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Purpose  By using statistical methods this study examines the relationship 

between independent female representation in compensation 

committees and the variable compensation to the CEO in publicly 

traded Swedish companies. Together with previous research and 

studies in female board representation, risk-taking related to sex 

and compensation, the authors wish to increase knowledge in the 

area and of the problems that may occur. 
 

Methodology This study uses a quantitative method with a deductive approach. 

Multiple regression analysis is made by the collected data and the 

significance level is tested via a 90%, 95% and 99% confidence 

level. 
 

Conclusion  The results indicate that there is a negative relationship between  

independent female representation in compensation committees 

and the variable compensation to the CEO, but it is not statistically 

ensured on neither 10%, 5% or 1% significance level.   
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Denna uppsats kommer att undersöka och analysera om det finns ett samband mellan ökad 

andel av kvinnlig representation och den rörliga kompensationsnivån till ledande 

befattningshavare. Mer specifikt undersöks skillnaden på den rörliga kompensationsnivån i 

företag med en eller flera kvinnor i utskottet jämfört med utskott bestående av enbart män. 

Studien kommer också undersöka om det finns ett samband mellan oberoende kvinnor i 

ersättningsutskottet och andel bonus. Oberoende kommer hädanefter innebära att en ledamot 

inte har någon koppling till företaget och dess ledning eller större aktieägare. 

 

”Könsfördelningen i svenska börsbolag har alltid varit skev. I dag råder i stort sett enighet 

om att detta är ett problem som behöver åtgärdas” (Civilutskottet 2016). Så löd motivering i 

den motion som moderaten Sofia Arkelsten lämnade in så sent som 2016. En motion med 

målet att år 2019 ska svenska bolagsstyrelser ha minst 40% av något av könen i samtliga 

börsnoterade och statliga bolag. Att denna motion röstades ner av riksdagen i oktober 2017 

(Civilutskottet 2017) ger en indikation om att det finns delade meningar om kvotering för 

kvinnlig representation. Större andel kvinnor i styrelsen ger en direkt effekt på andelen 

kvinnor i diverse kommittéer och utskott. Ett av dessa utskott är det så kallade 

ersättningsutskottet, som hanterar ersättningsfrågor till ledande befattningshavare, ett utskott 

som kvinnor redan är starkt underrepresenterade inom (Adams & Ferreira 2009). Tidigare 

forskning visar att det finns delade meningar om kvinnors inverkan i styrelsen och 

utskottsarbete i form av bland annat lägre och högre ersättningar, högre prestationer inom 

företaget och högre närvaro (Adams & Ferreira 2009; Usman, Zhang. Wang, Sun & Makki 

2018).  

  

Den rörliga ersättningen har en stark koppling till konceptet risktagande i den mening att 

större risker kompenseras genom högre ersättning. Därför kommer risktagande vara ett viktigt 

begrepp i denna studie när könsfördelningens påverkan på ersättning kommer undersökas. 
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Charness & Gneezy (2012) visar att män i större utsträckning tar större risker än kvinnor och 

det intressanta blir då att se hur risktagande hanteras beroende på kvinnors grad av 

representation. Kopplingen mellan risktagande och ersättning blir då att män i utskotten 

uppmuntrar mer risktagande än vad kvinnor gör, vilket i så fall skulle leda till högre 

ersättningar. 

  

Efter Norges införande, som första landet i världen, av kvotering i deras motsvarighet av 

aktiebolagslagen år 2003, vars grundsyfte var att alla norska bolagsstyrelser skulle ha minst 

40% kvinnor innan 2009 (Regjeringa 2006), har fler länder följt deras exempel. Två exempel 

är Islands införande av en liknande lag 2010 som dock involverade en större del av 

bolagsformerna (Arnadottir & Sigurjonsson 2017), samt Nederländerna 2013 där det 

beslutades att större företagets styrelser skulle ha minst 30% av vardera kön (Kruisinga & 

Senden 2017). Givet detta så visar en studie (Eckbo, Nygaard & Thorburn 2016) att 

genomsnitten av företagen i Norge inte valde att utöka sin styrelse från fem till åtta för att 

göra plats för tre kvinnor, även fast det inte skulle påverka de redan sittande styrelseledamöter 

och deras makt inom bolaget. 

