänsyn till samtliga tester i vår sex tabeller är korrelationerna positiva 
vilket borde betyda att vi har funnit en viss positiv riktning på ersättningarna. Detta 
utfall syns tydligt i vårt scatter-diagram från steg ett nedan där förhållandet mellan 

TABELL 6.52: STYRELSENS MANDATTID (X) VS STYRELSENS 
ARVODE (Y) 1999  2000  2001   

Pearson Correlation 0,182  0,132  0,246   
Kendall tau-b 0,105  0,051  0,154   
Spearman 0,186  0,085  0,228   
R Square 0,033  0,017  0,060   
Anova F-Value 1,847  0,955  3,464   
Sig.Model 0,180  0,333  0,068   
Antal bolag (N) 56  56  56   

TABELL 6.53: STYRELSENS MANDATTID (X) VS  
STYRELSENS ARVODE, EXKL. ORDFÖRANDE (Y) 1999  2000  2001   

Pearson Correlation 0,186  0,119  0,236   
Kendall tau-b 0,098  0,107  0,162   
Spearman 0,175  0,156  0,248   
R Square 0,027  0,014  0,056   
Anova F-Value 1,523  0,772  3,180   
Sig.Model 0,222  0,384  0,080   
Antal bolag (N) 56  56  56   



arvoderingen (Y) och mandattid under år 2001 visas (X). Emellertid ska det 
påpekas att utfallet endast har en förklaringsgrad på 5,56, men innebär ändå kan 
anta vår hypotes för år 2001 
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Utfall av hypotes 7: Förkastas för åren 1999-2000 och antas för år 2001 
 
 

6.3.8 Styrelsens totala kompetens 
 
Tabellen 6.54 visar tydligt på att våra 56 undersökta företag styrelser och dess 
ledamöter har ett stort antal styrelseuppdrag. De publika företagen hade totalt 29 
uppdrag per styrelse, även vid trimning av materialet. Emellertid är 
standardavvikelsen relativt hög på hela 13 uppdrag i genomsnitt för åren 1999-
2001. De flesta antalet uppdrag under det första året hade byggföretaget NCC AB 
styrelse med totalt 58 uppdrag. I deras styrelse var totalt åtta styrelseledamöter 
invalda under år 1999, vilket innebär sju uppdrag i genomsnitt per ledamot. 
Företagen med det närmsta totala antalet styrelseuppdrag samma år var Sandvik 
AB och Volvo AB med total 52 uppdrag på sju respektive sex ledamöter. Det 
innebär cirka sju och nio styrelseuppdrag i snitt. Under år 2000 minskade dock 
antalet uppdrag i NCC AB till 56 stycken, men antalet uppdrag per styrelseledamot 
var på oförändrad nivå. Under år 2000 var det endast Volvo AB som hade 
oförändrat totalt antal uppdrag på 52 stycken, och nio i genomsnitt per ledamot. 
Under vårt sista år var det maximala antalet uppdrag inte i NCC AB utan det 
konkurrerande företaget Skanska AB på totalt 49 styrelseuppdrag. Skanska AB 
bestod av åtta styrelseledamöter vilket innebär sex uppdrag per ledamot. Närmaste 
företag var Beijer Alma AB med 47 uppdrag i deras styrelse på sex ledamöter, 
vilket ger åtta uppdrag per ledamot.  

 
 
 
 



I fallet med uteliggare och extremvärden fann vi inga tecken av dessa i 
vårt material. Skewness visar tydligt i tabellen att utfallet är symmetriskt kring noll, 
men i måttet Kurtosis är fördelningen relativt utdragen. Utfallet ger oss utmärkt 
utgångsläge i de följande testerna. Innan vi testar materialet redogör vi hur 
fördelningen av uppdragen är bland våra 56 företag utan tabeller. Det gör vi med att 
beskriva antalet ordförandeuppdrag, vice ordförandeuppdrag, VD uppdrag, Vice 
VD uppdrag och styrelseledamotsuppdrag som respektive företag styrelseledamöter 
innehar.  

 

 
 

6.3.8.1 Ordförandeposter 

 
Mellan åren 1999-2001 hade respektive publikt företag styrelseledamöter med åtta 
ordförandeposter i medel. Andelen av företagens totala styrelseuppdrag med 
ordförandekompetens var 27,5 procent. Därtill fann vi att det var endast sju företag 
som saknade ordförandekompetens.  

Företagen med stor ordförandekompetens under åren 1999-2001, var främst 
Bilia AB och Beijer Alma AB, med i genomsnitt 20 stycken ordförandeposter, följt 
av Assa Abloy AB på 17 stycken. I Bilia AB var det främst styrelseledamoten Wolf 
Huber med flest antalet ordförandeposter bland annat i Volvo Cars. Därtill hade 
Hans Larsson från NCC AB ordförandeuppdrag i Althin Medical AB, Nobia AB 
och Biolight International AB. Beijer Alma AB hade ordförande Anders Wall ett 
flertal poster i andra företag och stiftelser på totalt nio uppdrag. De som kan 
nämnas är Beijer Invest AB, Kjell och Märta Beijer stiftelse samt Beijer Import och 
Export AB. I det sista företaget Assa Abloy AB var det relativt spritt bland 
ledamöterna, men den som hade flest antal uppdrag var finansmännen Gustav 
Douglas och Melker Schörling. Gustav Douglas var ordförande och därtill 
huvudägare i företagen; Investment Latour AB, Säkl AB och Fagerhult. Melker 
Schörling hade ordförandeposter i säkerhetsföretaget Securitas AB, Hexagon AB 
och Tele Larm Care.  

Vilken denna genomgång visar har svenska publika bolag hög kompetens i 
sina styrelser utifrån deras tidigare och nuvarande erfarenheter som ordförande i 
olika företag och institutioner. Återkopplar vi till kapitlet 4.2.7 borde det betyda att 

TABELL 6.54: STYRELSENS TOTALT ANTAL UPPDRAG 1999 2000 2001 
Medelvärde 29 29 28 
Standard avvikelse 14 13 11 
Trimmat medelvärde 29 29 28 
Median 31 28 28 
Minimum 0 0 6 
Maximum 58 56 49 
Skewness 0,047 0,098 -0,010 
Kurtosis -0,752 -0,632 -1,002 
Antal uteliggare 0 0 0 
Antal Extremvärden 0 0 0 
Antal bolag (N) 56 56 56 



kompetens från tidigare ordförandeuppdrag har avgörande roll för styrelsens 
ersättningar, beroende på de funna höga medelvärdena.    
 
 

6.3.8.2 Vice Ordförandeposter 

 
Vi fann att kompetensen bland företagen som vice ordförande var endast en i 
genomsnitt per företag för samtliga år, jämfört med åtta som ordförande. Utfallet 
visade tydligt i andelen av företagens totala styrelseuppdrag med vice 
ordförandekompetens, endast var på 3,4 procent. Därtill var det 26 företagens 
styrelser som inte hade styrelseledamöter med vice ordförande kompetens. Vi 
närmare granskning av vårt utfall fann vi att endast tre företag särskiljde sig jämfört 
med övriga företag. Det var WM-data, Gambro AB, och Atlas Copco AB.  

I IT-företaget WM-data hade styrelsen totalt fyra uppdrag i genomsnitt. 
Vilket kan relateras till Jacob Wallenberg med poster i Investor AB, Knut och Alice 
Wallenberg Stiftelse, Electrolux AB och Atlas Copco AB. Vi fann att 
hälsovårdsföretaget Gambro AB hade samma genomsnitt som WM-data AB. De 
ledamöter som utmärkte sig med vice ordförande kompetens var Clas Dahlbäck 
från Investor AB, Håkan Mogren (Astra Zeneca Ltd) och Sven Nyman (OM 
Gruppen AB). I det sista företaget Atlas Copco AB var det återigen Jacob 
Wallenberg, utöver Michael Treschow med vice ordförandeuppdrag i Saab 
Automobil. Resultaten visar tydligt att vice ordförande rollen inte är så utbredd i de 
svenska publika företagen styrelser. Det torde tyda på att just vice ordförande 
poster har en underordnad roll för ersättningarna i de svenska publika företagen.   
 
 

6.3.8.3 VD Poster 

 
Vi fann i våra 56 företag styrelser, att de hade totalt två VD uppdrag i genomsnitt 
för samtliga år. Jämfört med vice ordförande var VD kompetensen högre i andelen 
av företagens totala styrelseuppdrag med totalt 6,9 procent. Dessutom var det 
endast åtta företag som inte hade ledamöter med VD kompetens. Företagen med 
mer än två VD uppdrag var främst LM Ericsson AB, TV4 AB, Klippan AB, 
Electrolux AB, Beijer Alma AB, Atlas Copco AB och Midway Holding AB. De 
hade i genomsnitt fyra till fem VD uppdrag. I exempelvis LM Ericsson AB var det 
styrelseledamöterna; Göran Lindahl (ABB Ltd), Marcus Wallenberg (Investor AB) 
och Clas Reuterskiöld (Industrivärden). TV4 AB styrelse hade från sina finska 
huvudägare Alma Media Oy, Matti Packalén och dess dotterbolag Alma Media Oy 
Broadcasting, Eero Pilkarna. Klippan AB hade styrelseledamöterna Ulf Eek och 
Tommy Kullberg med VD erfarenhet från Poly Ohm AB respektive Sweden Food 
& Forestry KK. I Electrolux AB var det; Tomas Halvorsen från Allmänna 
Pensionsfonden, Fjärde Fondstyrelsen; Nobuyuki Idei (Sony Corporation) och 
Karel Vuursteen (Heineken N.V.). Vilket delarna av de ovan nämnda redogörelsen 



visar, har våra 56 företag styrelse hög VD kompetens, vilket torde innebära en viss 
positiv effekt på styrelsens ersättningar. 
 
 

6.3.8.4 Vice VD Poster 

 
De absolut lägsta värdena fann vi i denna del. Styrelseledamöter med Vice VD 
kompetens var endast 0,35 uppdrag i genomsnitt för samtliga av våra undersökta år, 
andelen blir endast 1,2 procent av det totala medelvärdet. Dessutom var det hela 41 
företag som inte hade styrelseledamöter med Vice VD kompetens. Ett annat tecken 
på frånvaro av Vice VD kompetens, var endast tre företag (TV4 AB, Hufvudstaden 
AB, JM AB) för samtliga år, som hade styrelser med maximalt tre Vice VD 
uppdrag. Det var Torsten Larsson och Johan Larsson från Bonnier AB samt Tauno 
Äijälä (MTV Oy) i TV4. I Hufvudstaden AB var det främst Lars Lundqvist (SEB 
AB) och Claes Boustedt från L.E. Lundberg Företagen AB. Slutligen i JM AB var 
det Anders Nyrén (Skanska AB) och Bertil Tiusanen från statliga Vattenfall AB. 
Eftersom andelen företag med styrelseledamöter som har Vice VD kompetens är 
låg anser vi inte denna grupp har en avgörande betydelse i våra senare tester.   
 
 

6.3.8.5 Övriga styrelseledamot poster 

 
I vår sista grupp är genomsnittet betydligt högre än de tidigare grupperna. Vi fann 
att genomsnittet låg på hela 17 uppdrag per företag. Det innebär att andelen av de 
totala uppdragen är 58,6 procent. Därtill var endast Meda AB (1999) och Senea AB 
för åren 1999-2000 som inte hade styrelseledamöter utan styrelsekompetens från 
andra företag. Emellertid fann vi i många företag, att det fanns styrelseledamöter 
med ett stort antal uppdrag. I vårt första undersökta år fann vi att företaget Turn IT 
AB hade totalt 38 styrelseuppdrag i sin styrelse på fem ledamöter. Visserligen 
minskade uppdragen mellan åren 1999-2001 till 31 stycken, men Turn IT AB är 
inte ensamma om att styrelseledamöterna i bolaget har ett flertal andra uppdrag. 
Det var även synligt företagen; NCC AB och Assa Abloy AB på 34 uppdrag (1999 
& 2000), Active Biotech AB på 38 uppdrag (2000) samt Wallenstam AB på 30 
uppdrag (2001). Att det är så stort antal uppdrag i dessa företag kan bero på att 
följande personer är styrelseproffs, och har exempelvis styrelseuppdrag i olika 
dotterbolag till större koncerner. Vilket ibland kan vara ett annat företag där de är 
invalda av det överordnade moderbolaget. Utmärkande styrelseledamöterna i 
ovannämnda företag är; Marcus Storch i NCC AB med mer än sju uppdrag, Per 
Welins fem uppdrag (NCC AB), Leif Nobel mer än 18 uppdrag (Turn IT AB), Erik 
Åsbrink nio uppdrag (Wallenstam AB), Sven Holdts-Nielsen med 13 uppdrag 
(Active Biotech AB) samt Hugo Thelin med 10 uppdrag (Active Biotech AB). 
Eftersom antalet uppdrag är så pass många kan vi anta att viss betydelse för  
 
 



ersättningarnas nivå bör finnas. Emellertid ska vi ta hänsyn till tidigare 
undersökningar om att antalet uppdrag, bör de inte vara fler än fem (Nguyen & 
Kleiner, 2001). Vilket borde innebära viss en negativ påverkan på ersättningarna, 
men vi får se vad utfallet blir i de följande testerna av våra 56 företag och dess 
totala antal uppdrag. 
 
 

6.3.8.6 Test av företagens styrelser totala antalet uppdrag 

 
H8: Det totala antalet styrelseuppdrag i svenska publika företag är positivt 
korrelerat med styrelsens ersättningar.   
 
I vårt första steg på det totala arvodet fann vi fullständigt positivt samband i 
samtliga tester och en relativt hög förklaringsgrad (Tabell 6.55). Samtidigt ska 
påpekas att sambandet var lägre under år 1999 jämfört med åren 2000-2001. När vi 
exkluderade företagen i steg två förbättrades utfallet även för år 1999, och hade 
återigen fullständigt samband (Tabell 9.3.67). Men det som var intressant för det 
första året 1999, var R Square förbättrades till 0,492 jämfört med 0,181 samma år i 
steg ett. Emellertid under år 2000 försvagades de icke parametriska testen och även 
efterföljande år även om det var marginellt. Det kan bero på som vi tidigare har 
förklarat, att viktiga företag har exkluderats ur vår undersökning. I vårt sista steg 
fick vi det bästa utfallet av alla våra tre tester i princip samtliga utfall visade på en 
klar förbättring (Tabell 9.3.68). Vi kan alltså anta vår åttonde hypotes utifrån 
resultaten från testerna med det totala arvodet.  
 

 
 
När vi hade exkluderat ordförande arvode förbättrades utfallet i enlighet med 
mönstret från våra tidigare tester (Tabell 6.56). I jämförelse med resultaten i 
tabellen ovan syns det ett tydligt positivt samband främst i Pearson Correlation och 
ett högt utfall i Anova F-Value. I steg två fick vi återigen ett bättre samband (Tabell 
9.3.69). Samtidigt var utfallet i samma riktning om vi sätter resultaten i motsats 
med det totala arvodet under år 1999 när sambanden förbättrades kraftigt. Vilket 
tabellen visar är det emellertid lägre Anova F-Value än tidigare (28,520). Därtill 
försvagades sambanden ytterligare åren 2000-2001. Men i vårt sista steg fann vi  
 
 
 

TABELL 6.55: STYRELSENS KOMPETENS (X) VS 
STYRELSENS ARVODE (Y) 1999   2000   2001   

Pearson Correlation 0,425 ** 0,465 ** 0,503 **
Kendall tau-b 0,509 ** 0,488 ** 0,432 **
Spearman 0,696 ** 0,625 ** 0,606 **
R Square 0,181  0,216  0,253   
Anova F-Value 11,938  14,907  18,276   
Sig.Model 0,001   0,000   0,000   
Antal bolag (N) 56   56   56   



klara positiva samband. I genomsnitt var förklaringsgraden på nästan 0,40 och 
Anova F-Value på 34,694.         
 
 

 
 
Utfallet från våra tester visar klart på ett positivt samband. Ser vi till våra fem 
kategorier kan vi anta att ledamöternas ordförandeuppdrag och VD uppdrag har 
störst betydelse för styrelseledamotens kompetens. Visserligen kunde 
styrelseledamöterna övriga uppdrag antas ha en viss påverkan på ersättningarna, 
men utifrån våra antaganden från resultaten tyder det på motsatsen. Alltså: 
 
Utfall av hypotes 8: Antas för samtliga år. 
 
 

6.4 Analys av företagets prestationer  
 
I vår sista analys del är tillvägagångssättet annorlunda jämfört med de första 
hypoteserna. I kapitel 6.4 kommer vi först att beskriva våra utvalda 
prestationsvariabler, utifrån åren 2000 till 2002, eftersom vi undersöker utfallet på 
det publika företaget prestationer ett år efter tilldelningen. Vi använder inte den 
naturliga logaritmen i denna del eftersom det förekommer ett stort antal negativa 
värden. För att inte snedvrida och förvränga våra resultat kommer vi att endast 
exkludera de extremvärden som påverkar i allt för stor grad. Skulle vi eliminera allt 
för många blir problem som vi hade i testerna med de övriga hypoteserna. Vi går 
igenom utfallet med respektive prestationsvariabel och avslutar kapitel 6.4 med nya 
tabeller och vilka företag som är exkluderade ur vår undersökning. Vi exkluderar så 
få företag som möjligt, men för att göra det jämförbart kan ett företag elimineras 
för samtliga år. Alltså, blir det endast i två steg vi beskriver utfallet av våra 
prestationsvariabler med tabeller, vilket även visar positiva, negativa uteliggare och 
extremvärden.  
 
 
 
 

TABELL 6.56: STYRELSENS KOMPETENS (X) VS 
STYRELSENS ARVODE, EXKL. ORDFÖRANDE (Y) 1999   2000   2001   

Pearson Correlation 0,519 ** 0,549 ** 0,543 **
Kendall tau-b 0,531 ** 0,486 ** 0,457 **
Spearman 0,719 ** 0,657 ** 0,638 **
R Square 0,269  0,302  0,295   
Anova F-Value 19,908  23,343  22,553   
Sig.Model 0,000   0,000   0,000   
Antal bolag (N) 56   56   56   



6.4.1 Bruttomarginalen (BM) 
 
Vi fann att bruttomarginalen har varit stigande sedan år 1999, med ett medelvärde 
på 30 procent i genomsnitt för samtliga år (Tabell 6.57). I våra 56 undersökta 
företag var standardavvikelsen på bruttomarginal relativ hög under år 2000, men 
försvagas under de efterföljande två åren. Problematiken under det första året kan 
bero till viss del på Sintercast AB negativa ”BM” på hela -147,5 procent, vilket är 
ett tydligt extremvärde. Ser vi bland de övriga företagen hade; B & N AB (77,4 %), 
Ortivus AB (76,4 %) och SCA AB (60,3 %) det bästa ”BM” för det första året. 
Dessa företag ska inte orsaka några problem med våra senare tester. Men det ska 
påpekas att Kurtosis är högt under detta år och utfallet är inte säkert om vi endast 
eliminerar Sintercast AB. Under år 2001 var det endast företagen B & N AB (76 
%), Ortivus AB (80,1 %) som bedömdes uteliggare av SPSS. Sintercast AB visade 
återigen på förlust med en ”BM” på -12,9 procent. Det sista året hade Active 
Biotech AB högst ”BM” på 105,2 procent och igen Ortivus AB med en ”BM” på 
92,2 procent. Sämsta BM hade Skanska på endast 8,2 procent. Dessa resultat visar 
på att skillnaden mellan högsta och lägsta värdet är stor. Ändå anser vi att 
Sintercast är ett extremvärde vilket ska exkluderas i steg två, när vi testar våra 
hypoteser mot ”BM”. 
 
 

 
 

6.4.2 Rörelsemarginalen (RM) 
 
I vår andra prestationsvariabel fann värden som påverkar vårt material negativt för 
samtliga år (Tabell 6.58). Vilket tabellen visar finns det ett stort antal uteliggare 
och extremvärden. De medför ett negativt Skewness med kraftigt snett fördelat 
material och högt positivt Kurtosis. Under år 2000 var standardavvikelsens hela 
150,3 procentenheter, som antas bero på Sintercast AB negativa ”RM” på -997,5 
procent. Därtill hade företagen; Pricer en ”RM” på minus 384,4 procent, Active 
Biotech AB (-244,2 %) samt Senea AB (-215,4). Högst värde på ”RM” hade de tre 
företagen; Hufvudstaden AB (64,5 %), Wallenstam AB (63,2 %) och 

TABELL 6.57: BRUTTOMARGINAL 2000 2001 2002 
Medelvärde 28,9 29,8 31,4 
Standard avvikelse 29,5 17,7 19,6 
Trimmat medelvärde 31,1 29,0 29,9 
Median 29,1 24,9 27,8 
Minimum -147,5 -12,9 8,2 
Maximum 77,4 80,1 105,2 
Skewness -0,382 0,634 1,621 
Kurtosis 23,199 0,736 3,456 
Antal uteliggare (Positiva) 0 2 2 
Antal uteliggare (Negativa) 0 0 0 
Antal Extremvärden (Positiva) 0 0 0 
Antal Extremvärden (Negativa) 1 0 0 
Antal bolag (N) 56 56 56 



Fastighetspartner AB (58,9 %), vilka definierades av SPSS som positiva uteliggare. 
Nästkommande år bestod materialet av åtta höga värden, men skillnaden att 
extremvärdena hade minskat till två. De företag som hade högt positivt ”RM” 
under 2002 var; Wihlborgs AB (78,2 %), Fastighetspartner AB (63,5 %), 
Wallenstam AB (49,9 %) och Huvudstaden AB (47,5 %). Men med störst negativ 
påverkan på vårt material är bioteknik företaget Active Biotech AB med en ”RM” 
på -8867 procent. Anledningen till negativa marginalen var att de hade sålt ett av 
sina vaccin ett år tidigare, vilket resulterade förlorade intäkter i förhållande till en 
oförändrad kostnadsstruktur (Active Biotech Årsredovisning, 2002).  

De tre andra företagen med höga negativa värden var Pricer AB (-60,8 
%), Senea AB (-60,8 %), samt Enea Data AB (-49,1 %). Vi betyder att vi 
exkluderar Active Biotech AB ur vår undersökning, och är en självklarhet, eftersom 
de påverkar allt för mycket. Det gäller inte bara i ”RM”, utan även i ”RM”. 
Dessutom exkluderar vi Pricer AB, Senea AB och Enea Data AB. Förlusterna i 
dessa två företag skiljer sig jämfört med andra företag, eftersom Pricer AB ett 
utvecklingsbolag med inriktning på elektroniska etiketter för butik, som ännu inte 
kunna realisera sin affärsidé på marknaden (Pricer AB Årsredovisningar, 2000-
2002). Vilket har inneburit ständiga förluster med ett stort antal nyemissioner som 
följd. Utfallet har varit detsamma för IT-bolaget Senea AB med elmätareprodukter 
inriktade mot slutkonsument (Senea AB Årsredovisningar, 2000-2002), och Enea 
Data AB med produkter inriktade mot Telecom industrin (Enea Data AB 
Årsredovisningar, 2000-2002). Emellertid ska det påpekas att förlustföretag är 
naturlig företeelse på marknaden, men eftersom det ger negativa utslag på vårt 
material i princip för samtliga år, är vi tvungna att exkludera företagen. Att dessa 
företag har negativa marginaler redan i ”RM” innebär också att det ger utslag i det 
följande ”ROA” och ”ROE”. Det medför att vi exkluderar dem helt ur vår 
undersöknings andra steg, men behåller dem i första för att se utfallet av dess 
påverkan. 

 
 

 

TABELL 6.58: RÖRELSEMARGINAL 2000 2001 2002 
Medelvärde -22,3 -9,8 -154,9 

Standard avvikelse 150,3 80,7 1185,6 

Trimmat medelvärde 3,1 3,2 2,4 

Median 7,3 5,1 4,3 

Minimum -997,5 -521,0 -8867,0 

Maximum 64,5 68,5 78,2 

Skewness -5,499 -5,235 -7,479 

Kurtosis 33,649 30,919 55,956 

Antal uteliggare (Positiva) 0 2 3 

Antal uteliggare (Negativa) 1 2 2 

Antal Extremvärden (Positiva) 3 2 1 

Antal Extremvärden (Negativa) 5 5 2 

Antal bolag (N) 56 56 56 



6.4.3 Avkastning på totalt kapital (ROA) 
 
Vilken tabellen 6.59 visar är påverkan fortfarande stor även om våra fyra tidigare 
exkluderingsföretagsobjekt är med. Antalet uteliggare och extremvärden är 
fortfarande många, men skillnaden är att Skewness och Kurtosis har förbättrats. 
Under år 2000 var det endast skogsföretaget Rottneros AB som hade ett högt värde 
på ”ROA” (39,1 %). Negativa ”ROA” värden visade återigen företagen; Pricer AB 
(76,2 %), Senea AB (68,2 %), Sintercast AB (-43,7 %) och Active Biotech (-36 %). 
Men under år 2000 blev de funna värdena bättre och endast tre extremvärden kunde 
identifieras. Därtill fann vi positiv uteliggare som kan ha en viss påverkan på vårt 
material. Den positiva uteliggaren var klädesföretaget Hennes & Mauritz (31,9 %). 
Emellertid har företaget inte varit med tidigare och därför tar vi inte hänsyn till 
Hennes & Mauritz i nämnvärd grad.  

Våra tre negativa extremvärden för år 2001 var; Senea AB (60,2 %), 
Sintercast AB (49,8 %) och Turn IT AB (-48,7 %). Vilket utfallet visar är IT-
bolaget Turn IT AB ett extremvärde vi möjligen måste exkludera, men avvaktar till 
vi har sett de övriga utfallen. Därtill fann vi Enea Data AB med en negativ 
uteliggare (-25,5 %) och Pricer AB (-18,4 %). Sista året hade antalet uteliggare 
blivit färre, men vi hade ändå identifierat fyra extremvärden. Det var återigen Senea 
AB (-80,0 %), Turn IT AB (-71,9 %), Active Biotech AB (-56,2 %) och Enea Data 
AB (-46,8 %). Uteliggarna var Sintercast AB (-33,9 %), Pricer AB (-25 %) och 
Hennes & Mauritz AB (37,9 %). Innebörden av utfallet för samtliga år i ROA 
medför att vi utöver våra först exkluderade företag, även exkluderar Turn IT AB, 
men endast för åren 2001-2002. Vi kunde ha gjort på samma sätt som tidigare, men 
eftersom det inte skiljer sig från mängden, behålls det för vårt första år. 
Anledningen är att den så kallade spruckna IT-bubblan fortsatte under 2001-2002, 
och medförde kraftiga förluster för IT-företagen (Krus et al, 2003).          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

TABELL 6.59: ROA 2000 2001 2002 
Medelvärde 6,7 1,7 -0,9 

Standard avvikelse 19,7 17,6 20,9 

Trimmat medelvärde 9,2 3,7 1,6 

Median 10,1 6,5 5,6 

Minimum -76,2 -60,2 -80,0 

Maximum 39,1 31,9 37,9 

Skewness -2,738 -2,122 -2,226 

Kurtosis 8,902 5,027 5,699 

Antal uteliggare (Positiva) 4 1 1 

Antal uteliggare (Negativa) 1 5 2 

Antal Extremvärden (Positiva) 1 0 0 

Antal Extremvärden (Negativa) 4 3 4 

Antal bolag (N) 56 56 56 



6.4.4 Avkastning på eget kapital (ROE) 
 
I tabell 6.60 visas utfallet av den näst sista prestationsvariabeln ”ROE”. Skillnaden 
jämfört med tidigare prestationsvariablerna är att materialet består av färre 
uteliggare och extremvärden. Därtill har Skewness förbättrats, men inte i den grad 
att materialet blir korrekt fördelat. Ett annat intressant fenomen i ”ROE” jämfört 
med de tre tidigare variablerna är att Kurtosis försämrades svagt under år 2000, 
men föll kraftigt åren 2001-2002. Det torde ha berott på att extremvärdena blev allt 
färre under dessa år.  

Mellan år 2000-2002 var det i princip samma företag som avvek från 
övriga företag. Pricer AB hade en ”ROE” på minus 129,2 procent (2000), -67 
procent (2001) och -70,9 procent (2002). Vilket visar tydligt på att Pricer AB ska 
exkluderas. Detsamma gäller för IT-företaget Senea AB med minus 140,2 procent 
(2000), -83,4 procent (2001) och minus 104,5 procent (2002) i ”ROE”. Förvånande 
visade Active Biotech AB negativa ”ROE” under 2000 (-49 %) och år 2002 (-56,4 
%), men ett förbättrat resultat under år 2001 med ett ”ROE” på 3,8 procent. 
Emellertid kommer det inte att påverka vårt ställningstagande att exkludera Active 
Biotech AB ur vår undersökning för samtliga år.  

Vad gällande Enea Data AB visade de även ett positivt resultat, men det 
var istället under år 2000 (4,5 %). Följande två år var resultatet återigen negativt på 
35,8 procent (2001), och minus 74,7 procent (2002).  

Det sista av våra tidigare exkluderade företag Turn IT AB hade en 
”ROE” på 4,8 procent (2000), -35,8 procent (2001), och -74,7 procent (2002) Det 
enda företaget som tillkom under dessa år var teknikkonsulten Ångpanneföreningen 
AB under år 2000, med en ”ROE” på minus 54,4 procent. Oavsett deras negativa 
resultat behåller vi dem i vår undersökning. Att företagen visade på fallande 
”ROE” var resultatet av IT-bubblans effekter vilket påpekades tidigare i arbetet. 
 

 
 
 
 

TABELL 6.60: ROE 2000 2001 2002 
Medelvärde 9,0 -2,1 -3,1 
Standard avvikelse 9,1 32,2 27,2 
Trimmat medelvärde 13,8 2,0 -0,5 
Median 14,5 9,3 5,0 
Minimum -140,2 -134,0 -104,5 
Maximum 54,4 30,9 37,1 
Skewness -0,539 -2,135 -1,720 
Kurtosis 14,586 6,058 3,446 
Antal uteliggare (Positiva) 1 0 0 
Antal uteliggare (Negativa) 0 2 4 
Antal Extremvärden (Positiva) 0 0 0 
Antal Extremvärden (Negativa) 3 2 1 
Antal bolag (N) 56 56 56 



6.4.5 Aktieavkastningen (RET) 
 
När vi analyserade aktieavkastningen fann vi i princip ett perfekt material (Tabell 
6.61). Emellertid ska påpekas att viss negativ snedhet via måttet Skewness kunde 
tydas under åren 2001-2002. Inte så pass mycket för att våra resultat ska bli 
felaktiga i våra senare tester. Vilket tabellen visar, var aktieavkastning relativ låg i 
våra 56 företagen, för samtliga undersökta år. Genomsnittet hamnade på -8,6 
procent för alla tre åren. Bäst aktieavkastning under år 2000 kunde byggföretaget 
Peab AB prestera (85 %), följt av det Stena ägda oljetankerrederiet Concordia AB 
(82 %). Nästkommande år visade medicinteknik företaget Getinge AB (75 %) och 
specialisten på butiksinredning HL Display AB (58 %) med bäst aktieavkastning. 
Även det sista året var det återigen andra företag med hög aktieavkastning. 
Skogsföretaget SCA AB hade hela 90 procent i aktieavkastning och 
bioteknikföretaget Meda AB (25 %). Resultaten är förvånade, eftersom nedgången 
på Stockholmsbörsen i princip redan startade mars år 2000 (Dagens Industri), vilket 
syns i medelvärdet. Sämst aktieavkastning under det första året visade affärssystem 
utvecklaren IBS AB (-60 %), Turn IT AB (-58 %), WM-data AB (-57 %), Pricer 
AB (-56 %) och HL Display (-55 %). Det framkommer tydligt vilka företag som 
presterar dåligt resultat i sin verksamhet och straffas med än sämre utveckling för 
den egna aktien. Under år 2001 var det Enea Data AB som fick aktie nedvärderad 
på Stockholmsbörsen (-85 %). Därtill tappade Turn IT AB 81 procent av sitt värde 
samma år. Vi fann ytterligare företag med extremt dåliga resultat, som var främst 
underleverantören Finnveden AB (-55 %), underleverantören Nolato AB (-50 %) 
och industriföretaget Westergyllen AB (-49 %) som drabbades. Under det sista året 
föll Turn IT AB ytterligare med 87 procent, LM Ericsson AB (-85 %), Active 
Biotech AB (-77 %), IBS (-75 %) och slutligen Enea Data (-72 %).  

Vilket denna redogörelse visar var fallet i den egna aktien mycket stort 
för många företag på Stockholmsbörsen. Vi hoppas att de inte ska påverka allt för 
mycket när vi exkluderar företagen i steg två, även om det finns risk för att 
värdefull information går förlorad när vi testar ersättningar mot aktieavkastningen. 
 

 

TABELL 6.61: RET 2000 2001 2002 
Medelvärde -5,7 -1,9 -18,1 
Standard avvikelse 36,1 33,4 34,5 
Trimmat medelvärde -7,3 -1,4 -18,9 
Median -11,0 2,0 -19,0 
Minimum -60,0 -85,0 -87,0 
Maximum 85,0 75,0 90,0 
Skewness 0,634 -0,239 -0,277 
Kurtosis -0,142 0,072 0,886 
Antal uteliggare (Positiva) 0 0 1 
Antal uteliggare (Negativa) 0 0 0 
Antal Extremvärden (Positiva) 0 0 0 
Antal Extremvärden (Negativa) 0 0 0 
Antal bolag (N) 56 56 56 



6.4.6 Exkludering av företag  
 
Vilket vi har beskrivit tidigare exkluderar vi i steg två företagen: Pricer AB, Senea 
AB, Sintercast AB, Active Biotech AB för samtliga år. Dessutom exkluderar Turn 
IT AB och Enea Data AB för åren 2001 och 2002. Vi har alltså 52 företag år 2000 
och 50 företag för åren 2001-2002. Innan vi testar vårt material beskrivs kort 
utfallet av fem prestationsvariabler återigen efter exkluderingen av de sex 
företagen.   
 
 

6.4.6.1 Bruttomarginal (BM) exkluderat bolag 

 
Vilket tabellerna 6.62 visar har värdet förbättras betydligt för våra 56 ursprungliga 
företag. Ses ”BM” ur ett treårsperspektiv har medelvärdet ökat till 31,7 procent, 
lägre standardavvikelse, inga extremvärden, ett fåtal samt Skewness och Kurtosis 
närmre det symmetriska värdet noll. Innebörden med utfallet av ”BM” våra 
exkluderade företag, blir att vi får ett material som inte antas påverka våra tester i 
allt för stor grad. Annars visar materialet att intjäningen för företagen har varit 
stabil i avseende med ”BM”. Vilket minimum värdena visar nedan har samtliga 
kvarvarande företagen en positiv ”BM”. Resultatets utfall med ”BM”, visar tydligt 
att vi har en utmärkt beroende variabel som vi kan testa mot våra fem sista 
hypoteser. Emellertid om utfallet är lika positivt i övriga beroende variablerna 
återstå att se.  
 
 

 
 

6.4.6.2 Rörelsemarginal (RM) exkluderat bolag 

 
I fallet med ”RM” har även utfallet förbättrats väsentligt (Tabell 6.64). Ett första 
tecken på detta fenomen är att medelvärdet för ”RM” har blivit positiv, från ett 
negativt genomsnittsvärde på -62,3 procent till ett positivt på 9,1 procent. ”RM” 
kan antas vara kring sitt naturliga medelvärde, även om inte vi har tagit 

TABELL 6.62: BRUTTOMARGINAL, EXKL. BOLAG 2000 2001 2002 
Medelvärde 32,2 31,5 31,6 
Standard avvikelse 16,4 17,2 17,4 
Trimmat medelvärde 31,2 30,4 30,3 
Median 29,1 27,0 28,4 
Minimum 8,8 5,7 8,2 
Maximum 77,4 80,1 92,2 
Skewness 0,838 0,849 1,141 
Kurtosis 0,443 0,747 1,726 
Antal uteliggare (Positiva) 2 0 1 
Antal uteliggare (Negativa) 0 0 0 
Antal bolag (N) 52 50 50 



branschernas olika ”RM” i beaktande. Vi upptäckte även att uteliggare och 
extremvärden blev färre, och Skewness samt Kurtosis hade bättre värden än 
tidigare. Emellertid tillkom det extremvärden främst under år 2001 vilket medförde 
att främst Kurtosis inte kunde förbättras fullt ut. Eftersom vi inte lyckats exkludera 
alla extremvärden i ”RM”, får vi anta att materialets utfall vid de senare testerna 
kan visa på orealistiska resultat. Vi får ta denna problematik i beaktande när vi 
analyserar våra utfall.   
 
 

 
 

6.4.6.3 Avkastning på totalt kapital (ROA) exkluderat bolag 

 
Liksom i ”RM” förbättrades ”ROA” efter exkludering (Tabell 6.65). Medelvärdet 
föll visserligen även här mellan år 1999-2001, men gav ett mera positivt utfallet 
jämfört våra 56 ursprungsbolag.  I snitt över alla tre åren förbättrades ”ROA” från 
2,5 till 6,1 procent. Ser vi till standardavvikelsen halverades den i princip från 19,4 
till 9,0 procentenheter. Därtill var Skewness och Kurtosis klart bättre, vilket visas 
tydligt i tabellen. Även om Kurtosis befinner sig över noll. Vi har därmed lyckats 
att exkludera extremvärden som har påverkat vårt material. Emellertid har vi inte 
lyckats att exkludera samtliga extremvärden. Vilket var främst Klippan AB med en 
”ROA” på hela 39,1 procent under 2000 och Ortivus AB med en ”ROA” på minus 
28,6 procent (2001), samt WM-data med 25,5 procent i negativ ”ROA” samma år. 
Förhoppningsvis ska inte dessa extremvärden påverka undersökningen i allt för stor 
grad, men vi ska även i detta fall ta problematiken i beaktande. 
 
 

TABELL 6.64: RÖRELSEMARGINAL EXKL. BOLAG 2000 2001 2002 
Medelvärde 11,4 7,9 8,0 

Standard avvikelse 16,6 16,2 17,7 

Trimmat medelvärde 8,6 7,4 5,9 

Median 10,3 5,4 5,2 

Minimum -51,5 -42,9 -14,6 

Maximum 64,5 68,5 78,2 

Skewness 0,667 0,832 2,302 

Kurtosis 7,291 5,751 6,319 

Antal uteliggare (Positiva) 1 1 0 

Antal uteliggare (Negativa) 0 0 0 

Antal Extremvärden (Positiva) 3 3 0 

Antal Extremvärden (Negativa) 1 2 4 

Antal bolag (N) 52 50 50 



 
 

6.4.6.4 Avkastning på eget kapital (ROE) exkluderat bolag 

 
Återigen har exkluderingen medfört bättre utfall (Tabell 6.66). Det visas tydligt i 
vårt genomsnittsvärde på ”ROE” (från 1,2 % till 8,5 %), därtill föll 
standardavvikelsen från 22,8 till 15,5 procent. Ser vi till antalet uteliggare och 
extremvärden har de minskat, men vi har ett antal kvar i vårt material. Därtill har 
Skewness negativa värden förbättras under åren 2000-2001, emellertid är materialet 
för dessa år fortsatt snett fördelat. Det medför att vår sambandsgenerering kan visa 
felaktiga resultat i den beroende variabeln. Vilket vi har påpekat tidigare kommer 
vi att ta hänsyn till detta vid vår analys.      
 
 

 
 

6.4.6.5 Aktieavkastning (RET) exkluderat bolag 

 
I den sista beroende variabel är förändringarna inte lika stora som i de fyra tidigare 
prestationsvariablerna (Tabell.6.67). Den största förändringen har skett i 

TABELL 6.65: ROA, EXKL. BOLAG 2000 2001 2002 
Medelvärde 11,5 6,0 5,3 

Standard avvikelse 8,2 10,0 8,9 

Trimmat medelvärde 11,2 6,7 5,2 

Median 11,1 7,4 6,0 

Minimum -12,2 -28,6 -16,6 

Maximum 39,1 31,9 37,9 

Skewness 0,800 1,236 0,388 

Kurtosis 2,927 4,158 2,940 

Antal uteliggare (Positiva) 4 2 1 

Antal uteliggare (Negativa) 1 0 1 

Antal Extremvärden (Positiva) 1 0 0 

Antal Extremvärden (Negativa) 0 2 0 

Antal bolag (N) 52 50 50 

TABELL 6.66: ROE EXKL. BOLAG 2000 2001 2002 
Medelvärde 16,2 5,8 3,6 
Standard avvikelse 11,9 17,3 17,3 
Trimmat medelvärde 15,9 6,8 4,3 
Median 15,4 9,8 6,5 
Minimum -13,7 -37,8 -51,4 
Maximum 54,4 30,9 37,1 
Skewness 0,519 -1,076 -0,976 
Kurtosis 1,349 0,560 1,447 
Antal uteliggare (Positiva) 1 4 0 
Antal uteliggare (Negativa) 1 0 4 
Antal bolag (N) 52 50 50 



medelvärdet där aktieavkastning har stigit från minus 25,7 till minus 17,7 procent. 
Standardavvikelsen steg endast marginellt från 34,7 till 33,7 procentenheter. Ser vi 
till Skewness har den förbättrats, men inte fullt ut under 2001, där den fortfarande 
var negativ. Förhoppningsvis ska detta inte leda till försämrade utfall. I fallet med 
extremvärden och uteliggare är det fortfarande två kvar under 2001. Det var 
företagen Klippan AB med 90 procent avkastning och LM Ericsson AB med en 
negativ aktieavkastning på minus 85 procent. Med endast två uteliggare kan vi få 
bättre utfall än tidigare jämfört med de 56 ursprungsföretagen 
 
  

 
 

6.5 Analys av kopplingen mellan fem olika 
ersättningar till styrelsen och företagets 
prestationer  

 
Vi har alltså fem hypoteser kvar som vi kommer testa i två olika steg. Det första är 
att vi testar alla våra fem prestationsvariabler mot respektive hypotes, där alla 56 
företag är med. I steg två kommer vi att testa 52 företag det första året och 50 
företag för 2001-2002. Vi hoppas att detta ska leda till bättre utfall. Vi beskriver 
inte tabellen för varje hypotes utöver utfallet av sambanden, vilket vi har gjort 
tidigare, utan använder där det behövs. Vi använder inledande tabeller endast för 
ordförandes arvode och ledamöternas aktieinnehav.   
 
 

6.5.1 Styrelsens arvode  
 
Vilket beskrevs i kapitel 6.2.1 och 6.2.2 visar arvoderingen på existens på 
uteliggare och extremvärden. Det innebär att våra senare testresultat antas visa 
olika resultat. Emellertid logaritmerar vi inte materialet, utan endast testar de 
beroende variablerna i två steg. Dessutom testar vi hypotes nio och dess fem 
prestationsvariabler med både det totala arvodet och ordförande arvode exkluderat.   

TABELL 6.67: RET EXKL. BOLAG 2000 2001 2002 
Medelvärde -3,8 0,1 -13,4 
Standard avvikelse 36,4 32,386 32,3 
Trimmat medelvärde -5,3 0,256 -14,1 
Median -10,5 3,5 -13,5 
Minimum -60,0 -85 -85,0 
Maximum 85,0 75 90,0 
Skewness 0,579 -0,142 0,422 
Kurtosis -0,246 0,048 1,419 
Antal uteliggare (Positiva) 0 0 1 
Antal uteliggare (Negativa) 0 0 1 
Antal bolag (N) 52 50 50 



 
H9: Det svenska publika företagets styrelses ersättningar är positivt korrelerat med 
företagets prestationer. 
 
 

6.5.1.1 Test av styrelsens arvode påverkan på (BM) 

 
I vår första prestationsvariabel ”BM” med det totala arvodet fann vi inga samband 
(Tabell 6.68). Vilket tabellen visar var alla framtagna värden långt ifrån de värden 
som kan antas tyda på ett samband. När vi exkluderade företagen förbättrades 
utfallen svagt, vilket syns främst i Anova F-Value (Tabell 9.3.84). Att utfallen var 
av dålig kvalitet kan bero till viss del på de tidigare påpekade uteliggarna och 
extremvärdena.     
 
 

 
När vi exkluderade ordförandes arvode var återigen utfallet utan samband (Tabell 
6.69). Emellertid förbättrades korrelationerna och regressionstesterna. Det var 
också synligt i tabell 9.3.72 med företagen exkluderade. En intressant iakttagelse 
var dock att korrelationerna var negativa, vilket torde innebära att en högre 
arvodering försvagar ”BM”. Emellertid har vi inget stöd för denna tes. Vi tror att 
det sämre utfallet möjligen hade blivit bättre med ännu fler företag exkluderade, 
men antar också att informationsförlusten hade blivit allt för stor. I fallet med 
extremvärden och uteliggare var dess påverkan i detta steg marginellt (Kapitel 
6.4.6.1). Utifrån dessa resultat finns det inget stöd för vår hypotes. Vilket innebär 
att vi kan förkasta tesen att styrelsens arvodering påverkar ”BM”.       
 