  

Bolagens styrelser har till stor del tidigare bestått av “Old boys club”, vilket enklast kan 

översättas till “vita män med hög status”, vars anseende kan ge stora fördelar på 

arbetsmarknaden (McDonald 2011). Perrault (2014) menar på att den låga representationen av 

kvinnor i styrelser beror på den kulturen “Old boys”-nätverken har fört med sig. Män på 

toppnivå är mer familjära med andra män, och att den låga graden av mångfald är dessa “Old 

boys” och deras “vem-som-känner-vem”-strategi i rekryteringsfrågor. Carter, Souza, Simkins 

& Simpson (2010) argumenterar för att styrelser kan ha valt att inte utse kvinnor till roller i 

inflytelserika utskott på grund av företagsimage utan att ha tagit hänsyn till deras kvaliteter 

och potentiella bidrag. Bugeja, Matolcsy & Spiropoulos (2016) argumenterar för att bland 

annat bättre beslutstagande och högre social prestanda är positiva effekter av 

styrelsedifferentieringen som uppkommer på grund av förändringen av gruppdynamiken.  
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1.2 Ersättningsutskott 

Alla börsnoterade företag måste utse en styrelse enligt ABL (2005:551). Dess huvuduppgift är 

att svara för bolagets förvaltning och organisation, samt sköta företagets affärer på ett sådant 

framgångsrikt sätt som möjligt. Styrelsen representerar sitt bolag och ska vid räkenskapsårets 

slut se till att en årsredovisning upprättas och att revisorns revisionsberättelse skickas in till 

bolagsverket. Utöver detta och de många andra uppgifterna styrelsen har i ett företag har även 

upprättandet av ett ersättningsutskott eller en ersättningskommitté blivit en standard för 

många företag. Enligt Kollegiet (2016) ska bolagen ”ha formaliserade och bekantgjorda 

processer för beslut om ersättningar till ledande befattningshavare”.  Medlemmarna i 

ersättningsutskotten utses av styrelsen och har som uppgift att bereda styrelsen i sitt beslut om 

ersättning till den verkställande direktören och i de flesta företag tar utskottet själva beslut om 

ersättning till andra ledande befattningshavare. I en majoritet av de svenska börsnoterade 

företagen lägger ersättningsutskottet också fram ett förslag på eventuella bonusprogram 

gällande utskottets bonusar. Det är inte heller ovanligt att det utdelas ett arvode till 

medlemmarna för sitt arbete i utskottet.   

 

Ersättningsutskotten är uppbyggda på olika sätt. En del företag väljer att styrelsen i sin helhet 

beslutar om riktlinjer för ersättning medan andra företag utnämner specifika ledamöter att 

hantera diverse ersättningsfrågor. Andra skillnader mellan företagens utskott är antalet 

medlemmar, antalet kvinnor i utskottet samt antalet oberoende ledamöter som hanterar dessa 

frågor. Styrelseledamöter definieras enligt Hoitash (2011) som oberoende om individen eller 

en nära familjemedlem inte är eller har varit anställd av företaget samtidigt som dem inte har 

någon övrig anknytning till företaget utöver deras roll som styrelseledamot. I och med att det 

är ledamöter från styrelsen som utses till att sitta i ersättningsutskottet har könsfördelningen i 

styrelsen en direkt anknytning till könsfördelningen i utskottet. I ett pressmeddelande 

(Bolagsverket 2017) visas det tydligt att män fortfarande dominerar positionerna som 

styrelseordförande och styrelseledamot i svenska företag vilket kan vara en förklaring till 

varför det finns en majoritet bland män i ersättningsutskotten. 
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1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att finna samband mellan kvinnlig representation i 

ersättningsutskotten och risktagande i form av den rörliga kompensationen till bolagens 

verkställande direktörer i noterade svenska bolag. Delsyftet är att finna samband mellan 

oberoende kvinnliga representanter i utskottet och den rörliga kompensationen. Detta görs 

genom kvantitativ datainsamling och användningen av regressionsanalyser. Tillsammans med 

tidigare forskning kring kvinnlig representation i styrelse, risktagande relaterat till 

ersättningsnivå och kön samt organisationsrelaterad forskning vill författarna öka kunskapen 

inom området och dess problem. 
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2. Teori och tidigare forskning 