 
 
 
 
 

TABELL 6.68: STYRELSENS ARVODE (X) VS 
BRUTTOMARGINAL (Y) 2000  2001  2002   

Pearson Correlation 0,050  -0,041  -0,044   
Kendall tau-b 0,014  -0,046  -0,018   
Spearman 0,025  -0,067  -0,030   
R Square 0,002  0,002  0,002   
Anova F-Value 0,132  0,041  0,106   
Sig.Model 0,718  0,766  0,746   
Antal bolag (N) 56  56  56   



 
 

6.5.1.2 Test av styrelsens arvode påverkan på (RM) 

 
När vi testade ”RM” mot det totala arvodet, fann vi liksom i ”BM” inga tecken på 
samband i ”RM” (Tabell 6.70). Det syns tydligt i regressionernas utfall i R Square 
och Anova F-Value. Vid exkluderingen av företagen var detta ännu tydligare 
(Tabell 9.3.73). Emellertid under år 2002 var utfallet bättre, men inte i den grad att 
samband kan finnas. Vi kan dock påpeka att korrelationerna är positiva vilket är 
motsatsen till ”BM”.  
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kluderade ordförandes arvode försämrade utfallet jämfört med det totala arvodet 
(Tabell 6.71), även om det var starkare under år 2001. Det var även fallet i steg två 
främst år 2001-2002 (Tabell 9.3.74). Samtidigt ska det påpekas att extremvärdena 
och uteliggarna är betydligt fler i ”RM” än ”BM” (Kapitel: 6.4.2 & 6.4.6.2). Det 
kan ha påverkat utfallet till viss del. Men oavsett denna problematik har vi inte 
funnit något som stöder vår nionde hypotes att arvoderingen ska påverka RM i 
varken en positivt eller negativ riktning.  
 
 
 
 

TABELL 6.69: STYRELSENS ARVODE, EXKL. 
ORDFÖRANDE (X) VS BRUTTOMARGINAL (Y) 2000   2001   2002   

Pearson Correlation 0,059   -0,106   -0,098   
Kendall tau-b -0,009  -0,045  -0,020   
Spearman -0,011  -0,092  -0,034   
R Square 0,000  0,011  0,010   
Anova F-Value 0,010  0,619  0,521   
Sig.Model 0,921   0,435   0,473   
Antal bolag (N) 56   56   56   

TABELL 6.70: STYRELSENS ARVODE (X) VS 
RÖRELSEMARGINAL (Y) 2000  2001  2002   

Pearson Correlation 0,022  0,148  0,043   
Kendall tau-b 0,127  0,162  0,075   
Spearman 0,215  0,232  0,115   
R Square 0,002  0,022  0,002   
Anova F-Value 0,113  1,209  0,099   
Sig.Model 0,738  0,276  0,754   
Antal bolag (N) 56  56  56   



 
 

6.5.1.3 Test av styrelsens arvode påverkan på (ROA) 

 
Den tredje prestationsvariabeln ”ROA” testat mot den totala arvoderingen visar 
också klart att det inte finns någon koppling med styrelsens arvodering (Tabell 
6.72). Ser vi jämfört BM och RM är utfallet bättre men främst under år 2002. 
Emellertid fann vi att utfallet blev betydligt sämre när vi exkluderade företagen i 
steg två (Tabell 9.3.75). I detta fall var exempelvis Anova F-Value endast 0,064 
under år 2001, vilket även var försvagat under nästkommande år. Utfallet med 
styrelsens totala arvodes påverkan på ”ROA”, visar tydligt på att det inte kan 
påvisas något samband. Emellertid ska det påpekas att det fanns ett stort antal 
uteliggarna och extremvärden närvarande (Kapitel 6.4.3).  
 
 

 
 
När vi exkluderade ordförandes arvode fanns även här inga tecken på samband 
(Tabell 6.73). Vilket tabellen visar har utfallet försvagats jämfört med det totala 
arvodet, oavsett om uteliggarna och extremvärden var betydligt färre (Kapitel 
6.4.6.3). I steg två föll återigen korrelationerna och regressionernas värden 
försämrades (Tabell 9.3.76). Det finns absolut inget som tyder på några samband 
vilket visas tydligt i våra samtliga tabeller. Innebörden blir att ”ROA” inte blir 
påverkad av ersättningarnas nivå, även om riktningen på korrelationerna är positiva 
i de olika testerna.   
 

TABELL 6.71: STYRELSENS ARVODE, EXKL. 
ORDFÖRANDE (X) VS RÖRELSEMARGINAL (Y) 2000   2001   2002   

Pearson Correlation 0,036   0,164   0,022   
Kendall tau-b 0,139  0,161  0,065   
Spearman 0,224  0,242  0,111   
R Square 0,001  0,027  0,000   
Anova F-Value 0,072  1,495  0,026   
Sig.Model 0,790   0,227   0,872   
Antal bolag (N) 56   56   56   

TABELL 6.72: STYRELSENS ARVODE (X) VS 
 ROA (Y) 2000  2001  2002   

Pearson Correlation 0,044  0,166  0,180   
Kendall tau-b 0,134  0,137  0,081   
Spearman 0,206  0,195  0,127   
R Square 0,008  0,028  0,033   
Anova F-Value 0,462  1,539  1,186   
Sig.Model 0,499  0,220  0,183   
Antal bolag (N) 56  56  56   



 
 

6.5.1.4 Test av styrelsens arvode påverkan på (ROE) 

 
Mönstret från våra tre tidigare tester av det totala styrelsearvodet visas tydligt när vi 
även testar det mot ”ROE” (Tabell 6.74). Det uppenbarade sig också i steg två 
(Tabell 9.3.77). Under år 2000 fann vi exempelvis ingen förklaringsgrad i 
regressionen. Vilket kan bero på att antal extremvärden är närvarande (Kapitel 
6.4.4). Utfallet innebär att vi inte har något stöd för vår hypotes utifrån det totala 
arvodets effekt på variabeln ”ROE”.   
 
 

 
 
Vilket tabellen 6.75 visar fann vi inget samband med ordförande exkluderade. I 
jämförelse med testet för samtliga företag ovan består detta steg endast av ett fåtal 
uteliggare och inga extremvärden. Det borde minska betydelsen av just den 
faktorns påverkan. Emellertid i steg två fann vi antydan till ett negativt samband 
(Tabell 9.3.78). Det var främst under år 2002 med ett Anova F-Value på 1,638 och 
en signifikans på 0,207. Med bland annat Pearson Correlation negativa värden kan 
vi anta att arvoderingens har en viss negativa påverkan på ”ROE”. Det syns till 
viss del i diagrammet nedan. Samtidigt är det alldeles för svagt utfall som gör att vi 
inte kan stödja detta resonemang. Alltså har styrelsens ersättningar ingen påverkan 
på ”ROE”, vilket gör att hypotes nio kan förkastas utifrån denna variabel. 
 
 

TABELL 6.73: STYRELSENS ARVODE, EXKL. 
ORDFÖRANDE (X) VS ROA (Y) 2000  2001  2002   

Pearson Correlation 0,040  0,142  0,132   
Kendall tau-b 0,155  0,142  0,065   
Spearman 0,222  0,207  0,109   
R Square 0,002  0,020  0,017   
Anova F-Value 0,089  1,116  0,951   
Sig.Model 0,767  0,295  0,334   
Antal bolag (N) 56  56  56   

TABELL 6.74: STYRELSENS ARVODE (X) 
VS ROE (Y) 2000  2001  2002   

Pearson Correlation 0,030  0,080  0,075   
Kendall tau-b 0,058  0,100  0,076   
Spearman 0,101  0,143  0,104   
R Square 0,004  0,006  0,006   
Anova F-Value 0,191  0,347  0,305   
Sig.Model 0,664  0,558  0,583   
Antal bolag (N) 56  56  56   
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6.5.1.5 Test av styrelsens arvode påverkan på (RET) 

 
I vår sista prestationsvariabel ”RET” fann vi återigen inga samband (Tabell 6.76). 
Emellertid fanns tydliga tecken på att möjligheten till samband ökade. Det visades 
tydligt under år 1999 och till vissa delar under år 2001. Under år 1999 var Anova 
F-Value på hela 2,972 och signifikansen på 0,090. Ser vi till korrelationerna var 
utfallet negativt vilket borde innebära att allt eftersom den totala arvoderingen ökar 
desto mer påverkas ”RET” negativt. Emellertid har vi igen stöd för denna tes, men 
kan vara en intressant detalj. I steg två däremot fann vi visst stöd för detta 
resonemang (Tabell 9.3.79). Under 2002 fann vi ett negativt samband på en procent 
nivån och en godtagbar regression (Sig 0,038). Sambandet syns tydligt i vårt 
diagram nedan. Utfallet går tvärt mot våran hypotes där vi antog att högre 
ersättningarna skulle leda till bättre i resultat. Emellertid fanns det en uteliggare 
(LM Ericsson AB) identifierad, som syns tydligt i nedre högra hörnet. Vi 
exkluderade LM Ericsson AB för att se om utfallet förändrades, Det nya utfallet 
innebar att de tidigare sambanden för detta år inte längre kunde stödjas. Pearson 
Correlation steg från minus 0,294 till minus 0,12, Kendall tau-b (-0,101 till -0,064), 
Spearman (-0,140 till -0,086), R Square (0,086 till 0,016), Anova F-Value (4,586 
till 0,767) och Sig (0,038 till 0,386). Det innebär att borttagandet av denna 
uteliggare medförde en stor förändring av resultatet. Men det ska påpekas att LM 
Ericsson AB är ett av det viktigaste av företagen på Stockholmsbörsen med absolut 
det störst börsvärdet (Stockholmsbörsen, 2002). Det innebär att ett borttagande av 

TABELL 6.75: STYRELSENS ARVODE, EXKL. ORDFÖRANDE (X) 
VS ROE (Y) 2000  2001  2002  

Pearson Correlation 0,024  0,060  0,040  
Kendall tau-b 0,070  0,107  0,054  
Spearman 0,112  0,147  0,078  
R Square 0,001  0,005  0,002  
Anova F-Value 0,031  0,260  0,085  
Sig.Model 0,861  0,612  0,772  
Antal bolag (N) 56  56  56  



detta företag kan ifrågasättas. Oavsett detta resonemang och resultat från testen kan 
våran nionde inte antas utifrån styrelsens totala arvode påverkan på ”RET”. 
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När vi exkluderade ordförandes arvode fann vi återigen inget samband (Tabell 
6.77). Det var även fallet i steg två (Tabell 9.3.80). Intressant i detta steg var att det 
negativa sambandet från förra testet inte kunde stödjas. Det innebär att företaget 
LM Ericsson AB var en viktig variabel med högst arvode till ordföranden Lars 
Ramqvist under 2001 på 2 600 000 SEK. Visserligen var Anova F-Value (3,793) 
och signifikansen (0,057) i närheten av gränsen för samband, men det är inte 
tillräckligt. Alltså får vi svårt hävda att ersättningar har en viss påverkan på RET. 
Det är oavsett om materialet är befriad från extremvärden och har ett fåtal 
uteliggare.  

 

TABELL 6.76: STYRELSENS ARVODE (X) VS 
AKTIEAVKASTNING (Y) 2000  2001  2002  

Pearson Correlation -0,205  0,057  -0,188  
Kendall tau-b -0,129  0,071  -0,043  
Spearman -0,200  0,104  -0,060  
R Square 0,052  0,003  0,035  
Anova F-Value 2,972  0,177  1,987  
Sig.Model 0,090  0,676  0,164  
Antal bolag (N) 56  56  56  

TABELL 6.77: STYRELSENS ARVODE, EXKL. 
ORDFÖRANDE (X) VS AKTIEAVKASTNING (Y) 2000  2001  2002   

Pearson Correlation -0,205  0,035  -0,165   
Kendall tau-b -0,116  0,067  -0,030   
Spearman -0,182  0,115  -0,042   
R Square 0,042  0,001  0,027   
Anova F-Value 2,359  0,068  1,512   
Sig.Model 0,130  0,796  0,224   
Antal bolag (N) 56  56  56   



Testen av styrelsens arvoderings påverkan på fem olika prestationsvariabler innebär 
att vi inte fann något fullständigt stöd för vår hypotes nummer nio. Emellertid har 
vi svagt stöd för att svenska publika företags styrelser fick lägre ersättning och ändå 
presterade bättre aktieavkastning jämfört företag med hög arvodering. Alltså:   
 
Utfall av hypotes 9: Förkastas för samtliga år i prestationsvariablerna BM, RM, 
ROA, ROE och RET 
 
 

6.5.2 Ordförandes arvode  
 
I vår tionde hypotes vill vi finna stöd för ordförandes arvodes påverkan på de fem 
prestationsvariablerna. Först beskriver vi förhållandet med arvoderingen för våra 56 
utgångsföretag ordförande mellan åren 1999-2001. Vilket vi beskrev i kapitel fem 
är det dessa tre år vi använder för att se effekten på prestationsvariablerna för åren 
2000-2002. Tabellen 6.78 visar tydligt att ordförandes arvode har stigit avsevärt i 
relation till medelvärdet det första året. Totalt har det stigit med hela 27,4 procent. 
Emellertid har det inte ökat lika kraftigt i det trimmade medelvärdet (20,4 %). 
Samtidigt kan det påpekas att minimum och maximala värdet har princip legat 
stilla. Företaget Hennes & Mauritz har betalat ut mest ersättningar, totalt 9 000 000 
SEK (á 3 000 000 SEK), till sin ordförande huvudägaren Stefan Persson för 
samtliga år. Närmast fanns LM Ericsson AB med Lars Ramqvist med ett grund 
arvode på 6 600 000 kr (1 500 000 SEK, 2 600 000 SEK, 2 500 000 SEK). Därefter 
var det Electrolux AB med Rune Andersson och Sandviks AB ordförande Percy 
Barnevik med 1 000 000 SEK i arvode per år. Jämfört med dessa A-listannoterade 
företagen var det flertalet som inte betalade ut någon ersättning alls till 
ordföranden39. Anledningen var att dessa var anställda i företaget och uppbringande 
lön. Exempel på detta fenomen var ordförande Olof Svenfeldt i dåvarande Cloetta 
AB som fick en lön på 768 000 SEK under år 1999. Därtill fick WM-datas AB 
grundare Tord Wilkne OCH Hans Mellström lön istället för sitt arbete som 
ordförande (1 450 000 SEK respektive 1 154 000 SEK för år 1999). Emellertid var 
det inte fallet i Wihlborgs AB där ordförande Bengt Madsen var i princip utan 
arvode för det arbete han gjorde i företaget40. Det var även fallet i Midway Holding 
för huvudägaren Sten K Jonson.  
 
 

                                                 
39 CloettaFazer (1999), Wihlborgs AB (1999), WM-data AB (1999-2000) och Midway Holding AB 
(1999-2001). 
40 Vi har inte lyckats utreda varför Bengt Madsen inte fick något arvode, men vi kan anta att han har 
kopplingar med huvudägarna Erik Paulsen och får sin avkastning via sitt aktieinnehav på 170 000 
aktier.   



 
 
Vilket materialet visade var standardavvikelsen stor under samtliga år och 
aggregerade löpande. Det medförde att ett stort antal extremvärden fanns i 
materialet. Innebörden blir att vi återigen kan få problem att skapa samband i vårt 
material. Men som vi har påtalat tidigare väljer vi inte använda den naturliga 
logaritmen, utan endast använder det material vi har, även vi är medvetna om den 
problematik som kan uppstå.   
 
H10: Det svenska publika företagets styrelseordförandes ersättningar är positivt 
korrelerat med företagets prestationer 
 
 

6.5.2.1 Test av ordförandes arvode påverkan på (BM) 

 
I vårt första test fann vi inga samband samt inte någon klar riktning på 
korrelationerna (Tabell 6.79). Det var även fallet i steg två när vi exkluderade 
företagen (Tabell 9.3.81). Utifrån tester på ”BM” har vi därmed inget stöd för vårat 
antagande i hypotes tio. Men som vi påpekade tidigare kan det bero på 
extremvärden i materialet, vilket vi inte förändrar.   
 
 

 
 

TABELL 6.78: STYRELSENS ORDFÖRANDES 
ARVODE 1999 2000 2001 

Medelvärde 313 920 363 812 400 060 
Standard avvikelse 477 484 538 112 532 106 
Trimmat medelvärde 263 640 276 935 317 308 
Median 200 000 200 000 225 000 
Minimum 0 0 0 
Maximum 3 000 000 3 000 000 3 000 000 
Skewness 3,725 3,648 3,444 
Kurtosis 17,678 14,750 13,525 
Antal uteliggare 0 2 7 
Antal Extremvärden 10 7 2 
Antal bolag (N) 56 56 56 

TABELL 6.79: ORDFÖRANDES ARVODE (X) VS 
BRUTTOMARGINAL (Y) 2000  2001  2002   

Pearson Correlation 0,095  0,057  0,044   
Kendall tau-b 0,047  -0,072  -0,064   
Spearman 0,059  -0,092  -0,070   
R Square 0,009  0,003  0,002   
Anova F-Value 0,492  0,174  0,105   
Sig.Model 0,486  0,678  0,748   
Antal bolag (N) 56  56  56   



6.5.2.2 Test av ordförandes arvode påverkan på (RM) 

 
Utfallet var detsamma i ”RM” där vi återigen inte fann något samband i både steg 
ett och två (Tabeller: 6.80 & 9.3.82). Den enda förändringen jämfört med BM var 
att samtliga korrelationer var positiva i steg ett och under år 2001 nästkommande 
steg. Men det ger inte något stöd för antaganden tänkta samband. Alltså förkastas 
hypotes tio utifrån ”RM”.  
 
 

 
 

6.5.2.3 Test av ordförandes arvode påverkan på (ROA) 

 
I vår tredje prestationsvariabel kunde vi fastställa att värdena förbättrades i steg ett 
(Tabell 6.82). Korrelationerna var positiva vilket innebär att viss riktning kan antas. 
Bäst resultat fick vi för år 2002 med ett Anova F-Value på 2,601 men endast en 
förklaringsgrad på 0,046 och signifikans på 0,113. I steg två fick vi ytterligare 
förbättringar för år 2002 och till viss del för år 2000, men som försvagades under år 
2001.  
 
 

 
 
För att kontrollera ytterligare materialet gjorde vi ett diagram för det bästa utfallet i 
steg två41 (år 2002), för att kunna tyda en viss riktning (Se diagram nedan). Det 
visar tydligt på ett positivt utfall för arvoderingens påverkan på ROA. Emellertid 
ska det dock påpekas att vi har Hennes & Mauritz AB (ROA 37,9 %) och LM 

                                                 
41 Det skall dock påpekas att de icke parametriska testerna visade på negativa samband. Men 
eftersom vi utgår främst från Pearsons Correlation är det värdet vi främst baserar våra antagande på.  

TABELL 6.80: ORDFÖRANDES ARVODE (X) VS 
RÖRELSEMARGINAL (Y) 2000   2001   2002   

Pearson Correlation 0,048   0,092   0,064   
Kendall tau-b 0,165  0,092  0,032   
Spearman 0,242  0,126  0,062   
R Square 0,002  0,009  0,004   
Anova F-Value 0,123  0,464  0,226   
Sig.Model 0,727   0,499   0,637   
Antal bolag (N) 56   56   56   

TABELL 6.81: ORDFÖRANDES ARVODE (X) 
VS ROA (Y) 2000  2001  2002   

Pearson Correlation 0,146  0,164  0,214   
Kendall tau-b 0,172  0,038  0,029   
Spearman 0,243  0,060  0,054   
R Square 0,021  0,027  0,046   
Anova F-Value 1,182  1,486  2,601   
Sig.Model 0,282  0,228  0,113   
Antal bolag (N) 56  56  56   



Ericsson AB (ROA -7,3 %) som extremvärden, vilka kan påverka linjens läggning. 
Alltså, vi har inget stöd för vårat påstående i korrelationerna och regressionerna, 
men kan tyda en viss positiv riktning. Innebörden är att hypotes tio baserad på 
”ROA” förkastas.  
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6.5.2.4 Test av ordförandes arvode påverkan på (ROE) 

 
När vi testade ”ROE” i steg ett fann vi återigen inget samband (Tabell 6.82). 
Utfallet var klart sämre än ”ROA” men bättre än ”BM” och ”RM”. Emellertid i 
steg två försämrades värdena betydligt, främst i R-Square och att korrelationerna 
blev negativa (Tabell 9.3.84). Det bör betyda att extremvärden och uteliggares 
närvaro har påverkat i negativ riktning (Kapitel 6.4.6.4). Vi kan därmed inte finna 
något stöd för vår hypotes tio utifrån ”ROE”.  
 

 

 
 

6.5.2.5 Test av ordförandes arvode påverkan på (RET) 

 
I vår sista prestationsvariabel fann vi intressanta utfall av våra tester (Tabell 6.83). 
Korrelationerna under åren 2000 och 2002 var negativa och visade på relativt höga 
värden i regressionerna. De stärktes ytterligare i steg två (Tabell 9.3.85). 

TABELL 6.82: ORDFÖRANDES ARVODE 
(X) VS ROE (Y) 2000  2001  2002  

Pearson Correlation 0,097  0,076  0,124  
Kendall tau-b 0,133  0,061  0,060  
Spearman 0,204  0,090  0,085  
R Square 0,009  0,006  0,015  
Anova F-Value 0,515  0,314  0,836  
Sig.Model 0,476  0,577  0,364  
Antal bolag (N) 56  56  56  



 

 
 
Vi kan tyda en viss tendens på att företagen ordförandes arvode har en viss negativ 
påverkan på aktieavkastningen. Det motsäger vår hypotes att arvoderingen skall 
påverka ”RET” positivt. Vi ställer upp ett ytterligare diagram för året med de bästa 
värdena vilket var år 2002 i steg två.  
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I vårt diagram ovan syns tydligt den negativa relationen i de olika företagen mellan 
arvoderingen och ”RET”. Återigen var LM Ericsson AB (RET -85 %) och Hennes 
& Mauritz AB (RET -23) extremvärden. Börsen föll kraftigt under år 2002 vilket 
torde betyda att den negativa avkastningen inte påverkade företagens arvode nedåt. 
Det kan antas bero på arvoderingens tröghet, eftersom företagens aktieägare inte 
vill sänka ersättningarna när aktiekursen faller utan hoppas att arvodering ska 
medföra att de presterar bättre resultat.  
 