2.1 Teori 

2.1.1 Agentteorin 

Agentteorin kännetecknas av relationen mellan en principal och en agent. En relation som 

bygger på att principalen (vanligtvis ägaren) har en form av kontraktsförhållande med agenten 

(vanligtvis företagsledaren). Parterna i detta förhållande anses agera utifrån sitt eget intresse 

samtidigt som inställningen till risktagande inte alltid överensstämmer. Det ligger i 

principalens intresse att hålla nere kostnaderna gällande relationen med agenten samtidigt 

som agenten kommer att agera utifrån sitt eget intresse så länge ingen form av kontrakt med 

principalen hindrar detta (Frostensson 2015). I vår studie återfinns agent-principalförhållandet 

mellan ersättningsutskottet (principal) och Vd (agent), där kontraktet mellan parterna i stor 

utsträckning handlar om de krav och risker Vd förväntas ta som i sin tur kan påverkar 

bonusens storlek. 

 

Agentteorin har vissa problem eller dilemman som kan uppstå i relationen mellan principalen 

och agenten. Det första problemet som uppstår i en konflikt gällande principalens och 

agentens egenintresse är att principalen kan ha svårt att övervaka agenten. Problemet blir 

således att principalen inte alltid kan verifiera att agenten handlar lämpligt. Det andra 

problemet är att båda parterna kan ha olika attityd till risktagande vilket leder till att de kan ha 

olika preferenser gällande vilka val som behöver göras (Eisenhardt 1989). Även i de fallen 

där ett ersättningsutskott har upprättats, med uppgift att förbättra övervakningen, kan dessa 

problem påträffas. Vad utskottet strävar efter är att minimera problemen kring övervakning 

och skilda riskpreferenser. Detta görs enligt Eisenhardt (1989) lämpligen genom att avtala om 

ett prestationsbaserat kontrakt mellan principalen och agenten.  

 

Det finns flertalet studier om agentteorin och de flesta har likartade synsätt på hur förhållandet 

mellan principalen och agenten ser ut. Enligt Jensen & Meckling (1976) definieras relationen 

som ett kontrakt där en eller flera principaler ingår i ett avtal med agenten som i sin tur 

uträttar någon form av uppdrag åt principalen. Detta innebär att principalen delegerar en viss 

del av beslutsfattandet till agenten och om båda parterna agerar utifrån egenintresse finns det 

anledning att tro att agenten inte alltid handlar utifrån principalens intresse (Jensen & 
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Meckling 1976). De fortsätter med att förklara att dessa skillnader kan till viss del undvikas 

genom upprättandet av lämpliga incitament för att agenten ska handla utifrån principalens 

intresse.  

 

Inom agentteorins ramverk arbetar styrelsen som principal under ägarna, vilket i ett 

aktiebolag är aktieägarna. Den verkställande direktören är styrelsens agent. Enligt agentteorin 

är styrelsens huvudsakliga mål att väva samman aktieägarnas och Vd:s intresse. För att 

framgångsrikt åstadkomma detta ansvarar styrelsen för att inrätta särskilda 

övervakningsfunktioner för att säkerställa att Vd:s beslut och agerande är i linje med vad 

aktieägarna förväntar sig. En av de vanligaste typerna av övervakningsfunktioner är en 

formell utvärdering av Vd:s prestation. Utöver upprättandet av effektiva former av 

övervakning, visar agentteorin på att graden av effektivitet på övervakning är kopplad till om 

styrelsemedlemmarna är oberoende eller beroende av bolagsledningen. Om 

styrelsemedlemmars intressen sammanfaller med ledningen istället för aktieägarnas kommer 

inte övervakningen att vara lika effektiv (Young, Stedham & Beekun 2000). För en hög grad 

av effektivitet gällande övervakning behöver därför styrelsen vara helt oberoende. I de fall Vd 

sitter med i styrelsen finns ett uppenbart beroende och en konflikt uppstår när Vd ska 

övervaka sin egen prestation (Young, Stedham & Beekun 2000). 