I fallet med vår hypotes tio kan vi inte finna något stöd för samband med ”RET”. 
Totalt sett för samtliga prestationsvariabler var endast ”ROA” i närheten av vårt 
antagande i hypotes tio, men eftersom vi inte upptäckte några samband kommer 
hypotesen inte att godtas. Alltså: 
 
Utfall av hypotes 10: Förkastas för samtliga år i prestationsvariablerna BM, RM, 
ROA, ROE och RET. 
 
 

TABELL 6.83: ORDFÖRANDES ARVODE (X) VS 
AKTIEAVKASTNING (Y) 2000   2001   2002   

Pearson Correlation -0,294   0,107   -0,183   
Kendall tau-b -0,089  0,064  -0,059   
Spearman -0,123  0,089  -0,082   
R Square 0,042  0,011  0,034   
Anova F-Value 2,352  0,622  1,873   
Sig.Model 0,131   0,434   0,177   
Antal bolag (N) 56   56   56   



6.5.3 Styrelsens aktieinnehav 
 
Vi fortsätter att testa våra fem prestationsvariabler. I hypotes elva vill vi ta reda på 
om aktieinnehavet har någon betydelse för prestationerna i enlighet med 
”Pilotskolan”. Vi beskriver först aktieinnehavet i antal aktier och sedan värdet av 
aktierna, eftersom vi endast testar värdet av aktieinnehavet senare mot 
prestationsvariablerna (Kapitel 5.1.2.3).  

I tabell 6.84 nedan visas tydligt att medelvärdet och standardavvikelsen 
är relativt högt vilket antyder att vi har problem med extremvärden. Det syns tydligt 
nederst i tabellen. Vid närmare kontroll visades sig att styrelser i företagen som 
påverkar materialet med stora aktieinnehav var främst Hennes & Mauritz AB, Assa 
Abloy AB, WM-data AB, Pricer AB, Midway Holding AB och Concordia AB.  

I Hennes & Mauritz AB hade styrelsen i snitt 283 miljoner aktier för alla 
tre åren. Företaget dominerandes av huvudägaren Stefan Persson ägaren som ägde 
70 procent av företaget. I Assa Abloy ägde styrelsen i snitt för alla tre åren 39 
miljoner aktier, som var 11,1 procent av de utestående aktierna på 347 miljoner. 
Dominerande ägare i styrelsen var finansmännen Melker Schörling och Gustav 
Douglas med huvud med stora innehav av A- och B-aktier. De ägde totalt 18,9 
procent av rösterna i Assa Abloy AB via egna innehav och företag. I tredje 
företaget WM-data AB med 48,7 miljoner aktier i styrelsen hade grundarna Thord 
Wilkne och Hans Mellström störst innehav med båda A-, och B-aktier. Totalt hade 
de 61,3 procent av rösterna i genomsnitt för åren 1999-2001. Det fjärde företaget 
Pricer AB ägde ordförande Salvatore Grimaldi ägde i princip samtliga 13,9 
miljoner aktier i företagets styrelse. Med sitt aktieägande kunde han kontrollera nio 
procent av rösterna i Pricer AB. Det var även fallet med Sten K Jonsson innehav i 
Midway Holding och Dan Sten Olsson från Stena-sfären i Concordia. Även om det 
finns styrelser med stora innehav visades sig att TV4 AB styrelse endast hade 1900 
aktier (åren 1999-2000) och Ångpanneföreningen AB under år 2001 med 2200 
aktier. Vilket kan bero på att det inte har funnits ett intresse att investera i företagets 
aktier. En anledning kan också vara att flera av ledamöterna hade kopplingar till 
Ångpanneföreningen AB stiftelse med 47,7 procent ägande. Ett exempel på det var 
styrelseledamoten Gunnar Svedberg som var ordförande i stiftelsen.     

 
 
 
   

 



 
 
Innan vi går in på beräkningen av värdet på aktierna, testade vi om vad som hände 
med materialet när vi exkluderade företagen med högst värden. Förvånade nog 
kunde vi inte minska närvaron av uteliggare och extremvärden. När vi hade 
exkluderat ett stort antal företag42, hade vi kvar två till tre extremvärden samt ett 
par uteliggare. Innebörden blir att vi inte påverkar vårt material i aktieinnehavet 
alltför mycket, just för att minimera vår informationsförlust. Vi kommer emellertid 
att göra ett test senare mot BM under ett år för att se om exkluderingen har någon 
positiv påverkan på sambandsutfallet.  

När vi har beräknat aktiernas värde syns det tydligt i tabellen 6.85 att 
medelvärdet för värdet av innehavda aktier har fallit sedan år 1999 (12,7 %). Därtill 
har standardavvikelsen minskat betydligt (13,8 %). Att fallet har blivit kraftigt 
beror antagligen på som påpekades tidigare att IT-bubblan sprack år 2001 (Kapitel 
6.4.3). Vid närmare analys av utfallet visar det sig att ett stort antal extremvärden 
består, vilket inte är överraskande i sig. Vid beräkningen av värdet av företagen 
styrelser aktieinnehav visades sig att endast ett fåtal företag tillkom utöver de fem 
företag som vi redovisade tidigare. Eftersom inte Concordia AB, Pricer AB inte 
hade så hög aktiekurs under åren 1999-2001 skiftade de plats med Höganäs AB och 
Getinge AB. I Höganäs AB hade styrelsens aktier värda 1 428 000 000 SEK, 
1 074 000 000 SEK respektive 1 289 000 000 SEK. Den största ägaren i var 
ordförande Ulf Lindén med 7 650 000 aktier under dessa år med ett totalt värde på 
1 415 000 000 SEK (år 1999), 1 060 000 000 SEK (år 2000) och 1 270 000 000 
SEK (år 2001). Nedgången under 2001 kan bero på Höganäs AB med deras 
leveranser av metallpulver till bilindustrin vilket är beroende av konjunkturen 
(Årsredovisning Höganäs AB, 2000).  

Värdet på Getinge AB styrelses innehav var emellertid inte lika högt som 
Höganäs AB, och var endast värt 586 000 000 SEK under år 1999. Emellertid 
ökade värdet med hela 109 procent till 1 229 000 000 SEK (år 2001). Det ökade 
värdet tillföll mest ordförande Carl Bennett i styrelsen. Han ägde 6 000 000 aktier 
under år 1999, 6 400 000 (år 2000) och 7 100 000 (år 2001) aktier. Det innebar ett 
totalt värde på 583 000 000 SEK, 721 000 000 SEK och 1 226 000 000 SEK. Det 
kan tyckas förvånade när stor del av marknaden faller, men kan antas bero på att 
                                                 
42 När vi hade exkludera företagen hade vi 42 företag för åren 1999-2000, samt 39 företag för det 
sista året.  

TABELL 6.84: STYRELSENS AKTIER 
(ANTAL) 1999 2000 2001 

Medelvärde 7 561 752 9 000 001 9 274 661 
Standard avvikelse 38 047 853 38 872 520 38 729 910 
Trimmat medelvärde 1 684 015 2 471 528 2 812 189 
Median 516 075 636 391 703 075 
Minimum 1900 1900 2200 
Maximum 282 894 400 284 000 000 284 000 000 
Skewness 7,159 6,719 6,750 
Kurtosis 52,486 47,472 47,962 
Antal uteliggare 1 2 1 
Antal Extremvärden 9 5 6 
Antal bolag (N) 56 56 56 



Getinge AB är ett medicinteknikföretag som verkar i en relativ konjunkturokänslig 
bransch med försäljning till största delen i den offentliga sektorn (Getinges 
Årsredovisning 2001).  

Styrelserna med det minsta värdet var främst TV4 AB med ett värde på 
353 000 SEK (år 1999) och underleverantören till bilindustrin Finnveden AB på 
329 000 kr (år 2000). En intressant notis är att Finnveden AB presterade ett positivt 
resultat på 115 000 000 SEK (år 1999) och 166 000 000 SEK (år 2000), till 
förluster under år 2001 (199 000 000 SEK), och år 2002 på 180 000 000 SEK 
(Årsredovisning Finnveden AB, 2002). Det inträffade även om styrelsens ökade på 
sitt aktieinnehav från 4300 (år 1999) till 11 750 stycken år 2001. Innebörden borde 
vara att aktieinnehavet inte har någon värdeskapande effekt på resultaten, vilket 
motsäger ”Pilotskolans” idéer. Emellertid får de närmaste testerna utvisa. Under det 
sista året var det slutligen Ångpanneföreningen AB styrelse som hade det lägsta 
värdet på sina aktier med ett värde på 312 000 SEK. Vilket vi påpekade om antalet 
extremvärden tidigare kommer vi inte exkludera de styrelser som har höga värden 
på sitt aktieinnehav, men vi vill testa under ett år vad effekten blir på utfallen på 
testen i ”BM”.   
 
 

 
 

H11: Det svenska publika företagets styrelseledamöters aktieinnehav är positivt 
korrelerat med företagets prestationer. 

6.5.3.1 Test av aktieinnehavets påverkan på (BM) 

 
I vårt första test som syns i tabell 6.86 fann vi inga samband. Materialet visade på 
positiva korrelationer, men inte den grad att samband inte kunde stödjas. 
Förklaringsgraden i regressionen var också låg som stöds av det låga Anova F-
Value. I steg två försämrades utfallet svagt (Tabell 9.3.88). Det innebär att vi kan 
förkasta hypotes elva utifrån aktieinnehavets värdes påverkan på ”BM”.     
  
 

TABELL 6.85: STYRELSENS AKTIER (VÄRDE) 
TKR 1999 2000 2001 

Medelvärde 1 767 600 1 081 001 1 366 087 
Standard avvikelse 10 799 752 5 568 178 834 076 
Trimmat medelvärde 131 154 131 631 148 976 
Median 32 665 41 446 40 388 
Minimum 353 329 312 
Maximum 80 635 250 41 408 622 61 545 692 
Skewness 7,343 7,211 7,361 
Kurtosis 54,509 53,041 54,961 
Antal uteliggare 1 2 1 
Antal Extremvärden 7 5 7 
Antal bolag (N) 56 56 56 



 
 

6.5.3.2 Test av aktieinnehavets påverkan på (RM) 

 
När vi testade ”RM” försämrades utfallet kraftigt jämfört med ”BM” (Tabell 6.87). 
Utfallet var detsamma i steg två (Tabell 9.3.89). Det visar tydligt med 
korrelationerna pendling kring värdet noll att samband ej kan utrönas utifrån 
”RM”. Det kan bero på att flera extremvärden var synliga i den beroende variabeln 
”RM” (Kapitel 6.4.2). Vi testade därför om extremvärden och uteliggarna 
påverkade utfallet. Det gjorde vi genom att exkludera företag tills dessa negativa 
värden hade försvunnit. Utfallet blev att endast 34 företag (år 2000), 35 företag (år 
2001) och 33 företag (år 2002) var kvar i vår undersökning utan exempelvis 
korrelationerna hade blivit bättre. Innebörden blir att hypotes elva förkastas utifrån 
aktieinnehavets värde påverkan på ”RM”. 
 

 
 

6.5.3.3 Test av aktieinnehavets påverkan på (ROA) 

 
I vår tredje oberoende variabel fann vi betydligt bättre utfall på våra tester (Tabell 
6.88). Samtliga korrelationer var positiva, men att de icke parametriska testerna var 
något lägre än Pearson Correlation. I de tre enkla regressionerna fann vi bäst 
signifikans och Anova F-Value under åren 2001-2002, emellertid var 
förklaringsgraden låg. Att samband inte kunde tydas i steg ett beror förmodligen 
återigen på extremvärden, även om de mindre i ”ROA” (Kapitel 6.4.3). I steg två 
förbättrades utfallet betydligt (Tabell 9.3.90). Under år 2000 kunde vi dock inte 
finna något samband. Emellertid var sambandet starkt både åren 2001 och 2002. 
Under 2002 kunde Pearson Correlation förklara hela 57,5 procent av variationerna. 
Förklaringsgraden var hela 27,1 och Anova F-Value 18,849. Att sambanden är 

TABELL 6.86: VÄRDET AV STYRELSEN 
AKTIEINNEHAV (X) VS BRUTTOMARGINAL (Y) 2000   2001   2002   

Pearson Correlation 0,097   0,174   0,166   
Kendall tau-b 0,101  0,104  0,162   
Spearman 0,161  0,161  0,224   
R Square 0,009  0,034  0,027   
Anova F-Value 0,516  1,679  1,526   
Sig.Model 0,476   0,201   0,222   
Antal bolag (N) 56   56   56   

TABELL 6.87: VÄRDET AV STYRELSEN 
AKTIEINNEHAV (X) VS RÖRELSEMARGINAL (Y) 2000  2001  2002   

Pearson Correlation 0,037  0,049  0,023   
Kendall tau-b -0,022  0,101  0,133   
Spearman -0,036  0,152  0,151   
R Square 0,001  0,002  0,001   
Anova F-Value 0,073  0,132  0,028   
Sig.Model 0,788  0,718  0,868   
Antal bolag (N) 56  56  56   



starka under 2002 kan bero på att extremvärden föll från tre till noll i ”ROA” med 
företagen exkluderade (Kapitel 6.4.6.3). Emellertid var det förvånade att inte 
extremvärden närvaro i aktieinnehavets värde påverkade utfallet negativt. Vid kan 
därför godta hypotes elva utifrån aktieinnehavets värdes påverkan på ”ROA” för 
åren 2001 och 2002, och förkasta för år 2000.         
 
 

 
 

6.5.3.4 Test av aktieinnehavets påverkan på (ROE) 

 
När vi skulle testa aktieinnehavets påverkan på ”ROE” i steg ett fann vi återigen 
inga samband (Tabell 6.89). Under år 1999 befann sig samtliga korrelationerna 
kring noll och regressionen visade på en låg förklaringsgrad. Inte förrän år 2001 
och 2002 kunde korrelationerna och regressionen förbättras. Emellertid var det inte 
tillräckligt för att finna samband, men korrelationerna visade dock på en positiv 
riktning. I steg två förbättrades utfallet svagt för åren 2000 och 2001 (Tabell 
9.3.91). Emellertid var utfallet klart bättre under 2002, att vi kunde finna ett positivt 
utfall på fem procent nivån i närheten av gränsvärdet av signifikans (Sig 0,057), 
och Anova F-Value (3,815). 

Liksom i ”ROA” var närvaron av extremvärden begränsad under år 
2002 (Kapitel 6.4.6.4), vilket kan ha gjort att utfallet påverkats positivt. Även om vi 
var nära att finna samband, är det inte tillräckligt för att vi ska godta vår elfte 
hypotes i den beroende variabeln ”ROE”.   
      
 

 
 

TABELL 6.88: VÄRDET AV STYRELSEN 
AKTIEINNEHAV (X) VS ROA (Y) 2000  2001  2002  

Pearson Correlation 0,144  0,252  0,261  
Kendall tau-b 0,050  0,114  0,149  
Spearman 0,073  0,169  0,224  
R Square 0,021  0,030  0,068  
Anova F-Value 1,139  3,668  3,958  
Sig.Model 0,291  0,061  0,052  
Antal bolag (N) 56  56  56  

TABELL 6.89: VÄRDET AV STYRELSEN 
AKTIEINNEHAV (X) VS ROE (Y) 2000  2001  2002   

Pearson Correlation 0,074  0,147  0,203   
Kendall tau-b -0,028  0,055  0,143   
Spearman -0,056  0,089  0,213   
R Square 0,005  0,022  0,041   
Anova F-Value 0,296  1,190  2,327   
Sig.Model 0,588  0,280  0,133   
Antal bolag (N) 56  56  56   



6.5.3.5 Test av aktieinnehavets påverkan på (RET) 

 
Innan vi skulle testa den sista beroende variabeln RET hade vi förväntningar att 
utfallet skulle bli positivt, eftersom RET inte hade några extremvärden och 
Skewness och Kurtosis var positivt (Kapitel 6.4.5). Förvånande nog fann vi dåliga 
utfall för samtliga år, vilket syns tydligt i tabell 6.90. Det visade även tydligt i steg 
två (Tabell 9.3.92). Att inte aktieinnehavets värde påverkades av nedgången på 
Stockholmsbörsen var överraskande. Vi kan ju anta att värdet av 
styrelseledamöternas aktieinnehav borde ha någon korrelation med aktiekursens 
utveckling. Eftersom styrelseledamöterna har intresse för att aktiekursen befinner 
sig på nivå som är kopplade till vad företaget presterar (Bernhardsson, 2002). Vi får 
emellertid även förkasta hypotes elva utifrån den fem och sista prestationsvariabeln 
RET.  
 
 

 
 

6.5.3.5.1 Sammanfattning testerna av aktieinnehavets påverkan på våra fem 
prestationsvariabler.  

 
Vi fann inga samband i fyra av våra oberoende variabler; BM, RM, ROE och RET 
som förklarade relationen med värdet av det publika företaget styrelser 
aktieinnehav. Det kan bero som vi beskrev tidigare att ett stort antal extremvärden 
var närvarande. Emellertid kan det också bero att det inte finns något som tyder på 
”Pilotskolans” teorier kan appliceras på svenska publika företags förhållanden 
utifrån dessa fyra oberoende variabler. Våra resultat motsäger därmed teorin. Men 
vi fann dock att ROA påverkades positivt av värdet på aktieinnehavet under åren 
2001-2002. Diagrammet nedan stöder detta resonemang, även om spridningen var 
stor inom samma område.   
 

  

TABELL 6.90: VÄRDET AV STYRELSEN 
AKTIEINNEHAV (X) VS AKTIEAVKASTNING (Y) 2000  2001  2002  

Pearson Correlation -0,167  0,190  -0,025  
Kendall tau-b -0,130  0,015  0,121  
Spearman -0,201  0,032  0,034  
R Square 0,028  0,036  0,001  
Anova F-Value 1,553  2,012  0,033  
Sig.Model 0,218  0,162  0,857  
Antal bolag (N) 56  56  56  
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Om resultatet i ”ROA” påverkades borde även de andra fyra oberoende variablerna 
visa på något samband om vi exkluderar materialet tills extremvärden är borta. Vi 
exkluderade därför ett stort antal företag (Se även 6.5.3.2). Mellan åren 2000-2002 
blev det 34, 35 och 33 företag kvar. Emellertid fann vi inga samband för samtliga 
år, vilket kan bero på att materialet var så pass grundläggande för undersökningen. 
Och överraskande nog hade vi inga samband i ”ROA” heller. Det gjorde att vi 
kontrollerade närmare vad som gjorde att utfallet blev positivt i ”ROA”. Vi fann att 
Hennes & Mauritz hade påverkat materialet i stor grad att när vi exkluderade 
företaget försvann sambanden helt och hållet. Från ett F-Value på 18,449 blev det 
bara 0,041 och vi hade ingen signifikans i regressionsmodellen (Sig 0,840) Det 
betyder att inget tyder på att innehav av aktier ska ha någon påverkan på våra 
prestationsvariabler i enlighet med ”Pilotskolan”. Alltså:  
 
Utfall av hypotes 11: Förkastas i testen prestationsvariablerna BM, RM, ROA, 
ROE och RET.  
 
 

6.5.4 Styrelsens konvertibelinnehav 
 
För att utröna om det finns samband i vår tolfte hypotes, kommer vi först beskriva 
antalet konvertibler det finns i de olika respektive företagens styrelser. I kapitel 
5.2.4.1 beskrev vi att beräkningar görs på samma sätt som aktierna. Vi beräknar 
med en standardiserad modell där det sanna värdet är 25 procent konvertibelvärdet 
(Kapitel 5.2.1.4). 

I tabell 6.91 visas det tydligt att vi fann endast ett fåtal företag styrelser 
som innehar konvertibler mellan åren 1999 och 2001. Det var endast 
styrelseledamöterna i Assa Abloy AB och Nolato AB som hade konvertibler för 
samtliga år. I Assa Abloy AB med flest antalet konvertibler ägdes främst av vice 
ordförande Melker Schörling under år 2000 (11 100 000 konvertibler). I Nolato AB 
var det hade Karl-Gustav Gejde, grundarna Krister och Henrik Jorlén i Nolato AB 
som hade konvertibler. Under åren 1999 och 2001 hade ordförande Lars Ramqvist i 



LM Ericsson AB 145 357 konvertibler vilket mest av de tre företagen under år 
1999. I det sista företaget med konvertibler Westergyllen AB hade ordförande Sture 
Öster 650 stycken för åren 2000-2001.  

 
 

 
 
Vid beräkningen av konvertibelvärdet var Melker Schörling i Assa Abloy AB 
innehav för år 2000 värt hela 515 800 000 SEK (Tabell 6.92). Lägst värdet hade 
styrelseordförande Sture Öster i Westergyllen med sina konvertibler som var värda 
9913 SEK. Emellertid föll Lars Ramqvist innehav kraftigt i värde med 49 procent 
från 19 900 000 SEK (1999) till 3 900 000 SEK (2000). Vilket berodde på det 
kraftiga börsfall LM Ericsson AB börskurs utsattes för under IT-bubblan43.   
 
 

 
Utfallet ovan med för få antal företag visar tydligt på att vi inte kan genomföra våra 
test på konvertiblernas värde vilket innebär att nedanstående hypotes förkastas. 
 
H12: Det svenska publika företagets styrelseledamöters konvertibelinnehav är 
positivt korrelerat med företagets prestationer. 

 
 
Vi kan emellertid påpeka att utfallen inte är förvånande i sig utan kan bero på att 
konvertibel lånen har blivit allt mera sällsynt i de svenska publika företagen. 
Förmodligen är det en trend som kommer att fortsätta eftersom olika organisationer 
trycker på att konvertibler ska mera riktas mot anställd personal i företaget istället  
 
 
 
                                                 
43 LM Ericsson AB börskurs föll med 80 procent (2000), -47 procent (2001) och -89 procent (2002). 
OBS! Beräkningen baseras på utvecklingen börskursen vid respektive års slut. 
(OM/Stockholmsbörsen, 2003)  

TABELL 6.91: STYRELSENS KONVERTIBLER (ANTAL) 1999 2000 2001 
Medelvärde 2930 202 459 286 
Standard avvikelse 19469 1 494 118 1456 
Minimum 0 0 0 
Maximum 145 357 11 182 830 8850 
Antal bolag med konvertibler (N) 3 (5,4 %) 4 (7,1 %) 3 (5,4 %) 
Totalt antal bolag (N) 56 56 56 

TABELL 6.92: STYRELSENS KONVERTIBLER (VÄRDE 25 
%) TKR 2000 2001 2002 

Medelvärde 366 131 9 285 939 7041 
Standard avvikelse 2 655 411 68 919 513 37 422 
Minimum 0 0 0 
Maximum 19 877 570 516 000 000 246 130 
Antal bolag med konvertibler (N) 3 (1,8 %) 4 (7,1 %) 3 (5,4 %) 
Totalt antal bolag (N) 56 56 56 



för styrelsen (Se även kapitel 4.3.3). Dessutom har organisationen Aktiespararna i 
sin Ägarstyrning uttryckt följande om incitamentsprogram i sin ägarstyrningspolicy 
för år 2001:  
 
”Incitamentsprogram skall omfatta endast aktivt arbetande i berörda bolag, dvs. 
inte externa styrelseledamöter. Styrelseledamöter är förtroendevalda och det är 
formellt styrelsen som utarbetar och lägger fram förslag till incitamentsprogram. 
Detta talar för att det är olämpligt att låta styrelsen delta i sådana program” 
 
Utfall av hypotes 12: Förkastas i samtliga prestationsvariabler.   
 