 

 

2.1.2 Rörlig kompensation 

Bång och Waldenström (2009) hävdar att när den verkställande direktören endast innehar en 

fast lön kan det uppstå begränsningar i risktagandet. Om eventuella vinster vid riskfyllda 

beslut och val enbart tilldelas ägarna kommer incitamenten hos Vd:n att försvinna när det inte 

finns en extra belöning att erhålla när denne har varit risktagande till företagets fördel. Att 

införa bonusprogram med rörlig ersättning kan därför fungera som en morot för Vd:n att vara 

mer riskbenägen, något som både gynnar ägarna och Vd:n själv vid positivt utfall. 

Bebchuk & Fried (2004) argumenterar för att befattningshavare vill ha en hög ersättning men 

göra så lite som möjligt. För en given kompensation föredrar de att bära mindre risk och press 

när det kommer till värdeskapande för aktieägarna. Styrelsen får här i uppgift att skapa 

incitament för att få Vd:n att lämna sin bekväma bubbla och ta mer risk för företaget. 

Hirshleifer & Suh (1992) menar på att aktieägarna kan erbjuda en större alternativ ersättning 
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för att Vd:n ska öka riskbenägenheten och genomföra en önskvärd investering. McPhie, 

Sapin, Nelson, Crum, Ferentinos, Tsugawa (2006) visar på att ett lyckat bonusprogram där 

bonusstrategin styrs av individens eller organisationens prestation ska ge incitament hur än 

utfallet blir. Vid framstående insatser kommer en större belöning ge motivation att fortsätta på 

den vinnande vägen. Ett medelmåttigt eller mindre bra arbete belönas mindre eller inte alls, 

vilket ska få personen eller gruppen i fråga att förbättra sin arbetsinsats. Ett belöningssystem 

som fokuserar på långsiktighet är de bonusar som inte betalas ut i pengar utan istället med 

köpoptioner och rättigheter på aktier. Detta kan ge en morot i och med att om Vd:n spelar sina 

kort väl och lyckas höja företagsvärdet kommer även den egna bonusen öka. I motsats menar 

Ross (2004) att ersättning i form av aktier inte nödvändigtvis behöver leda till ökad 

risktagning eftersom den verkställande direktörens ersättning blir känslig för de valen hon 

gör. 

 

2.2 Tidigare forskning 

2.2.1 Risktagande hos män och kvinnor 

Att inneha en position som exempelvis styrelseledamot, verkställande direktör eller annan roll 

inom ledningen medför naturligtvis risktagande, inte minst när det kommer till 

beslutsfattande. Detta kan sägas gälla för de allra flesta former av ekonomisk interaktion 

vilket har lett till flertalet studier kring att förstå hur beslutsfattare hanterar risker i olika 

situationer och beslut (Byrnes, Miller & Schafer 1999). Risktagandets natur är sådan att en 

individ har ett mål att uppfylla. I målen som en individ har uppkommer risk när det finns fler 

än en påföljd. Vissa påföljder kan hjälpa individen att nå sitt mål medan andra påföljder kan 

vara oönskade och ibland rent av farliga (Byrnes, Miller & Schafer 1999). Ett exempel på 

risktagande är en investering på aktiemarknaden. Målet med investeringen är att få en så hög 

avkastning som möjligt samtidigt som den oönskade konsekvensen kan bli ett ras av 

aktiekursen. 

 

Riskbenägenheten är också en central del hos forskarna i företagsstyrelser. Tidigare studier 

och teorier visar på att det kan finnas skillnader i riskbenägenhet och ledarroller beroende på 

kön i top managementnivå. Riskteori handlar bland annat om vilka preferenser den enskilda 

personen har när den ställs inför val. Forskningen fokuserar framförallt på tre olika slags 

riskpreferenser en individ kan ha: riskavert, riskbenägen och däremellan riskneutral. En 
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allmän uppfattning är att kvinnor är generellt mer försiktiga och mindre självsäkra i relation 

till män när det kommer till karriärval (Levi, Li & Zhang 2014). Johnson & Powell (1994) 