 

6.5.5 Styrelsens optionsinnehav 
 
I beskrivningen av utfallet av vår trettonde hypotes, har vi delat upp varje 
optionskategori i ett separat avsnitt. Beräkningarna som vi gjorde tidigare för 
konvertiblerna kommer vi även att göra på optionsinstrumenten; teckningsoptioner, 
syntetiska optioner, personaloptioner och köpoptioner (Kapitel 5.2.1.4). Vi 
beskriver även utfallet på samma sätt i två tabeller. Vår sista hypotes beskrivs 
nedan återigen.       
 
H13: Det svenska publika företagets styrelseledamöters optionsinnehav är positivt 
korrelerat med företagets prestationer. 
 
 

6.5.5.1 Teckningsoptioner 

 
Tabellen 6.93 visar tydligt på att teckningsoptioner inte är vanliga bland de svenska 
publika företagen. I vårt fall var det bara företaget Turn IT styrelse AB och Enea 
Data AB som hade teckningsoptioner under år 1999 respektive 2000. I Turn IT AB 
ägdes teckningsoptionerna av styrelseledamöterna Peter Westring (5000 stycken) 
och Gunnar Mårtensson (27 500 stycken). Värdet av teckningsoptioner var 
6 357 000 kr för de båda innehavarna. Anledningen till deras innehav kan antas 
bero på att de sitter i dotterbolagen Innovativ IT respektive Network Innovation 
styrelser. Dessutom kan vi anta de förmodligen kan ha varit anställda i dessa 
företag och därför fått tilldelning av teckningsoptioner. Styrelseledamöterna sålde 
senare sina teckningsoptioner men det var endast Peter Westring som var kvar i 
styrelsen under år 2000.  

I Enea Data AB var det ordförande Åke Dovärn som ägde 2400 
teckningsoptioner (57 360 kr) och Per-Erik Möckelind från dotterbolaget Enea 
Realtime AB med 2200 (52 580 kr) teckningsoptioner. Liksom styrelseledamöterna 
i Turn IT AB sålde dessa två personer optionerna nästkommande år, och Erik 
Möckelind lämnade koncernen. Vilket vi beskrev tidigare i utfallet våra 
prestationsvariabler (6.4.1-6.4.5), presterade Enea Data AB, Turn IT så pass dåliga 



resultat, vilket innebar att vi exkluderade företagen för åren 2001-2002 (Kapitel 
6.4.6). Det kan vara en möjlig anledning att utfallet inte blev som aktieägarna i 
Enea Data AB hade tänkt sig, och styrelseledamöterna tvingades och sälja. 
Börskursen föll från 23.9 kr (2000) i Enea Data AB till 3,5 kr en nedgång på 85 
procent. För Turn IT AB blev det fall på 81 procent mellan samma år.    
 
 

 
 
Innebörden av utfallet i fallet med teckningsoptioner blir att hypotes inte kan testas 
av samma anledning som konvertibler. Förmodligen antas frånvaron av 
teckningsoptioner bero på grund att vår teori baserar sig på tidigare fenomen på 
aktiemarknaden (Kapitel 4.3.5.1). Därtill kan aktieägarna på bolagsstämman inte ha 
ansett att dessa program har varit nödvändiga för styrelsens ledamöter (Se även 
6.5.4). Alltså förkastas hypotes tretton i samtliga prestationsvariabler.  
 
 

6.5.5.2 Syntetiska optioner 

 
I vår andra optionskategori syntetiska optioner fann vi inte ett enda företag. Det 
stämmer överens med vår teori (kapitel 4.3.5.2), att syntetiska optioner har minskat 
i omfattning i de svenska publika företagen. Vi förkastar därmed hypotes tretton 
utifrån denna kategori för samtliga prestationsvariabler.  
 
 

6.5.5.3 Personaloptioner 

 
Tendensen från de tidigare optionsinstrumenten höll i sig, och vi fann endast ett 
företag med personaloptioner. Det var återigen Turn IT AB som hade tilldelat 
anställda och styrelseledamöter optionsinstrument. Styrelseledamoten Mariana 
Burenstam Linder från SEB AB hade tilldelats 2500 personaloptioner till ett värde 
av 16 400 kr.  Det svaga utfallet av närvaron av personaloptioner innebär att vi 
även måste förkasta hypotes tretton utifrån dessa resultat. Det kan återigen bero på 
samma orsaker som i de tre tidigare optionsinstrumenten. Att vi hade 
personaloptioner i vår undersökning var att se om det verkligen fanns ett intresse att  
 
 
 

TABELL 6.93: STYRELSENS TECKNINGSOPTIONER (ANTAL) 1999 2000 2001 
Medelvärde 582 82 N/A 
Standard avvikelse 4356 615 N/A 
Minimum 0 0 N/A 
Maximum 32600 4600 N/A 
Antal bolag med teckningsoptioner (N) 1 (1,8 %) 1 (1,8 %) 0 
Totalt antal bolag (N) 56 56 56 



även att tilldela optionerna till styrelsen ledamöter. Men som utfallet visar, är 
intresset begränsat för personaloptionerna, och i huvudsak riktad till anställd 
personal.  
 
 

6.5.5.4 Köpoptioner 

 
I fallet med den sista optionskategorin visades sig att intresset var större att tilldela 
styrelseledamöterna köpoptioner (Tabell 6.94). Det stämmer överens med vår teori 
(Kapitel 4.3.5.4). Under år 1999 var det ledamöterna i Assa Abloy AB, NCC AB, 
Active Biotech, Bong Ljungdahl AB, Turn IT AB och Enea Data AB som hade fått 
köpoptioner tilldelade. Vi beskriver inte samtliga företags optionsinnehavare för 
detta år, men kan påpeka att NCC AB och Active Biotech AB hade mest 
köpoptioner (200 000 & 81 500). En intressant iakttagelse är att återigen att IT-
bolagen Turn IT AB och Enea Data AB, även har köpoptioner i styrelsen (Kapitel 
6.3.5.1). Nästkommande år hade hela 11 företags styrelser köpoptioner, där Active 
Biotech AB hade flest köpoptioner, med styrelseledamoten Mats Arnhögs innehav 
på 600 000 stycken. Därtill hade ett av våra exkluderade företag styrelse i steg två 
Pricer AB, 50 000 köpoptioner. Det sista året var det tre företag färre med 
ledamöter som hade ett innehav av köpoptioner. IT-företaget Senea Data AB hade 
flest köpoptioner följt av NCC AB (240 000) och Meda AB (100 000). Dessutom 
hade det tidigare nämnda företaget Nolato AB även köpoptioner. 
 
 

 
 
Högsta värdet av köpoptionerna under år 1999 hade styrelsen i NCC AB på hela 
4 950 000 kr (Tabell 6.95). Dessutom hade Mats Arnhög och styrelsekollegan Peter 
Sjöstrand i Active Biotech AB näst högst värde på 3 800 000 kr samma år, och 
mest värde under år 2000 (17 440 000 kr). NCC AB styrelses köpoptioner hade 
fallit till 3 450 000 kr. Det sista året hade emellertid köpoptioner stigit till det 
högsta värde i våra funna företag. Styrelseledamöterna i Active Biotech AB 
däremot hade fått uppleva ett kraftigt fall i företagets aktiekurs (-77 %) och se sitt 
värde i deras framtida köpoptioner minska till 1 000 000 SEK. Vilket kan bero på 
förändring i företaget som skedde under år 2001 (Kapitel 6.4.2).    
 

TABELL 6.94: STYRELSENS KÖPOPTIONER (ANTAL) 1999 2000 2001 
Medelvärde 7144 30542 18 892 
Standard avvikelse 30 230 105 024 73 167 
Minimum 0 0 0 
Maximum 200 000 640 000 460 400 
Antal bolag med köpoptioner (N) 7 (12,5 %) 11 (19,6 %) 8 (14,3 %) 
Totalt antal bolag (N) 56 56 56 



 
 
Utfallet av köpoptionerna innebär att vi även här inte kan testa materialet, men kan 
antyda något samband i de resultat vi fick. Alla företagen utom Sintercast AB vi 
hade exkluderat från vår undersökning, på grund av allt för kraftiga negativ resultat 
fanns med i materialet med köpoptioner. Att företagen hade ersatt 
styrelseledamöterna med köpoptioner berodde antagligen på att företagen var 
utvecklingsbolag och aktieägarna hoppades på bättre resultat, emellertid blev 
effekten den motsatta. Ser vi till aktieavkastningen från den ursprungliga 
börskursen vid årsskiftet 1998/1999 till 2002/2003 tappade Active Biotech AB -82 
procent, Senea Data AB -41 procent, Enea Data AB -77 procent, Turn IT AB -99 
procent och Pricer AB -91 procent av deras värde. Utfallet i dessa företag visar 
tydligt att oavsett vilket optionsinstrument företagen använder så skapas inte värde 
till sina aktieägare. Emellertid har vi inte ett sambandstest som stöder detta 
resonemang, men de fåtal företag vi fann och en majoritet av dessa presterade 
sämre resultat får vi ett visst det stöd. Samtidigt kan påpekas att Stockholmsbörsen 
föll flera av dessa år44, vilket kan vara i försvar till dessa företag. Tyvärr presterade 
företagen inte bara en dålig aktieavkastning, utan även försämrade marginalmått. 
Vi kan klart förkasta vår trettonde hypotes i samtliga optionskategorier utifrån våra 
tidigare utfall och vårt resonemang.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
44 Stockholmsbörsens All Share index utveckling 1999-2002: +66,5 procent, -12 procent, -16,9 
procent och -37,4 procent (Årsstatistik Stockholmsbörsen, 1996-2003).    

TABELL 6.95: STYRELSENS KÖPOPTIONER 
(VÄRDE 25 %) TKR 1999 2000 2001 

Medelvärde 227 056 506 695 189 277 
Standard avvikelse 864 861 2 382 653 851 412 
Minimum 0 0 0 
Maximum 4 950 000 17 440 000 6 125 000 
Antal bolag med köpoptioner (N) 7 (12,5 %) 11 (19,6 %) 8 (14,3 %) 
Totalt antal bolag (N) 56 56 56 



6.6 Summering av hypotesernas utfall 
 
 

 
 
 

6.7 Kapitelsammanfattning 
 
Vilket modellen i kapitel 6.6 visar fann vi starka samband mellan ägarstrukturen 
(Institutioner, privat personer under fem procent, anställda i företaget), styrelsens 
storlek, företagets storlek, styrelseledamöternas mandattid, styrelseledamöternas 
kompetens och det svenska publika företagets ersättningar. Däremot fick vi 
förkasta nomineringskommittéernas betydelse för ersättningarna, 
styrelseledamöternas ålder och tillhörighet (Antogs till viss del för år 2000).  
  I vår andra del när vi ville tyda på ersättningarnas betydelse för det 
publika företagets prestationer. Vi lyckades inte finna några samband mellan; 
styrelsens arvode, ordförande arvode, aktieinnehav, konvertibler, optioner och 
prestationsvariablerna; BM, RM, ROA, ROE och RET. Emellertid ska det påpekas 
att vissa samband kunde tydas exempelvis aktieinnehavets betydelse för ROA. 
Dessvärre kunde inte sambandet stödjas vid exkludering av ett antal företag. Vi 
diskuterar närmare utfallet i vår kommande slutsats.   
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7 Slutsats 
 
 
Vi inleder med en avslutande diskussion angående de resultat vi fann i vår 
undersökning. Vidare beskrivs ett antal praktiska implikationer. Dessutom framför 
vi kritik mot vårt eget arbete som vi avslutar med förslag till fortsatt forskning.       
 

 
 

7.1 Avslutande diskussion 
 
I vårt arbete har vi försökt att utreda om ett flertal faktorer antas påverka styrelsens 
ersättningar mellan åren 1999-2001, och om prestationer påverkats i en viss 
riktning efterföljande år 2000-2002. Vi fann i ett av huvudersättningsmåtten att 
arvoderingen hade ökat markant i de svenska publika företagen med hela 24 
procent mellan år 1999-2001. Innebörden torde ha varit att styrelsens ersättningar 
har påverkats av olika faktorer.  

I vår första hypotes hade vi testat ägarstrukturen baserad utifrån fem 
olika ägargrupper och om deras makt påverkade ersättningarnas nivå som vi mätt 
med hjälp av måttet ägarkoncentration. Generellt sätt fanns det tecken på 
ägarkoncentration i de tre grupperna, institutioner, privatpersoner med ett 
aktieinnehav över fem procent samt ägare med anställning i företaget. Vi fann 
emellertid att bara en grupp överensstämde med våra förutsägelser i teorin. Det var 
överraskande att endast anställda i företaget med ett koncentrerat ägande, hade så 
pass mycket inflytande i företaget att styrelsens ersättningar kunde påverkas i 
negativ riktning. Visserligen påverkade den mindre gruppen, privatpersoner under 
fem procent, ersättningarna på samma sätt, utan att uppnå samma nivå i 
ägarkoncentration. Innebörden blir att ägarkoncentrationen har en stark betydelse 
för ersättningarnas riktning i minst två grupper. Samtidigt ska det påpekas att 
institutionerna tenderar att vara en stark drivkraft med att höja ersättningarna till de 
publika företagens styrelsemedlemmar. Vi kan då fråga oss varför institutionerna 
inte har något intresse att påverka ersättningarna negativt, om de har enligt teorin 
ett präglat ”voice” beteende.  

Att så blev fallet kan bero på att de institutionella ägarna är osäkra på att 
företagens styrelser inte kan leverera de resultat som ägarna kräver på sitt insatta 
kapital. Därtill kan det vara så att institutioner enda syfte är att maximera sin 
aktieportfölj, allt för att tillfredställa sina egna intressenter. Samtidigt verkar inte 
gruppen ”privatpersoner med ett ägande över fem procent” ha samma 
ambitioner som institutionerna. De verkar endast vara intresserad av att bevaka sin 
maktposition, främst genom att inneha en styrelseplats eller en stor aktiepost. Så 
länge de har denna möjlighet så kan ersättningarna vara ett instrument just för att 
inte sig skilja sig från övriga publika företag på marknaden. Till detta är 
ersättningarna ett instrument för att locka till sig nya styrelseledamöter i styrelsen. 



De väljer emellertid ledamöter främst med stark anknytning till dem själva, så 
egentligen behöver ingen ersättning betalas ut.  

I den sista gruppen verkar utländska ägarna inte vara intresserade av att 
vara aktiva ägare i de svenska publika företagen utan verkar förlita sig på ett tydligt 
”exit” beteende. Därtill kan det antas att utländska ägarna förväntar sig att de andra 
ägargrupperna höjer rösterna på bolagsstämman vid beslut om ersättningarna till 
styrelsen, istället för att utländska ägare utnyttjar sina möjligheter till ett ”voice” 
beteende. Ersättningsprocessen verkar alltså styras av vilken drivkraft det finns hos 
de olika ägargrupperna genom att vara mest aktiv på bolagsstämman och därmed 
påverka ersättningarna till den nivå de anser är lämplig, utifrån de förutsättningar 
företaget står inför. Även om nomineringskommittéer har tillkommit, ökat i allt 
snabbare takt i de svenska publika företagen och ersatt valberedningen samt utfört 
slutna uppgörelser för att styra upp bland annat ersättningsprocessen. Därför syns 
det inga tecken på att tillkomsten av nomineringskommittéer har någon påverkan 
på ersättningarnas nivå. Det kan antas att denna process utvecklas och exempel 
institutionerna pressas ännu mera av en allmän debatt i samhället om 
ersättningarnas nivå till styrelsens olika medlemmar. Vilket i slutändan leder till att 
de utnyttjar sin möjlighet till ett präglat ”voice” beteende. Förhoppningsvis kan det 
leda till att ersättningarna inte ökar i samma takt som de gjorde i vår undersökning. 

  Det verkar alltså finnas starka tecken på att ersättningarna har drivits 
upp i de svenska publika företagen. En stark bidragande orsak kan vara att de 
publika företagen tillväxt har ökat de senaste åren, vilket visades i två av våra tre 
storleksvariabler. Utfallet från våran undersökning är inte överraskande i sig, men 
sammanfaller klart med tidigare undersökningar där storleksvariabeln användes. 
Tendensen verkar vara att ägarna till de publika företagen vill belöna styrelsen med 
höjda ersättningar utifrån företagets tillväxt, utan att ta hänsyn till vilka vinster 
företagen lyckas skapa. Det visades tydligt mellan åren 1999-2001 med det fallande 
börsvärdet och marginalerna som många företag hade (Kapitel: 6.3.3 & 6.4). Det 
kan antas bero på den övertro som finns på ersättningarna som incitamentsförmåga. 
Om detta är fel sätt att belöna styrelsen för ett ”gott” arbete kan alltid diskuteras, 
men det är alltid ett övervägande som varje aktieägare måste göra på 
bolagsstämman.  

    Om nu företagets storlek har en avgörande betydelse för 
ersättningarna så kan det ifrågasättas varför det är likadant i fallet med styrelsens 
storlek. Att ersättningarna också drivs uppåt när antalet styrelseledamöter ökar är 
kanske inte märkvärdigt i sig. Eftersom för varje ledamot som tillsätts ökar ju också 
de totala ersättningarna. Emellertid torde den bakomliggande processen istället 
styras utifrån det arbete som styrelseledamöterna lägger ner. Aktieägarna har alltid 
ett syfte med att tillsätta en extra ledamot i en styrelse. De vill öka kompetensen 
och därmed förbättra styrkan i styrelsen, men om detta är fallet i de svenska publika 
företagen kan diskuteras. En ytterligare styrelseledamot kan visserligen tillföra nya 
infallsvinklar i styrelsen, men ett av problemen i de svenska publika företagen 
styrelser är var den kris som företagen drabbades av under vår mätperiod. 
Emellertid ökade ersättningarna till styrelserna under denna period som kan ha 
berott på att aktieägarna var förmodligen tvungna att öka ersättningarna under 
dessa förutsättningar, i förhoppning att styrelsens effektivitet skulle öka. Samtidigt 
pekade Vafes (1999) på i teorin att den bästa styrelsen består endast av fem 



ledamöter. Följer vi det genomsnitt som vi fann på sex ledamöter i de svenska 
företagen, bör lämpligen styrelserna med rätt antal ledamöter vara effektiva, och till 
följd därav vara värda den ersättning de tilldelas för utfört arbete, oavsett de 
problemen som styrelsen utsätts för.   

    Åldern påstås också var drivkraft för att påverka ersättningarna. 
Emellertid i de svenska publika företagen var spridningen i åldern så pass stor 
mellan ledamöterna att samband ej kunde finnas. Problemet har varit i de svenska 
publika företagen att styrelseledamöter med hög ålder har valts om av den orsaken 
att de själva har varit stora aktieägare, och därmed haft ett stort inflytande på sitt 
eget omval. Det torde betyda att de har stor makt att även besluta om sin egen 
ersättning.  

I vår teoretiska bearbetning fann vi att det är flertalet som påstår att 
styrelseledamöter med viss tillhörighet har betydelse för en styrelse. Att tillföra 
styrelseledamöter med så lite anknytning till huvudägarna kan skapa bättre 
förutsättningar att resultat skapas. I vår undersökning är det mycket som tyder på 
att starka ägare med styrelseplats inte är lika intresserade att tilldelas någon 
ersättning för sin tillförda arbetsinsats, även om sambandet var svagt. Vilket sätter 
press på de oberoende ledamöterna att inte kunna kräva ersättning om insiders är 
med i majoriteten. Emellertid om de oberoende ledamöterna ökas och 
insidermakten minskas borde ersättningar drivas uppåt, även för de som inte är 
insiders. Återigen blir maktfunktionen en avgörande betydelse för ersättningarna i 
de svenska publika företagen.  

När vi undersökte mandattidens betydelse för ersättningar fann vi inga 
samband. Det kan tyckas överraskande att mandattiden inte verkar ha någon 
avgörande roll när ersättningar ska tilldelas styrelseledamöterna. Mandattiden är ju 
den tid ledamöterna har varit invalda i styrelsen och fått en kompetens genom att få 
nya kunskaper om det publika företaget och dess omvärld. Det borde ge 
styrelseledamöterna en bättre förhandlingsposition när aktieägarna ska besluta om 
deras ersättningar. Även om vi inte fann några samband kan det påpekas att det inte 
helt osannolikt att mandattiden kan användas i helhetsbedömning när ersättningarna 
ska beslutas. Istället tyder mycket på att kompetens har en betydligt större roll vid 
denna helhetsbedömning.    

Vi fann klara samband mellan kompetensen och ersättningarna. I de 
svenska publika företagen verkar aktieägarna se upp till de styrelseledamöterna 
med en hög kompetens. Eftersom vi inte testade respektive kompetensgrupp var för 
sig vet vi inte vilken som har störst påverkan på ersättningarna. I de svenska 
publika företagen verkar ändå ledamöter med ordförande och VD kompetens som 
mest har en avgörande roll för ersättningarnas nivå. Det är inte helt osannolikt 
eftersom ordförande är den viktigaste beslutfattaren och ledaren i ett företag. 
Ordförande driver styrelsen och fastställer dess arbetssätt. Ordförande utsätts för 
störst tryck från aktieägarna att prestera resultat och avsätta VD när denna inte 
leder företaget och skapar den avkastning som aktieägarna har ställt som mål. 
Vilket denna diskussion visar har även styrelseledamöter med VD kompetens en 
stor betydelse, eftersom denne brukar leda den operativa verksamheten. Det torde 
därmed betyda att ordförande och VD har störst betydelse i de svenska publika 
företagen. Vi fann också att de styrelser som hade styrelseledamöter med VD och 
ordförandekompetens var endast ett fåtal i varje styrelse. Visserligen kan de andra 



grupperna ha en påverkan på ersättningarna, men antar ändå att styrelseledamöter 
med ordförande och VD kompetens en stor betydelse för ersättningarna. Oavsett 
dessa förutsättningar har kompetensen en avgörande roll i bedömningen när 
ersättningar ska beslutas i de svenska publika företagen.  

I vårt sista steg när vi testade om prestationerna påverkades av fem olika 
ersättningsvariabler var det överraskande att vi inte fann några samband. 
Aktieägarna tillsätter styrelsens ledamöter för att förbättra resultatet för företaget 
och tilldelar de ersättningar för det utförda och framtida arbetet. Därtill sätter 
styrelsen riktlinjer och beslutar om den framtida strategin. De borde ha så pass stor 
makt att de kan vara en drivande kraft för prestationerna företaget skapar. Men som 
tidigare undersökningar visar på, är kopplingar med VD och dess prestationer 
starka av just på den anledningen att VD har kontakt med den operativa 
verksamheten. Det kanske är så att styrelsens sitter allt för långt ifrån den operativa 
verksamhet och därmed förlorar en stor del av dess makt över företaget. Som vi 
påpekade tidigare i arbetet (Kap 4.3), kan styrelsen avsätta VD vid ett misslyckande 
med implementeringen av företagets strategi och framtida inriktning. Men hur ska 
styrelsen ersättas? Det beskrivs i nästa kapitel.  
 
 

7.2 Praktiska Implikationer  
 
I denna undersökning har vi försökt finna samband mellan vad som påverkar 
styrelsens ersättningar och om ersättningarna påverkar prestationerna. Men vilka 
variabler ska användas i framtida ersättningsbedömningar för styrelsens ledamöter. 
Vi anser att styrelsens ledamöter ska bedömas och ersättas enligt följande förslag. 

I varje publikt företag ska aktieägarna bedöma ersättningsnivå till 
styrelsens ledamöter utifrån de underlag som nomineringskommittéerna 
tillhandahåller i den utvärderingsprocess, som de initierar när nya ledamöter ska 
tillsättas och väljas om. Det ska helst finnas nomineringskommitté i varje publikt 
företag. Nomineringskommittéerna ska bestå av de största ägarna, men även av små 
aktieägare med under fem procents aktieinnehav så att press kan sättas på 
ersättningarnas nivå, för att inte en negativ debatt skapas bland företagets 
intressenter, och att ersättningarnas nivå är satt utifrån ett etiskt perspektiv. När 
nomineringskommittéerna utvärderar varje nuvarande och blivande ledamot för att 
bestämma dess ersättning ska de främst utgå ifrån ledamöternas kompetens. Den 
ska baseras på deras tidigare arbete som ordförande, VD och sist övriga 
styrelseuppdrag. Därtill hur effektiva styrelseledamöterna är i styrelsen. Åldern kan 
också vara en måttstock, men är ingen primär utgångspunkt. En optimal ålder för 
styrelseledamot är mellan 55-65 år, med goda erfarenheter från ett tidigare aktivt 
arbete i onoterade och publika företag. Företaget storlek ska också vara viktig vid 
bedömningen. Desto större företag som styrelseledamoten har ansvar för desto mer 
ska den ha betalt, eftersom ett större företag medför ett större ansvar. 
Styrelseledamoten ska betalas främst med arvode, men ska kombineras med aktier 
som företaget köpt in över marknaden, för att garantera att samtliga 
styrelseledamöter innehar aktier i företaget. Därtill är det viktigt att en 



inlåsningsvariabel finns, för att förhindra en allt för tidig försäljning. Andra 
instrument ska inte användas, utan de är bara till för anställd personal i företaget. 
Vid bedömningen av nivån på ersättningar till styrelsens ledamöter ska även VD 
prestationerna inräknas, eftersom det är denne som driver den operativa 
verksamheten. Presterar VD och företaget dåliga resultat ska även ersättningarna 
till styrelsens ledamöter sänkas, eftersom styrelsens har det största ansvaret i ett 
publikt företag. Vilka prestationsvariabler som är bäst bedöma prestationerna 
utifrån ska vara aktieavkastningen och rörelsemarginalen. Vi fann inga samband i 
dessa variabler, men anser att de motsvarar aktieägarna intressen bäst. Det beror på 
att rörelsemarginalen bäst beskriver vad själva den operativa verksamhet presterar 
utifrån den kontroll som styrelsen har haft på VD dagliga driften. Misslyckas VD:n 
i den operativa verksamheten har också styrelsens misslyckats i den egna 
kontrollen av VD:n. Skulle styrelsens däremot lyckas att styra företaget och dess 
VD mot bättre resultat ska båda dessa parter belönas i höjda ersättningarna. Med 
den reservation att VD:n ska ha den bästa belöningen eftersom denne är närmast 
verksamheten.     
 
 

7.3 Kritik mot vårt arbete 
 
Vi har försökt göra ett arbete som angriper ett område, vilket inte har varit lika 
genomlyst i tidigare undersökningar. Det finns säkert flera undersökningar som har 
genomförts, men det är utan våran vetskap. Men under vårt arbete slutgiltiga del 
fann vi dock en undersökning i Sverige som hade tagit upp liknande problematik. I 
Mattson et al (2003) baserade undersökningen på de publika företagen på 
Stockholmsbörsens A-listan mellan åren 1993-2002. Den visades att VD och 
ordförandes ersättningar har starka samband med företagets prestationer. Det var 
tvärt i mot vad vi fann. Vi är medvetna att ett antal fel kan har gjorts i vår 
undersökning. Vi blandade både stora, medelstora och små publika företag. Det har 
medfört att de funna variablerna har avvikit kraftigt från varandra vilket som 
visades tydligt av närvaron av de extremvärden vi fann. Att vi dessutom inte 
lyckades få rätt på en stor av prestationsvariablerna kan ha haft stor betydelse i vårt 
utfall. Om vi hade arbetat med ett mera snävt angreppssätt vid definieringen av 
företag kunde vi ha funnit samband mellan ersättningarna och prestationerna som 
Mattson et al (2003) fann i deras undersökning. Vi fann också vissa spår i 
uppsatsen att ordföranden hade stor betydelse för ersättningar, även om vi inte hade 
samma angreppssätt som dem. Därtill borde vi kanske använt flera testmetoder för 
att säkra sambanden, och möjligen genomfört ett antal intervjuer med olika 
styrelseledamöter. Emellertid var vi tvungna att begränsa oss och inte ta med allt 
för mycket data i vår undersökning. Vi är också medvetna om att β-värdet och 
utdelningar inte är medräknade men hoppas ändå att aktieavkastning för respektive 
företag ska räcka som underlag. Totalt sätt kan det finnas fler brister vi inte har 
upptäckt, men i en komplex undersökning som denna är vi medveten om denna 
problematik.  
 



 

7.4 Förslag för fortsatt forskning 
 

Vi kan hålla med samhällsforskaren Rothstein (2002) att vi intresserar oss för teori 
som endast bekräftar det vi redan vet. Emellertid har vi ändå försökt finna något 
som kan ge ett bidrag till den framtida forskningen och samhällsdebatten. De 
framtida undersökningarna kan rikta in sig på kopplingen mellan styrelsen och 
företagets prestationer, med en uppdelning på stora, medelstora och små företag. 
Dessutom kan jämförelser göras mellan olika aktiebörser exempelvis de olika 
nordiska börserna i Island, Norge, Danmark och Finland. Undersökningen behöver 
nödvändigtvis inte bara basera sig på publika företag utan även i onoterade företag. 
Emellertid är vi medvetna om att informationen kan vara begränsad i onoterade 
företag. Men kan ändå vara ett framtida område som kan ge ett positivt bidrag till 
debatten. 
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9 Bilagor 
 

9.1 Undersökta bolag 1-29 
 
 
 
 
 
 

BN BOLAG BÖRSLISTA KOD BRANSCHINDEX KOD UNDERBRANSCHINDEX 

1 SSAB A-listan, Mest 
omsatta 10 Råvaror 1030 Gruv och metaller 

2 Höganäs A-listan, övriga 10 Råvaror 1030 Gruv och metaller 
3 Sintercast O-listan 30 Konsumentvaror 3010 Sällanköpsvaror 
4 H & M Attract 40 30 Konsumentvaror 3010 Sällanköpsvaror 

5 Electrolux A-listan, Mest 
omsatta 30 Konsumentvaror 3010 Sällanköpsvaror 

6 Bilia A-listan, övriga 30 Konsumentvaror 3010 Sällanköpsvaror 
7 Cloetta Fazer Attract 40 30 Konsumentvaror 3020 Dagligvaror 

8 SCA A-listan, Mest 
omsatta 10 Råvaror 1040 Skog 

9 Klippan O-listan 10 Råvaror 1040 Skog 
10 Rottneros Attract 40 10 Råvaror 1040 Skog 

11 Peab O-listan, övriga 20 Industri 2010 Bygg och 
anläggningsrelaterat 

12 Skanska A-listan, Mest 
omsatta 20 Industri 2010 Bygg och 

anläggningsrelaterat 

13 JM A-listan, övriga 20 Industri 2010 Bygg och 
anläggningsrelaterat 

14 Assa Abloy A-listan, Mest 
omsatta 20 Industri 2010 Bygg och 

anläggningsrelaterat 

15 Nea O-listan, övriga 20 Industri 2010 Bygg och 
anläggningsrelaterat 

16 NCC O-listan, övriga 20 Industri 2010 Bygg och 
anläggningsrelaterat 

17 Trelleborg A-listan, Mest 
omsatta 20 Industri 2020 Industriella konglomerat 

18 Cardo A-listan, övriga 20 Industri 2020 Industriella konglomerat 
19 91 O-listan, övriga 20 Industri 2020 Industriella konglomerat 
20 Midway O-listan, övriga 20 Industri 2020 Industriella konglomerat 
21 Westergyllen O-listan, övriga 20 Industri 2020 Industriella konglomerat 
22 Hexagon A-listan, övriga 20 Industri 2020 Industriella konglomerat 

23 Atlas Copco A-listan, Mest 
omsatta 20 Industri 2030 Fordon och maskiner 

24 Sandvik A-listan, Mest 
omsatta 20 Industri 2030 Fordon och maskiner 

25 Meda O-listan, övriga 40 Hälsovård 4010 Läkemedel 
26 Active O-listan 40 Hälsovård 4020 Bioteknik 
27 Getinge A-listan, övriga 40 Hälsovård 4030 Medicinsk teknik 
28 Ortivus O-listan, övriga 40 Hälsovård 4030 Medicinsk teknik 
29 Finnveden A-listan, övriga 20 Industri 2030 Fordon och maskiner 



9.1.1 Undersökta bolag 30-56 
 

 

BN BOLAG BÖRSLISTA KOD BRANSCHINDEX KOD UNDERBRANSCHINDEX
 
30 Seco Tools A-listan, övriga 20 Industri 2030 Fordon och maskiner 

31 Volvo A-listan, Mest 
omsatta 20 Industri 2030 Fordon och maskiner 

32 Gambro A-listan, Mest 
omsatta 40 Hälsovård 4040 Vård 

33 SKF A-listan, Mest 
omsatta 20 Industri 2030 Fordon och maskiner 

34 Elektronikgr. O-listan, övriga 20 Industri 2040 Grossister 

35 Bong 
Ljungdahl O-listan, övriga 20 Industri 2050 Tryckerier och 

kontorsvaror 
36 Concordia O-listan, övriga 20 Industri 2060 Transport 
37 B&N O-listan, övriga 20 Industri 2060 Transport 
38 Ångpannefören A-listan, övriga 20 Industri 2070 Tekniska konsulter 
39 Itab O-listan, övriga 20 Industri 2080 Övrig industri 
40 Senea O-listan, övriga 20 Industri 2080 Övrig industri 
41 HL Display O-listan, övriga 20 Industri 2080 Övrig industri 
42 Gunnebo O-listan, övriga 20 Industri 2080 Övrig industri 

43 Borås 
Wäfverier O-listan, övriga 30 Konsumentvaror 3010 Sällanköpsvaror 

44 Wallenstam O-listan, övriga 50 Finans 5040 Fastigheter 
45 Wihlborgs Attract 40 50 Finans 5040 Fastigheter 
46 Fastighetspart O-listan, övriga 50 Finans 5040 Fastigheter 
47 Hufvudstaden A-listan, övriga 50 Finans 5040 Fastigheter 
48 Enea Attract 40 60 IT-företag 6010 IT och Internetkonsulter 
49 WM-data A-listan, övriga 60 IT-företag 6010 IT och Internetkonsulter 
50 TurnIT O-listan, övriga 60 IT-företag 6010 IT och Internetkonsulter 
51 IBS Attract 40 60 IT-företag 6020 Programvara 
52 Pricer O-listan, övriga 60 IT-företag 6020 Programvara 

53 Scribona O-listan, övriga 60 IT-företag 6030 Hårdvara och 
återförsäljare 

54 Ericsson A-listan, Mest 
omsatta 70 Telekommunikation 7010 Tele- och 

datakommunikation 

55 Nolato Attract 40 70 Telekommunikation 7030 Underleverantör 
telekommunikation 

56 TV4 A-listan, övriga 80 Media och 
underhållning 8010 Media och underhållning 



9.2 Borttagna bolag  
 

9.2.1 Steg 1 
 
H & M (år 1999: 3900 TSEK, 3000 TSEK) (år 2000: 3900 TSEK, 3000 TSEK) (år 
2001: 3900 TSEK, 3000 TSEK)  
 
Electrolux (år 1999: 3000 TSEK, 1000 TSEK) (år 2000: 3000 TSEK, 1000 TSEK) 
(år 2001: 2800 TSEK, 1000 TSEK) 
 
SCA (år 1999: 2000 TSEK, 750 TSEK) (år 2000: 2700 TSEK, 900 TSEK) (år 
2001: 2600 TSEK, 950 TSEK) 
 
Skanska (år 1999: 2000 TSEK, 750 TSEK) (år 2000: 2250 TSEK, 750 TSEK) (år 
2001: 3000 TSEK, 900 TSEK) 
 
Atlas Copco (år 1999: 3275 TSEK, 1000 TSEK) (år2000: 3275 TSEK, 1000) (år 
2001: 3275 TSEK, 1000 TSEK) 
 
Sandvik (år 1999: 2135 TSEK, 450 TSEK) (år 2000: 3052 TSEK, 450 TSEK) (år 
2001: 2000 TSEK, 500 TSEK) 
 
Volvo (år 1999: 2475 TSEK, 850 TSEK) (år 2000: 2475 TSEK, 850 TSEK) (år 
2001: 3250 TSEK, 1000 TSEK) 
 
Gambro (år 1999: 2650 TSEK, 1000 TSEK) (år 2000: 2775 TSEK, 1000 TSEK) 
(år 2001: 3775 TSEK, 1000 TSEK) 
 
SKF (år 1999: 2350 TSEK, 700 TSEK) (år2000: 2350 TSEK, 700 TSEK) (år 2001: 
2350 TSEK, 700 TSEK) 
 
LM Ericsson (år 1999: 5500 TSEK, 1500 TSEK) (år2000: 6500 TSEK, 2600 
TSEK) (år 2001: 6750 TSEK, 2500 TSEK) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.2.2 Steg 2 
 
Sintercast:   
År 2000; BM (-147,5 %), RM (-997,5 %), ROA (-43,7 %), ROE (-14,4 %), RET (-
7 %) 
År 2001; BM (-12,9 %), RM (-521 %), ROA (-59,8 %), ROE (-22,5 %), RET (-2 
%) 
År 2002; BM (32 %), RM (-17,4 %), ROA (-33,9 %), ROE (-12,9 %), RET (-27 %) 
 
Active Biotech: 
År 2000; BM (48,2 %), RM (-244,2 %), ROA (-36 %), ROE (-49 %), RET (-41 %) 
År 2001; BM (25,2 %), RM (16,7 %), ROA (4,5 %), ROE (3,8 %), RET (-4 %) 
År 2002; BM (105,2 %), RM (-8867 %), ROA (-56,2 %), ROE (-56,4 %), RET (-77 
%) 
 
Senea: 
År 2000; BM (-9,8 %), RM (-215,4 %), ROA (-68,2 %), ROE (-140,2 %), RET (-
18 %) 
År 2001; BM (-38,6 %), RM (-129,9 %), ROA (-60,2 %), ROE (-83,4 %), RET (34 
%) 
År 2002; BM (18,6 %), RM (-60,6 %), ROA (-80 %), ROE (-104,5 %), RET (-17 
%) 
 
Pricer:  
År 2000; BM (55,3 %), RM (-384,4 %), ROA (-76,2 %), ROE (-129,9 %), RET (-
56 %) 
År 2001; BM (12,6 %), RM (-235,1 %), ROA (-18,4 %), ROE (-67 %), RET (-10 
%) 
År 2002; BM (18,9 %), RM (-60,8 %), ROA (-25 %), ROE (-70,9 %), RET (-65 %) 
 
Turn IT:  
År 2001; BM (18,2 %), RM (-53,5 %), ROA (-48,7 %), ROE (-134 %), RET (-81 
%) 
År 2002; BM (19,4 %), RM (-12,5 %), ROA (-71,9 %), ROE (-31 %), RET (-87 %) 
 
Nolato:  
År 2001; BM (11,9 %), RM (-21,6 %), ROA (-23,9 %), ROE (-105,2 %), RET (-50 
%) 
 
Enea:  
År 2002; BM (10,9 %), RM (-54,1 %), ROA (-46,8 %), ROE (-74,7 %), RET (-72 
%)
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9.3 Tabeller till analyskapitlet  
 
 

 

 

 

TABELL 9.3.1: STYRELSENS TOTALA ARVODE, EXKL. 
BOLAG 1999 2000 2001 

Medelvärde 607 717 650 267 724 233 
Standard avvikelse 291 120 275 736 337 000 
Trimmat medelvärde 596 120 642 500 709 968 
Median 575 500 600 000 650 000 
Minimum 145 000 170 000 170 000 
Maximum 1 325 000 1 350 000 1 600 000 
Skewness 0,446 0,307 0,570 
Kurtosis -0,443 -0,313 0,044 
Antal uteliggare 0 1 1 
Antal Extremvärden 0 0 0 
Antal bolag (N) 46 45 43 

TABELL 9.3.2: STYRELSENS ARVODE, EXKLUSIVE 
ORDFÖRANDE & BOLAG 1999 2000 2001 

Medelvärde 450 524 474 744 526 783 
Standard avvikelse 259 801 233 185 276 399 
Trimmat medelvärde 433 551 465 451 513 460 
Median 400 000 410 000 483 000 
Minimum 80 000 100 000 100 000 
Maximum 1 152 000 1 050 000 1 300 000 
Skewness 0,787 0,441 0,771 
Kurtosis 0,206 -0,482 0,198 
Antal uteliggare 0 0 0 
Antal Extremvärden 0 0 0 
Antal bolag (N) 46 45 43 

TABELL 9.3.3: INSTITUTIONER (X) VS STYRELSENS ARVODE (Y) 1999  2000  2001  
Pearson Correlation 0,296 * 0,276  0,399 **
Kendall tau-b 0,198  0,277 ** 0,312 **
Spearman 0,307 * 0,366 ** 0,458 **
R Square 0,087  0,076  0,159  
Anova F-Value 4,211  3,558  7,776  
Sig.Model 0,046  0,066  0,008  
Antal bolag (N) 46  45  43  

TABELL 9.3.4: INSTITUTIONER (X) VS STYRELSENS ARVODE (Y), 
EXKL. BOLAG 

1999  2000  2001  

Pearson Correlation 0,457 ** 0,539 ** 0,467 **
Kendall tau-b 0,290 ** 0,378 ** 0,337 **
Spearman 0,438 ** 0,512 ** 0,482 **
R Square 0,209  0,290  0,218  
Anova F-Value 14,247  22,081  15,085  
Sig.Model 0,000  0,000  0,000  
Antal bolag (N) 56  56  56  
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TABELL 9.3.5: INSTITUTIONER (X) VS ARVODE EXKL. ORDFÖRANDE 
(Y), BOLAG 1999  2000  2001  

Pearson Correlation 0,279  0,184  0,359 * 
Kendall tau-b 0,195  0,196  0,312 **
Spearman 0,318 * 0,271  0,431 **
R Square 0,078  0,034  0,129  
Anova F-Value 3,724  1,505  6,079  
Sig.Model 0,06  0,227  0,018  
Antal bolag (N) 46  45  43  

TABELL 9.3.6: LN INSTITUTIONER (X) VS ARVODE EXKL. 
ORDFÖRANDE (Y) 1999   2000   2001   

Pearson Correlation 0,252   0,534 ** 0,463 **
Kendall tau-b 0,298 ** 0,347 ** 0,345 **
Spearman 0,462 ** 0,478 ** 0,473 **
R Square 0,064  0,274  0,215   
Anova F-Value 3,674  20,415  14,746   
Sig.Model 0,061   0,000   0,000   
Antal bolag (N) 56   56   56   

TABELL 9.3.7: MR, INSTITUTIONER (X) VS STYRELSENS ARVODE (Y), 
EXKL. BOLAG 1999  2000  2001 

R Square 0,562  0,507  0,600 
Anova F-Value 9,911  7,252  11,265 
Sig.Institutioner 0,659  0,438  0,313 
Tolerance 0,808  0,869  0,764 
Sig.Model Totalt 0,000  0,002  0,000 
Antal bolag (N) 46  45  43 

TABELL 9.3.8: MR, LN INSTITUTIONER (X) VS STYRELSENS  
ARVODE (Y) 1999  2000  2001 

R Square 0,656  0,761  0,763 
Anova F-Value 20,042  36,448  36,975 
Sig.Institutioner 0,486  0,121  0,373 
Tolerance 0,629  0,680  0,723 
Sig.Model Totalt 0,000  0,000  0,000 
Antal bolag (N) 56  56  56 

TABELL 9.3.9: MR, INSTITUTIONER (X) VS ARVODE EXKL. 
ORDFÖRANDE (Y), BOLAG 1999   2000   2001   

R Square 0,551  0,507  0,566   
Anova F-Value 9,351  7,255  9,409   
Sig.Institutioner 0,913  0,834  0,440   
Tolerance 0,808  0,903  0,764   
Sig.Model 0,000   0,002   0,000   
Antal bolag (N) 46   45   43   
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TABELL 9.3.10: MR, LN INSTITUTIONER (X) VS ARVODE EXKL. 
ORDFÖRANDE (Y) 1999  2000  2001  