skriver att studier innan 1980 var bidragande till att etablera en dominerande bild av att de 

finns väsentliga skillnader mellan könen när det kommer till ledningsfrågor involverande 

risktagande. Dessa studier visar bland annat på att kvinnor är mindre självsäkra, har sämre 

ledarskapsförmåga och lättare att övertyga när det kommer till att ta beslut i riskartade 

situationer. Denna forskning bidrog till att stärka fördomarna om att kvinnor var mindre 

lämpade på chefspositioner än män. Joan Acker (2006) menar på att karaktäristiska drag för 

en framgångsrik ledare är styrka, aggressivitet och konkurrenskraft. Att de ledande 

positionerna i hierarkin nästintill bara innehas av män, kan därför ge bilden av att män innehar 

mer av de tidigare nämnda dragen än kvinnor. 

 

Charness & Gneezy (2012) har i sin studie om skillnader i risktagning mellan män och 

kvinnor gjort flertalet tester på hur män och kvinnor väljer att investera sina pengar när det 

finns risk inblandat. Resultatet i denna studie kan sammanfattas som att kvinnor överlag är 

mer riskaverta än män. Testerna visar tydligt på att kvinnor investerar mindre summor samt 

mer sällan än män när risk finns. Sapienza, Zingales & Maestripieri (2009) har gjort liknande 

tester i sin studie och kommit fram till att kvinnor överlag tar mindre risker än män när det 

kommer till finansiella beslut. Byrnes, Miller & Schafer (1999) har istället valt att titta på 

vardagliga beslut som tas bland män och kvinnor och som i någon form innehåller risk. 

Studien har omfattat bland annat alkoholkonsumtion, oskyddat sex och bilkörning som alla 

kan ses som ett beslut som en individ tar och där alla kan ha flertalet oönskade konsekvenser. 

Resultatet stödjer, i samma grad som finansiella beslut, idén om att män är mer riskbenägna 

än kvinnor. Johnson & Powell (1994) gjorde en studie i hur riskbenägenheten i vadslagning 

på hästar och hundar påverkas av kön. Kvalitén på beslutsfattandet utifrån riskbenägenheten 

visade på en icke signifikant skillnad. Ett resultat av denna studie visade däremot på att 

männen i genomsnitt spelade fler vad med högre risk och större insatser. 
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2.2.2 Kvinnor i organisationen 

En del av den redan existerande forskningen har utgått från att kvinnor behöver sticka ut mer, 

anpassa sig och visa på egenskaper som bryter mot de förutfattade könsnormerna för att anta 

en roll högt upp inom företagshierarkin. Sila, Gonzalez och Hagendorff (2015) visar på att 

kvinnor inom finanssektorn generellt sett är mer riskbenägna än kvinnor inom andra 

branscher. Adams & Funks (2012) studie leder bland annat till slutsatsen att de kvinnor som i 

en konkurrensartad situation tilldelats en position bland styrelsen, också skiljer sig från den 

“vanliga” kvinnan på arbetsmarknaden. Deras undersökning visar på att könsstereotyperna 

ändras beroende på om en kvinnas sitter i styrelsen eller inte. De kvinnor som innehar 

styrelseroller är mer makt- och prestationsdrivna än övriga kvinnliga anställda, samtidigt som 

de värnar mer om stimulans och mindre om säkerhet (Adams & Funk 2012). De fortsätter 

med att det finns flera anledningar till att könsskillnader kommer döljas bakom glastaket. 

Med glastaket menas den osynliga barriär som begränsar kvinnor möjligheter att klättra till 

den absoluta toppen inom företagen (Goodman 2003). Adams & Funk (2012) redogör för att 

tidigare forskning visar på att de kvinnor som vill lyckas ta en plats högt upp i ett företag blir 

tvingade att efterlikna männens beteenden. De kvinnor som rör sig och interagerar i en 

mansdominerad miljö kommer därefter anpassa sitt beteende för att smälta in och minska 

könsdifferenserna. Adams & Funk (2012) fortsätter med att de som strävar efter 

ledarpositioner behöver efterlikna män och har funnit bevis där kvinnor blivit nekade 

befordran för att de uppträdde för feminint. Slutsatsen på Adams & Funks (2012) studie visar 

däremot på att det finns fundamentala skillnader på kvinnor och män på styrelsenivå.  