R Square 0,721  0,780  0,765  
Anova F-Value 28,718  41,075  37,302  
Sig.Institutioner 0,503  0,225  0,409  
Tolerance 0,625  0,680  0,723  
Sig.Model 0,000  0,000  0,000  
Antal bolag (N) 56  56  56  

TABELL 9.3.11: PRIVATPERSONER ÖVER FEM PROCENT (X) VS 
STYRELSENS ARVODE (Y), EXKL. BOLAG 1999  2000  2001  

Pearson Correlation -0,208  0,106  0,144  
Kendall tau-b 0,111  0,009  0,067  
Spearman 0,151  0,036  0,170  
R Square 0,013  0,011  0,021  
Anova F-Value 0,584  0,490  0,869  
Sig.Model 0,449  0,488  0,357  
Antal bolag (N) 46  45  43  

TABELL 9.3.12: LN PRIVATPERSONER ÖVER FEM PROCENT (X) VS 
STYRELSENS ARVODE (Y) 1999  2000  2001  

Pearson Correlation -0,221  -0,228  -0,173  
Kendall tau-b -0,072  -0,144  -0,101  
Spearman -0,107  -0,182  -0,132  
R Square 0,049  0,059  0,030  
Anova F-Value 2,762  3,372  1,674  
Sig.Model 0,102  0,072  0,201  
Antal bolag (N) 56  56  56  

TABELL 9.3.13 PRIVATPERSONER ÖVER FEM PROCENT (X)  
VS STYRELSENS ARVODE EXKL. ORDFÖRANDE & BOLAG (Y) 1999  2000  2001   

Pearson Correlation 0,114  0,188  0,173   
Kendall tau-b 0,142  0,097  0,086   
Spearman 0,197  0,145  0,138   
R Square 0,061  0,036  0,030   
Anova F-Value 2,875  1,584  1,258   
Sig.Model 0,097  0,215  0,268   
Antal bolag (N) 46  45  43   

TABELL 9.3.14 LN PRIVATPERSONER ÖVER FEM PROCENT (X)  
VS STYRELSENS ARVODE EXKL. ORDFÖRANDE (Y) 1999   2000   2001   

Pearson Correlation -0,061   -0,170   -0,174   
Kendall tau-b -0,070  -0,088  -0,091   
Spearman -0,104  -0,119  -0,120   
R Square 0,004  0,029  0,030   
Anova F-Value 0,200  1,602  1,674   
Sig.Model 0,656   0,211   0,201   
Antal bolag (N) 56   56   56   
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TABELL 9.3.15: PRIVATPERSONER UNDER FEM PROCENT (X)  
VS STYRELSENS ARVODE (Y), EXKL. BOLAG 1999  2000  2001  

Pearson Correlation 0,025  -0,313 * -0,403 **
Kendall tau-b -0,167  -0,331 ** -0,341 **
Spearman -0,218  -0,462 ** -0,485 **
R Square 0,001  0,098  0,162  
Anova F-Value 0,027  4,657  7,928  
Sig.Model 0,869  0,037  0,007  
Antal bolag (N) 46  45  43  

TABELL 9.3.16: LN PRIVATPERSONER UNDER FEM PROCENT (X)  
VS STYRELSENS ARVODE (Y) 1999  2000  2001  

Pearson Correlation -0,262  -0,444 ** -0,474 **
Kendall tau-b -0,215 * -0,384 ** -0,374 **
Spearman -0,303 * -0,526 ** -0,514 **
R Square 0,020  0,197  0,224  
Anova F-Value 1,117  13,234  15,630  
Sig.Model 0,295  0,001  0,000  
Antal bolag (N) 56  56  56  

TABELL 9.3.17: PRIVATPERSONER UNDER FEM PROCENT (X) VS  
STYRELSENS ARVODE EXKL. ORDFÖRANDE & BOLAG (Y) 1999  2000  2001  

Pearson Correlation 0,065  -0,301 * -0,442 **
Kendall tau-b -0,216 * -0,295 ** -0,358 **
Spearman -0,298 * -0,402 * -0,504 **
R Square 0,004  0,090  0,196  
Anova F-Value 0,184  4,273  9,971  
Sig.Model 0,670  0,045  0,003  
Antal bolag (N) 46  45  43  

TABELL 9.3.18: LN PRIVATPERSONER UNDER FEM PROCENT (X) 
VS STYRELSENS ARVODE EXKL. ORDFÖRANDE (Y) 1999  2000  2001  

Pearson Correlation -0,056  -0,514 ** -0,565 **
Kendall tau-b -0,247 * -0,380 ** -0,411 **
Spearman -0,352 ** -0,516 ** -0,568 **
R Square 0,002  0,264  0,320  
Anova F-Value 0,000  19,413  25,356  
Sig.Model 0,987  0,000  0,000  
Antal bolag (N) 56  56  56  

TABELL 9.3.19: MR, PRIVATPERSONER UNDER FEM PROCENT (X) 
VS STYRELSENS ARVODE (Y), EXKL. BOLAG 1999  2000  2001  

R Square 0,582  0,511  0,639  
Anova F-Value 10,987  7,424  13,789  
Sig. Privatpersoner under fem procent 0,202  0,168  0,043  
Tolerance 0,945  0,920  0,930  
Sig.Model Totalt 0,000  0,002  0,000  
Antal bolag (N)       
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TABELL 9.3.20: MR, LN PRIVATPERSONER UNDER FEM PROCENT 
(X) VS STYRELSENS ARVODE (Y) 1999  2000  2001   

R Square 0,653  0,751  0,763   
Anova F-Value 19,675  34,309  36,901   
Sig. Privatpersoner under fem procent 0,792  0,441  0,392   
Tolerance 0,806  0,737  0,709   
Sig.Model Totalt 0,000  0,000  0,000   
Antal bolag (N) 56  56  56   

TABELL: 9.3.21: MR, PRIVATPERSONER UNDER FEM PROCENT (X) 
VS ARVODE EXKL. ORDFÖRANDE (Y), BOLAG 1999  2000  2001  

R Square 0,572  0,532  0,635  
Anova F-Value 10,462  8,292  13,521  
Sig. Privatpersoner under fem procent 0,218  0,215  0,016  
Tolerance 0,945  0,920  0,930  
Sig.Model 0,000  0,001  0,000  
Antal bolag (N) 46  45  43  

TABELL: 9.3.22: MR, LN PRIVATPERSONER UNDER FEM PROCENT 
(X) VS ARVODE EXKL. ORDFÖRANDE (Y) 1999  2000  2001   

R Square 0,718  0,785  0,783   
Anova F-Value 28,252  42,456  41,989   
Sig. Privatpersoner under fem procent 0,958  0,112  0,036   
Tolerance 0,806  0,737  0,709   
Sig.Model 0,000  0,000  0,000   
Antal bolag (N) 56  56  56   

TABELL 9.3.23: ANSTÄLLDA I FÖRETAG (X) VS STYRELSENS 
ARVODE, EXKL. BOLAG (Y) 1999  2000  2001  

Pearson Correlation -0,435 ** -0,377 * -0,378 * 
Kendall tau-b -0,307 ** -0,364 ** -0,364 **
Spearman -0,420 ** -0,467 ** -0,441 **
R Square 0,19  0,142  0,143  
Anova F-Value 10,294  7,145  6,815  
Sig.Model 0,002  0,011  0,013  
Antal bolag (N) 46  45  43  

TABELL 9.3.24: LN ANSTÄLLDA I FÖRETAG (X) VS STYRELSENS  
ARVODE (Y) 1999  2000  2001  

Pearson Correlation -0,407 ** -0,417 ** -0,426 **
Kendall tau-b -0,337 ** -0,426 ** -0,408 **
Spearman -0,444 ** -0,542 ** -0,494 **
R Square 0,165  0,087  0,181  
Anova F-Value 10,694  5,178  11,951  
Sig.Model 0,002  0,027  0,001  
Antal bolag (N) 56  56  56  
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TABELL 9.3.25: ANSTÄLLDA I FÖRETAG (X) VS  
STYRELSENS ARVODE EXKL. ORDFÖRANDE & BOLAG (Y) 1999  2000  2001  

Pearson Correlation -0,501 ** -0,296 * -0,322 * 
Kendall tau-b -0,391 ** -0,311 ** -0,306 * 
Spearman -0,537 ** -0,393 ** -0,365 ** 
R Square 0,251  0,088  0,103  
Anova F-Value 14,731  4,138  4,728  
Sig.Model 0,000  0,048  0,036  
Antal bolag (N) 46  45  43  

TABELL 9.3.26: LN ANSTÄLLDA I FÖRETAG (X) VS  
STYRELSENS ARVODE EXKL. ORDFÖRANDE (Y) 1999  2000  2001  

Pearson Correlation -0,408 ** -0,418 ** -0,419 ** 
Kendall tau-b -0,397 ** -0,393 ** -0,386 ** 
Spearman -0,521 ** -0,497 ** -0,467 ** 
R Square 0,167  0,174  0,176  
Anova F-Value 10,794  11,354  11,504  
Sig.Model 0,002  0,001  0,001  
Antal bolag (N) 56  56  56  

TABELL 9.3.27: MR, ANSTÄLLDA I FÖRETAGET (X) VS  
STYRELSENS ARVODE (Y), EXKL. BOLAG 1999  2000  2001  

R Square 0,630  0,562  0,633  
Anova F-Value 14,175  9,701  13,372  
Sig. Privatpersoner under fem procent 0,018  0,024  0,058  
Tolerance 0,923  0,969  0,941  
Sig.Model Totalt 0,000  0,000  0,000  
Antal bolag (N) 46  45  43  

TABELL 9.3.28: MR, LN ANSTÄLLDA I FÖRETAGET (X) VS  
STYRELSENS ARVODE (Y) 1999  2000  2001  

R Square 0,675  0,782  0,790  
Anova F-Value 22,160  41,774  43,851  
Sig. Privatpersoner under fem procent 0,093  0,010  0,013  
Tolerance 0,858  0,932  0,918  
Sig.Model Totalt 0,000  0,000  0,000  
Antal bolag (N) 56  56  56  

TABELL 9.3.29: MR, ANSTÄLLDA I FÖRETAGET (X) VS  
ARVODE EXKL. ORDFÖRANDE (Y), BOLAG  1999  2000  2001  

R Square 0,762  0,548  0,589  
Anova F-Value 36,584  9,023  10,612  
Sig. Privatpersoner under fem procent 0,006  0,109  0,140  
Tolerance 0,858  0,969  0,941  
Sig.Model 0,000  0,001  0,000  
Antal bolag (N)       
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TABELL 9.3.30: MR, ANSTÄLLDA I FÖRETAGET (X) VS 
 ARVODE EXKL. ORDFÖRANDE (Y) 1999  2000  2001  

R Square 0,639  0,804  0,789  
Anova F-Value 14,876  48,496  43,827  
Sig. Privatpersoner under fem procent 0,008  0,008  0,016  
Tolerance 0,923  0,932  0,918  
Sig.Model 0,000  0,000  0,000  
Antal bolag (N) 56  56  56  

TABELL 9.3.31: UTLÄNDSKA PLACERARE (X) VS  
STYRELSENS ARVODE (Y), EXKL. BOLAG 1999  2000  2001  

Pearson Correlation 0,023  0,070  -0,166  
Kendall tau-b 0,102  0,037  -0,024  
Spearman 0,146  0,057  -0,034  
R Square 0,001  0,005  0,028  
Anova F-Value 0,024  0,212  1,159  
Sig.Model 0,877  0,648  0,288  
Antal bolag (N) 46  45  43  

TABELL 9.3.32: LN UTLÄNDSKA PLACERARE (X) VS  
STYRELSENS ARVODE (Y) 1999  2000  2001  

Pearson Correlation -0,154  -0,249  -0,110  
Kendall tau-b -0,073  -0,144  -0,088  
Spearman -0,910  -0,198  -0,109  
R Square 0,024  0,062  0,012  
Anova F-Value 1,306  3,578  0,666  
Sig.Model 0,258  0,064  0,418  
Antal bolag (N) 56  56  56  

TABELL 9.3.33: UTLÄNDSKA PLACERARE (X) VS  
STYRELSENS ARVODE EXKL.  
ORDFÖRANDE & BOLAG (Y) 

1999  2000  2001  

Pearson Correlation -0,060  0,070  -0,152  
Kendall tau-b 0,078  -0,001  -0,022  
Spearman 0,106  0,009  -0,037  
R Square 0,000  0,005  0,023  
Anova F-Value 0,001  0,211  0,973  
Sig.Model 0,971  0,648  0,330  
Antal bolag (N) 46  45  43  

TABELL 9.3.34: LN UTLÄNDSKA PLACERARE (X) VS  
STYRELSENS ARVODE EXKL. ORDFÖRANDE (Y) 1999  2000  2001   

Pearson Correlation -0,138  -0,240  -0,093   
Kendall tau-b -0,116  -0,163  -0,063   
Spearman -0,153  -0,215  -0,078   
R Square 0,019  0,058  0,009   
Anova F-Value 1,044  3,297  0,468   
Sig.Model 0,311  0,750  0,497   
Antal bolag (N) 56  56  56   
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TABELL 9.3.35: NOMINERINGSKOMMITTÉER (X) VS 
STYRELSENS ARVODE (Y), EXKL. BOLAG 1999  2000  2001   

Pearson Correlation -0,147  -0,118  -0,221   
Kendall tau-b -0,107  -0,083  -0,131   
Spearman -0,160  -0,101  -0,158   
R Square 0,022  0,014  0,040   
Anova F-Value 0,968  0,609  1,729   
Sig.Model 0,331  0,439  0,196   
Antal bolag (N) 46  45  43   

TABELL 9.3.36: LN NOMINERINGSKOMMITTÉER (X) VS 
STYRELSENS ARVODE (Y) 1999  2000  2001  

Pearson Correlation 0,057  0,145  -0,154  
Kendall tau-b 0,024  0,030  -0,113  
Spearman 0,029  0,037  -0,137  
R Square 0,003  0,002  0,024  
Anova F-Value 0,171  0,121  1,312  
Sig.Model 0,681  0,729  0,257  
Antal bolag (N) 56  56  56  

TABELL 9.3.37: NOMINERINGSKOMMITTÉER (X) VS  
STYRELSENS ARVODE EXKL. ORDFÖRANDE & BOLAG (Y) 1999   2000   2001   

Pearson Correlation -0,114   -0,221   -0,222   
Kendall tau-b -0,107  -0,201  -0,157   
Spearman -0,129  -0,241  -0,188   
R Square 0,013  0,049  0,049   
Anova F-Value 0,584  2,198  2,135   
Sig.Model 0,449   0,146   0,152   
Antal bolag (N) 46   45   43   

TABELL 9.3.38: LN NOMINERINGSKOMMITTÉER (X) VS  
STYRELSENS ARVODE EXKL. ORDFÖRANDE (Y) 1999  2000  2001  

Pearson Correlation 0,049  0,092  -0,152  
Kendall tau-b 0,025  -0,038  -0,123  
Spearman 0,030  -0,046  -0,148  
R Square 0,002  0,000  0,023  
Anova F-Value 0,126  0,005  1,268  
Sig.Model 0,724  0,947  0,265  
Antal bolag (N) 56  56  56  

TABELL 9.3.39: FÖRETAGETS STORLEK, OMSÄTTNING (X) VS 
STYRELSENS ARVODE (Y), EXKL. BOLAG 1999  2000  2001  

Pearson Correlation 0,559 ** 0,476 ** 0,558 **
Kendall tau-b 0,339 ** 0,349 ** 0,394 **
Spearman 0,487 ** 0,501 ** 0,548 **
R Square 0,312  0,227  0,346  
Anova F-Value 19,990  12,602  21,869  
Sig.Model 0,000  0,001  0,000  
Antal bolag (N) 46  45  43  
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TABELL 9.3.40: LN FÖRETAGETS STORLEK, OMSÄTTNING (X) 
VS STYRELSENS ARVODE (Y) 1999  2000  2001  

Pearson Correlation 0,652 ** 0,748 ** 0,759 **
Kendall tau-b 0,488 ** 0,547 ** 0,578 **
Spearman 0,625 ** 0,731 ** 0,756 **
R Square 0,425  0,559  0,576  
Anova F-Value 39,969  68,522  73,404  
Sig.Model 0,000  0,000  0,000  
Antal bolag (N) 56  56  56  

TABELL 9.3.41: FÖRETAGETS STORLEK, OMSÄTTNING (X) VS  
STYRELSENS ARVODE, EXKL. ORDFÖRANDE & BOLAG (Y) 1999  2000  2001  

Pearson Correlation 0,586 ** 0,506 ** 0,556 **
Kendall tau-b 0,431 ** 0,398 ** 0,417 **
Spearman 0,615 ** 0,562 ** 0,553 **
R Square 0,343  0,256  0,310  
Anova F-Value 22,956  14,793  18,384  
Sig.Model 0,000  0,000  0,000  
Antal bolag (N) 46  45  43  

TABELL 9.3.42: LN FÖRETAGETS STORLEK, OMSÄTTNING (X) 
VS STYRELSENS ARVODE, EXKL. ORDFÖRANDE (Y) 1999  2000  2001  

Pearson Correlation 0,473 ** 0,772 ** 0,761 **
Kendall tau-b 0,569 ** 0,581 ** 0,596 **
Spearman 0,754 ** 0,766 ** 0,765 **
R Square 0,224  0,597  0,579  
Anova F-Value 15,597  79,897  74,335  
Sig.Model 0,000  0,000  0,000  
Antal bolag (N) 56  56  56  

TABELL 9.3.43: FÖRETAGETS STORLEK, ANTAL ANSTÄLLDA 
(X) VS 
 STYRELSENS ARVODE (Y), EXKL. BOLAG 

1999  2000  2001  

Pearson Correlation 0,480 ** 0,309 * 0,532 **
Kendall tau-b 0,242 * 0,239 * 0,308 **
Spearman 0,360 ** 0,346 * 0,451 **
R Square 0,231  0,095  0,283  
Anova F-Value 13,192  4,256  16,150  
Sig.Model 0,001  0,039  0,000  
Antal bolag (N) 46  45  43  

TABELL 9.3.44: LN FÖRETAGETS STORLEK, ANTAL 
ANSTÄLLDA (X) VS  
STYRELSENS ARVODE (Y) 

1999  2000  2001  

Pearson Correlation 0,621 ** 0,703 ** 0,725 **
Kendall tau-b 0,435 ** 0,471 ** 0,521 **
Spearman 0,596 ** 0,650 ** 0,709 **
R Square 0,386  0,494  0,525  
Anova F-Value 33,972  52,653  59,797  
Sig.Model 0,000  0,000  0,000  
Antal bolag (N) 56  56  56  
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TABELL 9.3.45: FÖRETAGETS STORLEK, ANTAL ANSTÄLLDA 
(X) VS STYRELSENS ARVODE, EXKL. ORDFÖRANDE (Y) 1999   2000   2001   

Pearson Correlation 0,510 ** 0,307 * 0,477 **
Kendall tau-b 0,292 ** 0,286 * 0,293 **
Spearman 0,425 ** 0,411 ** 0,523 **
R Square 0,260  0,114  0,228   
Anova F-Value 15,469  5,552  12,109   
Sig.Model 0,000   0,023   0,001   
Antal bolag (N) 46   45   43   

TABELL 9.3.46: LN FÖRETAGETS STORLEK, ANTAL 
ANSTÄLLDA (X) VS STYRELSENS ARVODE, EXKL. 
ORDFÖRANDE (Y) 

1999  2000  2001  

Pearson Correlation 0,411 ** 0,706 ** 0,716 **
Kendall tau-b 0,492 ** 0,506 ** 0,517 **
Spearman 0,665 ** 0,687 ** 0,697 **
R Square 0,169  0,527  0,512  
Anova F-Value 10,988  60,181  56,682  
Sig.Model 0,002  0,000  0,000  
Antal bolag (N) 56  56  56  

TABELL 9.3.47: FÖRETAGETS STORLEK, BÖRSVÄRDE (X) VS 
STYRELSENS ARVODE (Y), EXKL. BOLAG 1999  2000  2001  

Pearson Correlation 0,283  0,233  0,586 **
Kendall tau-b 0,401 ** 0,402 ** 0,361 **
Spearman 0,578 ** 0,597 ** 0,527 **
R Square 0,080  0,054  0,344  
Anova F-Value 3,836  2,468  21,470  
Sig.Model 0,057  0,124  0,000  
Antal bolag (N) 46  45  43  

TABELL 9.3.48: LN FÖRETAGETS STORLEK, BÖRSVÄRDE (X) 
VS STYRELSENS ARVODE (Y) 1999  2000  2001  

Pearson Correlation 0,759 ** 0,818 ** 0,809 **
Kendall tau-b 0,545 ** 0,582 ** 0,567 **
Spearman 0,727 ** 0,773 ** 0,754 **
R Square 0,575  0,669  0,654  
Anova F-Value 73,170  109,265  102,097  
Sig.Model 0,000  0,000  0,000  
Antal bolag (N) 56  56  56  

TABELL 9.3.49: FÖRETAGETS STORLEK, BÖRSVÄRDE (X) VS  
STYRELSENS ARVODE, EXKL. ORDFÖRANDE & BOLAG (Y) 1999  2000  2001  

Pearson Correlation 0,330 * 0,251  0,585 **
Kendall tau-b 0,419 ** 0,380 ** 0,388 **
Spearman 0,587 ** 0,545 ** 0,539 **
R Square 0,109  0,063  0,342  
Anova F-Value 5,382  2,901  21,325  
Sig.Model 0,025  0,096  0,000  
Antal bolag (N) 46  45  43  
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TABELL 9.3.50: LN FÖRETAGETS STORLEK, BÖRSVÄRDE (X) 
VS STYRELSENS ARVODE, EXKL. ORDFÖRANDE (Y) 1999  2000  2001  

Pearson Correlation 0,377 ** 0,779 ** 0,778 **
Kendall tau-b 0,549 ** 0,551 ** 0,568 **
Spearman 0,728 ** 0,775 ** 0,757 **
R Square 0,142  0,607  0,605  
Anova F-Value 8,964  83,560  82,852  
Sig.Model 0,004  0,000  0,000  
Antal bolag (N) 56  56  56  

TABELL 9.3.51: STYRELSENS STORLEK (X) VS  
STYRELSENS ARVODE (Y), EXKL. BOLAG 1999  2000  2001  

Pearson Correlation 0,640 ** 0,569 ** 0,578 ** 
Kendall tau-b 0,553 ** 0,424 ** 0,468 ** 
Spearman 0,676 ** 0,542 ** 0,596 ** 
R Square 0,650  0,323  0,328  
Anova F-Value 32,174  20,544  20,027  
Sig.Model 0,000  0,000  0,000  
Antal bolag (N) 46  45  43  

TABELL 9.3.52: LN STYRELSENS STORLEK (X) VS  
STYRELSENS ARVODE (Y) 1999  2000  2001  

Pearson Correlation 0,699 ** 0,635 ** 0,735 ** 
Kendall tau-b 0,594 ** 0,487 ** 0,575 ** 
Spearman 0,726 ** 0,624 ** 0,709 ** 
R Square 0,699  0,403  0,540  
Anova F-Value 51,569  36,392  63,457  
Sig.Model 0,000  0,000  0,000  
Antal bolag (N) 56  56  56  

TABELL 9.3.53: STYRELSENS STORLEK (X) VS  
STYRELSENS ARVODE, EXKL. ORDFÖRANDE & 
 BOLAG (Y) 

1999  2000  2001  

Pearson Correlation 0,626 ** 0,620 ** 0,593 **
Kendall tau-b 0,549 ** 0,469 ** 0,493 **
Spearman 0,663 ** 0,593 ** 0,600 **
R Square 0,626  0,385  0,352  
Anova F-Value 28,287  26,918  22,228  
Sig.Model 0,000  0,000  0,000  
Antal bolag (N) 46  45  43  

TABELL 9.3.54: LN STYRELSENS STORLEK (X) VS  
STYRELSENS ARVODE, EXKL. ORDFÖRANDE (Y) 1999  2000  2001  

Pearson Correlation 0,728 ** 0,692 ** 0,787 **
Kendall tau-b 0,599 ** 0,537 ** 0,609 **
Spearman 0,725 ** 0,675 ** 0,735 **
R Square 0,728  0,478  0,620  
Anova F-Value 61,067  49,359  88,043  
Sig.Model 0,000  0,000  0,000  
Antal bolag (N) 56  56  56  



Styrelsens ersättningar                                          Sandström, J. & Szeliga, M.  

177 

 

 

 

 

 
 
 
 

TABELL 9.3.55: STYRELSELEDAMOTS ÅLDER (X) VS 
STYRELSENS ARVODE (Y), EXKL. BOLAG 1999  2000  2001  

Pearson Correlation 0,196  0,110  -0,061  
Kendall tau-b 0,106  0,064  -0,048  
Spearman 0,149  0,091  -0,055  
R Square 0,039  0,012  0,004  
Anova F-Value 1,766  0,523  0,155  
Sig.Model 0,191  0,473  0,696  
Antal bolag (N) 46  45  43  

TABELL 9.3.56: LN STYRELSELEDAMOTS ÅLDER (X) VS 
STYRELSENS ARVODE (Y) 1999  2000  2001  

Pearson Correlation 0,190  0,208  0,137  
Kendall tau-b 0,108  0,119  0,090  
Spearman 0,174  0,169  0,153  
R Square 0,036  0,043  0,019  
Anova F-Value 2,032  2,431  1,038  
Sig.Model 0,160  0,125  0,313  
Antal bolag (N) 56  56  56  

TABELL 9.3.57: STYRELSELEDAMOTS ÅLDER (X) VS 
STYRELSENS ARVODE, EXKL. ORDFÖRANDE & BOLAG (Y) 

1999  2000  2001   

Pearson Correlation 0,151  0,138  -0,011   
Kendall tau-b 0,067  0,097  -0,030   
Spearman 0,106  0,120  -0,045   
R Square 0,023  0,019  0,000   
Anova F-Value 1,022  0,833  0,005   
Sig.Model 0,317  0,366  0,942   
Antal bolag (N) 46  45  43   

TABELL 9.3.58: LN STYRELSELEDAMOTS ÅLDER (X) VS  
STYRELSENS ARVODE, EXKL. ORDFÖRANDE (Y) 1999  2000  2001  

Pearson Correlation 0,089  0,210  0,138  
Kendall tau-b 0,132  0,142  0,160  
Spearman 0,207  0,185  0,154  
R Square 0,008  0,044  0,019  
Anova F-Value 0,432  2,481  1,044  
Sig.Model 0,514  0,121  0,312  
Antal bolag (N) 56  56  56  

TABELL 9.3.59: STYRELSELEDAMOTS TILLHÖRIGHET (X) VS 
 STYRELSENS ARVODE (Y), EXKL. BOLAG 1999  2000  2001  

Pearson Correlation -0,162  -0,081  -0,165  
Kendall tau-b -0,117  -0,111  -0,113  
Spearman -0,161  -0,158  -0,172  
R Square 0,026  0,007  0,027  
Anova F-Value 1,183  0,283  1,146  
Sig.Model 0,283  0,598  0,291  
Antal bolag (N) 46  45  43  



Styrelsens ersättningar                                          Sandström, J. & Szeliga, M.  

178 

 

 

 

 

 
 

TABELL 9.3.60: LN STYRELSELEDAMOTS TILLHÖRIGHET (X) 
VS  
STYRELSENS ARVODE (Y) 

1999  2000  2001  

Pearson Correlation -0,146  -0,249  -0,162  
Kendall tau-b -0,107  -0,176  -0,130  
Spearman -0,150  -0,252  -0,191  
R Square 0,021  0,062  0,026  
Anova F-Value 1,178  3,569  1,454  
Sig.Model 0,283  0,064  0,233  
Antal bolag (N) 56  56  56  

TABELL 9.3.61: STYRELSELEDAMOTS TILLHÖRIGHET (X) VS 
 STYRELSENS ARVODE, EXKL. ORDFÖRANDE & BOLAG (Y) 1999  2000  2001  

Pearson Correlation -0,165  -0,131  -0,201  
Kendall tau-b -0,123  -0,120  -0,120  
Spearman -0,192  -0,165  -0,187  
R Square 0,034  0,017  0,041  
Anova F-Value 1,558  0,745  1,735  
Sig.Model 0,219  0,393  0,195  
Antal bolag (N) 46  45  43  

TABELL 9.3.62: LN STYRELSELEDAMOTS TILLHÖRIGHET (X) 
VS  
STYRELSENS ARVODE, EXKL. ORDFÖRANDE & BOLAG (Y) 

1999  2000  2001   

Pearson Correlation -0,215  -0,279 * -0,193   
Kendall tau-b -0,170  -0,203 * -0,138   
Spearman -0,245  -0,277 * -0,207   
R Square 0,046  0,078  0,037   
Anova F-Value 2,627  4,560  2,095   
Sig.Model 0,111  0,037  0,154   
Antal bolag (N) 56  56  56   

TABELL 9.3.63: STYRELSENS MANDATTID (X) VS  
STYRELSENS ARVODE (Y), EXKL. BOLAG 1999  2000  2001   

Pearson Correlation 0,282  0,067  0,107   
Kendall tau-b 0,096  -0,009  0,039   
Spearman 0,165  0,009  0,055   
R Square 0,079  0,004  0,011   
Anova F-Value 3,793  0,193  0,437   
Sig.Model 0,058  0,663  0,496   
Antal bolag (N) 46  45  43   

TABELL 9.3.64: LN STYRELSENS MANDATTID (X) VS 
 STYRELSENS ARVODE (Y) 1999  2000  2001  

Pearson Correlation 0,171  0,119  0,308 * 
Kendall tau-b 0,108  0,051  0,154  
Spearman 0,188  0,085  0,228  
R Square 0,029  0,036  0,095  
Anova F-Value 1,631  2,024  5,665  
Sig.Model 0,207  0,161  0,021  
Antal bolag (N) 56  56  56  
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TABELL 9.3.66: LN STYRELSENS MANDATTID (X) VS 
STYRELSENS ARVODE, EXKL. ORDFÖRANDE (Y) 1999  2000  2001  

Pearson Correlation 0,050  0,215  0,321 * 
Kendall tau-b 0,098  0,107  0,162  
Spearman 0,175  0,156  0,248  
R Square 0,003  0,046  0,103  
Anova F-Value 0,137  2,620  6,213  
Sig.Model 0,713  0,011  0,016  
Antal bolag (N) 56  56  43  

TABELL 9.3.65: STYRELSENS MANDATTID (X) VS  
STYRELSENS ARVODE, EXKL. ORDFÖRANDE & BOLAG (Y) 1999  2000  2001  

Pearson Correlation 0,284  0,196  0,165 * 
Kendall tau-b 0,048  0,079  0,061  
Spearman 0,095  0,127  0,102  
R Square 0,080  0,039  0,027  
Anova F-Value 3,849  1,725  1,143  
Sig.Model 0,056  0,196  0,291  
Antal bolag (N) 46  45  43  

TABELL 9.3.67: STYRELSENS KOMPETENS (X) VS  
STYRELSENS ARVODE (Y), EXKL. BOLAG  

1999  2000  2001  

Pearson Correlation 0,702 ** 0,546 ** 0,523 **
Kendall tau-b 0,527 ** 0,405 ** 0,349 **
Spearman 0,700 ** 0,560 ** 0,557 **
R Square 0,492  0,298  0,274  
Anova F-Value 42,653  18,271  15,499  
Sig.Model 0,000  0,000  0,000  
Antal bolag (N) 46  45  43  

TABELL 9.3.68: LN STYRELSENS KOMPETENS (X) VS  
STYRELSENS ARVODE (Y) 1999  2000  2001  

Pearson Correlation 0,573 ** 0,583 ** 0,600 **
Kendall tau-b 0,500 ** 0,448 ** 0,432 **
Spearman 0,698 ** 0,627 ** 0,606 **
R Square 0,328  0,340  0,360  
Anova F-Value 26,357  27,782  30,334  
Sig.Model 0,000  0,000  0,000  
Antal bolag (N) 56  56  56  

TABELL 9.3.69: STYRELSENS KOMPETENS (X) VS  
STYRELSENS ARVODE, EXKL. ORDFÖRANDE (Y) 1999  2000  2001  

Pearson Correlation 0,628 ** 0,564 ** 0,543 ** 
Kendall tau-b 0,502 ** 0,434 ** 0,389 ** 
Spearman 0,661 ** 0,591 ** 0,552 ** 
R Square 0,394  0,318  0,295  
Anova F-Value 28,520  20,025  17,135  
Sig.Model 0,000  0,000  0,000  
Antal bolag (N) 46  45  43  
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TABELL 9.3.70: STYRELSENS KOMPETENS (X) VS 
STYRELSENS ARVODE, EXKL. ORDFÖRANDE (Y) 1999  2000  2001  

Pearson Correlation 0,622 ** 0,624 ** 0,631 ** 
Kendall tau-b 0,531 ** 0,486 ** 0,457 ** 
Spearman 0,719 ** 0,657 ** 0,638 ** 
R Square 0,386  0,389  0,398  
Anova F-Value 33,999  34,409  35,674  
Sig.Model 0,000  0,000  0,000  
Antal bolag (N) 56  56  56  

TABELL 9.3.71: STYRELSENS ARVODE (X) VS  
BRUTTOMARGINAL (Y), EXKL. BOLAG 2000  2001  2002   

Pearson Correlation -0,022  -0,105  -0,065   
Kendall tau-b -0,041  -0,105  -0,047   
Spearman -0,045  -0,149  -0,067   
R Square 0,000  0,011  0,004   
Anova F-Value 0,024  0,535  0,206   
Sig.Model 0,876  0,468  0,652   
Antal bolag (N) 52  50  50   

TABELL 9.3.72: STYRELSENS ARVODE, EXKL. 
ORDFÖRANDE (X) VS BRUTTOMARGINAL (Y), EXKL. BOLAG 2000  2001  2002  

Pearson Correlation -0,098  -0,183  -0,149  
Kendall tau-b -0,057  -0,102  -0,076  
Spearman -0,080  -0,154  -0,116  
R Square 0,010  0,033  0,022  
Anova F-Value 0,485  1,657  1,095  
Sig.Model 0,489  0,204  0,301  
Antal bolag (N) 52  50  50  

TABELL 9.3.73: STYRELSENS ARVODE (X) VS 
RÖRELSEMARGINAL (Y), EXKL. BOLAG 2000  2001  2002  

Pearson Correlation -0,017  0,015  -0,178  
Kendall tau-b 0,110  0,081  -0,014  
Spearman 0,196  0,111  -0,016  
R Square 0,000  0,000  0,032  
Anova F-Value 0,014  0,008  1,567  
Sig.Model 0,907  0,929  0,217  
Antal bolag (N) 52  50  50  

TABELL 9.3.74: STYRELSENS ARVODE, EXKL. 
ORDFÖRANDE (X) VS RÖRELSEMARGINAL (Y), EXKL. 
BOLAG 

2000  2001  2002  

Pearson Correlation -0,005  0,013  -0,203  
Kendall tau-b 0,111  0,084  -0,033  
Spearman 0,191  0,129  -0,031  
R Square 0,000  0,000  0,041  
Anova F-Value 0,001  0,011  2,07  
Sig.Model 0,972  0,916  0,157  
Antal bolag (N) 52  50  50  
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TABELL 9.3.75: STYRELSENS ARVODE (X) VS ROA (Y), 
EXKL. BOLAG 2000  2001  2002   

Pearson Correlation 0,144  0,036  0,039   
Kendall tau-b 0,153  0,050  -0,008   
Spearman 0,226  0,067  -0,001   
R Square 0,021  0,001  0,002   
Anova F-Value 1,057  0,064  0,073   
Sig.Model 0,309  0,802  0,788   
Antal bolag (N) 52  50  50   

TABELL 9.3.76: STYRELSENS ARVODE, EXKL. 
ORDFÖRANDE (X) VS ROA (Y), EXKL. BOLAG 2000  2001  2002   

Pearson Correlation 0,065  -0,023  -0,104   
Kendall tau-b 0,126  0,061  -0,032   
Spearman 0,184  0,083  -0,031   
R Square 0,004  0,001  0,011   
Anova F-Value 0,210  0,025  0,529   
Sig.Model 0,649  0,875  0,471   
Antal bolag (N) 52  50  50   

TABELL 9.3.77: STYRELSENS ARVODE (X) VS ROE 
(Y), EXKL. BOLAG 2000  2001  2002   

Pearson Correlation 0,021  -0,123  -0,104   
Kendall tau-b 0,061  0,007  0,000   
Spearman 0,105  0,070  -0,011   
R Square 0,000  0,015  0,011   
Anova F-Value 0,022  0,735  0,523   
Sig.Model 0,882  0,395  0,473   
Antal bolag (N) 52  50  50   

TABELL 9.3.78: STYRELSENS ARVODE, EXKL. 
ORDFÖRANDE (X) VS ROE (Y) 2000  2001  2002   

Pearson Correlation -0,027  -0,145  -0,182   
Kendall tau-b 0,028  0,020  0,039   
Spearman 0,053  0,018  -0,063   
R Square 0,001  0,021  0,033   
Anova F-Value 0,036  1,027  1,638   
Sig.Model 0,850  0,316  0,207   
Antal bolag (N) 52  50  50   

TABELL 9.3.79: STYRELSENS ARVODE (X) VS 
AKTIEAVKASTNING (Y), EXKL. BOLAG. 2000  2001  2002  

Pearson Correlation -0,232  0,043  -0,294 * 
Kendall tau-b -0,146  0,085  -0,101  
Spearman -0,219  0,124  -0,140  
R Square 0,054  0,002  0,086  
Anova F-Value 2,846  0,088  4,536  
Sig.Model 0,098  0,768  0,038  
Antal bolag (N) 52  50  50  
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TABELL 9.3.80: STYRELSENS ARVODE, EXKL. ORDFÖRANDE 
(X) VS AKTIEAVKASTNING (Y), EXKL. BOLAG 2000  2001  2002  

Pearson Correlation -0,201  0,024  -0,271  
Kendall tau-b -0,134  0,086  -0,086  
Spearman -0,214  0,140  -0,119  
R Square 0,040  0,001  0,073  
Anova F-Value 2,108  0,027  3,793  
Sig.Model 0,153  0,871  0,057  
Antal bolag (N) 52  50  50  

TABELL 9.3.81: ORDFÖRANDES ARVODE (X) VS 
BRUTTOMARGINAL (Y), EXKL. BOLAG 2000  2001  2002   

Pearson Correlation 0,084  0,023  0,071   
Kendall tau-b 0,027  -0,110  -0,056   
Spearman 0,040  -0,142  -0,063   
R Square 0,007  0,001  0,005   
Anova F-Value 0,352  0,026  0,241   
Sig.Model 0,556  0,871  0,625   
Antal bolag (N) 52  50  50   

TABELL 9.3.82: ORDFÖRANDES ARVODE (X) VS 
RÖRELSEMARGINAL (Y), EXKL. BOLAG 2000  2001  2002   

Pearson Correlation -0,031  0,017  -0,103   
Kendall tau-b 0,159  0,032  -0,047   
Spearman 0,242  0,040  -0,054   
R Square 0,001  0,000  0,011   
Anova F-Value 0,048  0,014  0,510   
Sig.Model 0,827  0,905  0,479   
Antal bolag (N) 52  50  50   

TABELL 9.3.83: ORDFÖRANDES ARVODE (X) VS ROA 
(Y), EXKL. BOLAG 2000  2001  2002  

Pearson Correlation 0,211  0,117  0,239  
Kendall tau-b 0,160  -0,043  -0,047  
Spearman 0,232  -0,052  -0,054  
R Square 0,045  0,014  0,057  
Anova F-Value 2,334  0,666  2,918  
Sig.Model 0,133  0,418  0,094  
Antal bolag (N) 52  50  50  

TABELL 9.3.84: ORDFÖRANDES ARVODE (X) VS 
ROE (Y), EXKL. BOLAG 2000  2001  2002   

Pearson Correlation 0,076  -0,059  0,032   
Kendall tau-b 0,118  -0,021  -0,002   
Spearman 0,191  -0,025  -0,009   
R Square 0,006  0,003  0,001   
Anova F-Value 0,289  0,167  0,048   
Sig.Model 0,593  0,685  0,828   
Antal bolag (N) 52  50  50   
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TABELL 9.3.85: ORDFÖRANDES ARVODE (X) VS 
AKTIEAVKASTNING (Y), EXKL. BOLAG 2000  2001  2002  

Pearson Correlation -0,255  0,069  -0,265  
Kendall tau-b -0,122  0,062  -0,106  
Spearman -0,173  0,089  -0,144  
R Square 0,065  0,009  0,070  
Anova F-Value 3,474  0,450  3,613  
Sig.Model 0,068  0,506  0,063  
Antal bolag (N) 52  50  50  

TABELL 9.3.86: STYRELSENS AKTIER (ANTAL), 
EXKL. BOLAG 2000 2001 2002 

Medelvärde 7847 378 9 404 069 10 040 346 
Standard avvikelse 39 463 504 40 305 664 40 927 453 
Trimmat medelvärde 1 545 678 2 477 085 3 035 502 
Median 462 725 636 391 703 075 
Minimum 1900 1900 2200 
Maximum 283 000 000 284 000 000 284 000 000 
Skewness 6,917 6,488 6,392 
Kurtosis 48,906 44,191 42,931 
Antal uteliggare 1 2 1 
Antal Extremvärden 8 4 5 
Antal bolag (N) 52 50 50 

TABELL 9.3.87: STYRELSENS AKTIER (VÄRDE) TKR, EXKL. 
BOLAG 2000 2001 2002 

Medelvärde 1 899 522 1 296 757 1 524 413 
Standard avvikelse 11 203 680 5 854 629 8 709 934 
Trimmat medelvärde 159 329 310 708 171 399 
Median 32 665 51 764 42 451 
Minimum 353 329 312 
Maximum 80 635 520 41 408 622 61 545 692 
Skewness 7,067 6,591 6,956 
Kurtosis 50,612 45,463 48,829 
Antal uteliggare 1 1 0 
Antal Extremvärden 7 9 7 
Antal bolag (N) 52 50 50 

TABELL 9.3.88: VÄRDET AV STYRELSEN AKTIEINNEHAV (X) 
VS BRUTTOMARGINAL (Y), EXKL. BOLAG 2000  2001  2002   

Pearson Correlation 0,148  0,156  0,200   
Kendall tau-b 0,064  0,048  0,131   
Spearman 0,104  0,078  0,178   
R Square 0,022  0,033  0,040   
Anova F-Value 1,114  1,163  2,004   
Sig.Model 0,296  0,208  0,163   
Antal bolag (N) 52  50  50   
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TABELL 9.3.89: VÄRDET AV STYRELSEN 
AKTIEINNEHAV (X) VS RÖRELSEMARGINAL (Y) 

2000  2001  2002   

Pearson Correlation 0,001  0,111  0,081   
Kendall tau-b -0,038  0,052  0,054   
Spearman -0,061  0,088  0,061   
R Square 0,000  0,012  0,007   
Anova F-Value 0,000  0,602  0,317   
Sig.Model 0,995  0,442  0,576   
Antal bolag (N) 52  50  50   

TABELL 9.3.90: VÄRDET AV STYRELSEN AKTIEINNEHAV 
(X) VS ROA (Y), EXKL. BOLAG 2000  2001  2002  

Pearson Correlation 0,262  0,389 ** 0,527 ** 
Kendall tau-b 0,048  0,047  0,089  
Spearman 0,067  0,074  0,135  
R Square 0,068  0,151  0,278  
Anova F-Value 3,675  8,561  18,449  
Sig.Model 0,061  0,005  0,000  
Antal bolag (N) 52  50  50  

TABELL 9.3.91: VÄRDET AV STYRELSEN 
AKTIEINNEHAV (X) VS ROE (Y), EXKL. BOLAG 2000  2001  2002  

Pearson Correlation 0,104  0,207  0,271  
Kendall tau-b -0,043  -0,007  0,097  
Spearman -0,078  -0,003  0,149  
R Square 0,011  0,043  0,074  
Anova F-Value 0,549  2,159  3,815  
Sig.Model 0,462  0,148  0,057  
Antal bolag (N) 52  50  50  

TABELL 9.3.92: VÄRDET AV STYRELSEN 
AKTIEINNEHAV (X) VS AKTIEAVKASTNING (Y) 

2000  2001  2002  

Pearson Correlation -0,181  0,187  -0,053  
Kendall tau-b -0,109  0,018  0,003  
Spearman -0,172  0,034  0,006  
R Square 0,033  0,035  0,003  
Anova F-Value 1,693  1,739  0,138  
Sig.Model 0,199  0,194  0,712  
Antal bolag (N) 52  50  50  