 

Bugeja, Matolcsy & Spiropoulos (2016) forskning menar på att kvinnor i styrelserummet 

skiljer sig från män. Kvinnor i ersättningsutskotten ställer tuffare frågor och i flertalet fall var 

det de som ifrågasatte Vd:s kompensation eller till och med röstade nej på ersättningsfrågor. 

En potentiell förklaring enligt dem till att kvinnor vågar ställa dessa “tuffare” frågor är för att 

de känner sig tryggare i sin roll eftersom de har fått jobba hårdare för sin plats inom styrelsen. 

De fortsätter med att visa på statistiskt trovärdiga bevis där mer jämställda ersättningsutskott 

generellt sätt begränsar kompensationen till Vd.  
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2.2.3 Val av utskottsledamöter 

Ett börsnoterat företag består vanligtvis av flertalet utskott/kommittéer. Ett av dessa utskott är 

ersättningsutskottet som är ett av det mest inflytelserika utskottet i ett företag. Trots att 

styrelsen regelbundet träffas för att diskutera och rösta om företagsrelaterade frågor tas många 

beslut i något mindre grupper kallade utskott. Flertalet analytiker menar på att existensen av 

dessa utskott har flera fördelar. Framförallt ger det styrelsen möjlighet att välja ledamöter med 

en relevant expertis för olika utskott samtidigt som det leder till högre effektivitet, 

ändamålsenlighet och flexibilitet (Kesner 1988). 

 

Hur styrelseledamöter i ersättningsutskottet väljs kan delas upp i fyra separata kriterier. För 

det första kan ledamöter komma inifrån företaget eller utifrån. Ledamöter inifrån 

karaktäriseras ofta genom tidigare anställning av företaget vilket kan leda till en 

beroendeställning gentemot ledningen eller ägare samtidigt som denna typ av ledamot ofta har 

en hög kunskap och erfarenhet från organisationen (Kesner 1988). Beroendeställningen kan 

vara problematisk då övervakningen av Vd:s prestation inte är lika effektiv (Hoitash 2011). 

Utifrån eller utomstående kännetecknas av ledamöter som tidigare inte haft någon form av 

ledningsposition inom företaget och brukar oftast värderas högt för den breda erfarenheten de 

tar med sig tack vare arbetet i andra företag och interaktionen med andra styrelser. Det är inte 

ovanligt att dessa typer av ledamöter är oberoende gentemot ledningen och ägare (Kesner 

1988). Oberoende ledamöter har blivit associerade med en effektivare styrning i sin roll som 

övervakare (Hoitash 2011). Kombinationen av dessa två typer av ledamöter har lett till 

diskussioner om huruvida detta är den största orsaken till intressekonflikter i styrelsen. 

Framförallt kommer frågan upp om en ledamot med tidigare anställning inom ledningen kan 

utföra sin funktion som övervakare av ledningens prestation och hur ersättningsutskotten 

påverkas av beroende ledamöter (Kesner 1988). 

 

Det andra kriteriet för styrelseledamöter i ersättningsutskotten är deras yrke. Kesner (1988) 

studerar tidigare yrken hos styrelsemedlemmar och menar på att majoriteten är eller har varit 

någon form av företagsledare. Inom utskotten kan yrket ha särskilt stor betydelse eftersom 

utskotten vanligtvis är specialiserade i någon riktning. Det tredje kriteriet på val av ledamöter 

i utskott är längden denne har suttit i styrelsen. Kesner (1988) menar att det krävs åtminstone 

tre till fem år för att ledamöter ska få en tillräcklig förståelse för hur företaget opererar. Denna 

förståelse är viktig att ha för att kunna sitta med i utskott och fatta beslut kring exempelvis 
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ersättning. Det sista kriteriet är kön. Det flesta rapporter indikerar att andelen kvinnliga 

styrelseledamöter ökar samtidigt som det fortfarande är en manlig dominans i styrelser 

(Bolagsverket 2017) vilket leder till fler män totalt sett än kvinnor i ersättningsutskotten. Det 

finns de som ställer sig tveksamma till om denna ökning av kvinnor i styrelser beror på deras 

potentiellt bidragande expertis eller om företag endast siktar på en symbolisk anställning för 

att förbättra sin image. Skulle det senare vara fallet är det mindre sannolikt att kvinnor skulle 

få uppdrag i utskott där flertalet beslut fattas (Kesner 1988). 

 

2.2.4 Kompensation och kön 

Forskningen kring just kompensation till Vd och könsfördelningen i ett ersättningsutskott är 

relativt begränsad. Forskare har delade uppfattningar om att kvinnliga representanter i 

utskotten begränsar ersättningen till verkställande direktör. Usman et al. (2018) hittar 

signifikanta och konkreta bevis på att ett ersättningsutskott med minst en kvinna just 

begränsar kompensationen i sin studie bland företag i Kina. Dels hittar de bevis på att en 

kvinna i ersättningsutskottet begränsar den verkställande direktörens totala kompensation men 

också att företag som har fler än en kvinna som ledamot i utskottet har en högre grad av 

objektivitet i sitt beslutsfattande när det kommer till kompensationsnivån. Dessa 

begränsningar uppkommer dock endast när kvinnan är oberoende. Att en mer jämnt fördelad 

kommitté associeras med lägre kompensation är något som också stöds av Bugeja, Matolcsy 

& Spiropoulos (2016) forskning som även de kommer fram till slutsatsen att ett kön 

diversifierat ersättningsutskott kommer minska både den totala ersättningen men även 

bonusen till Vd.  

 

Adams & Ferreira (2009) delar däremot inte denna uppfattning. Artikeln undersöker om 

kvinnor i styrelser påverkar olika aspekter hos ett företag. Bland annat görs statistiska 

undersökningar för att hitta signifikanta samband mellan kvinnor i styrelsen och företagets 

prestanda, närvaroproblem, kommittéarbete, bolagsstyrning, kompensation till ledamöter samt 

kompensation till Vd. Undersökningen finner att kvinnor har en signifikant påverkan på 

många av dessa områden. Exempelvis finner de att kvinnor har högre närvaro men också att 

männens närvaro ökar om det finns fler kvinnor i styrelsen. Trots att kvinnor i högre grad 

sitter i olika kommittéer har de mindre genomsnittlig påverkan på företagets prestanda. 

Kommittéerna som nämns i artikeln är nomineringskommitté, revisionskommitté, 
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styrningskommitté och ersättningskommitté. Kvinnor har större chans att bli tilldelade en 

plats i dessa kommittéer med undantag för just ersättningskommittén. Adams & Ferreira 

(2009) menar att med anledning av detta kan inte någon signifikant slutsats dras att kvinnor 

har någon påverkan på ersättningen till Vd eftersom de är underrepresenterade i 

ersättningskommittéer. Ett negativt samband finns, alltså att ersättningen skulle bli lägre om 

kvinnor sitter i ersättningskommittén, men detta är inte signifikant enligt empirin. Däremot 

finner de bevis för att en jämnare könsfördelning kommer leda till att Vd i större utsträckning 

hålls ansvarig för dålig aktieprisutveckling. Vidare fann de bevis på att styrelsens ledamöter 

erhöll en relativt mer aktiebaserad ersättning om kvinnor befann sig i styrningskommittéen, 

vilket är den kommitté som vanligen avgör styrelsens ersättning. Väl reglerade företag 

reducerar risken att betala för mycket till sina styrelseledamöter men regleringen gör att den 

totala ersättningen, i enlighet med agentteorin, borde vara högre för att kompensera för högre 

risktagande. 

 

Adam och Ferreira (2009) fortsätter att deras resultat visar på att jämställda styrelser är 

starkare övervakare vilket kan både ge positiva och negativa effekter. Könsvariation i 

styrelsen hos ett företag som har svag reglering ger en positiv effekt genom tuffare 

övervakning av den interna verksamheten, däremot ger ytterligare övervakning negativa 

effekter i redan starkt reglerade företag och i företag där mer övervakning kan vara 

kontraproduktivt.  

 

2.3 Hypotesformulering 

Tidigare teorier och forskning har funnit samband mellan ersättningsutskott, könsfördelning 

bland ledamöter, bonusstorlek, oberoende och risktagande. När det kommer till kopplingen 

mellan bonusstorleken och könsfördelningen har Bugeja, Matolcsy & Spiropoulos (2016) i 

sin studie kommit fram till slutsatsen att ersättningsutskott med jämnare könsfördelning 

minskar bonusen som Vd:n erhåller. Usman et al. (2018) gör en studie bland företag i Kina 

om hur kompensationsnivån skiljer sig beroende på om utskottet innehåller en kvinna eller 

inte. Studien visar signifikanta resultat på att kompensationen till Vd begränsas när en 

oberoende kvinna befinner sig i utskottet kontra när utskottet endast består utav män. Att det 

är oberoende kvinnor och inte beroende kvinnor som begränsar kompensationen är i linje med 

vad agentteorin säger om graden av effektivitet på övervakning. Denna effektivitet är direkt 
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kopplad till om styrelsemedlemmarna är oberoende eller beroende av bolagsledning då en 

oberoende ledamots intressen inte behöver sammanfalla med ledningen vilket kan ge en mer 

objektiv övervakning (Young, Stedham & Beekun 2000).  

 

Konceptet risk kan kopplas samman med den rörliga kompensationen i och med att ett större 

risktagande tenderar att generera högre ersättning. Flertalet studier har undersökt skillnaden i 

risktagande mellan könen och på så sätt kan eventuella samband mellan risktagande, kön och 

bonusstorlek undersökas. Byrnes, Miller & Shafer (1999) har i sin studie funnit kvinnor mer 

riskaverta än män när val görs om alkoholkonsumtion, bilkörning och andra beslut som tas i 

det vardagliga livet. Charness & Gneezy (2012) har kommit till en liknande slutsats om 

riskbenägenheten hos könen men har fokuserat på val av investeringar.  

 

Som följd av dessa tidigare studier angående bonus och könsfördelning, men också 

oberoendeställning, kommer hypoteserna att formuleras på ett sätt som ligger i linje med 

studiens syfte. En kvinnas attityd till risk, hårdare övervakning och beroendeställning har lett 

till utformningen av två hypoteser. 

 

Hypotes 1 

H1: Ersättningsutskott med högre andel kvinnor minskar bonusen till Vd och andra ledande 

befattningshavare i svenska börsnoterade företag. 

 

Nollhypotes: Ersättningsutskott med högre andel kvinnor minskar INTE bonusen till Vd och 

andra ledande befattningshavare i svenska börsnoterade företag. 

 

Hypotes 2 

H2: Ersättningsutskott med högre andel oberoende kvinnor minskar bonusen till Vd och 

andra ledande befattningshavare i svenska börsnoterade företag. 

 

Nollhypotes: Ersättningsutskott med högre andel oberoende kvinnoe minskar INTE bonusen 

till Vd och andra ledande befattningshavare i svenska börsnoterade företag. 
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3. Metod  

Nedan följer en genomgång av hur denna studie har genomförts. Vilka urval har gjorts, vilken 

typ av studie samt vilka begränsningar som gjorts för att göra studien jämförbar. För att på 

bästa sätt undersöka sambandet och hypoteserna kommer studien att utföras på ett kvantitativt 

forskningssätt. Anledningen till att en kvantitativ studie valdes före en kvalitativ beror till stor 

del på att undersökningen baseras på stor mängd data och att påverkan kan studeras i detalj. 

Resultaten som fås kan ge en mer rättvis och objektiv bild av verkligheten. Studien försöker 

inte heller skapa några nya teorier utan vill snarare pröva redan befintliga teorier som finns, 

vilket ger studien en deduktiv teoriprövning som har stark koppling till den kvantitativa 

metoden (Bryman & Bell 2011).  

 

3.1 Urval 

I denna kvantitativa studie gjordes undersökningar på bolag listade på stockholmsbörsen 

Nasdaq OMX Stockholm. Begränsningarna som gjordes för att denna studie skulle bli 

jämförbar var att samtliga investmentföretag eliminerades från undersökningen, men även 

företag som har ett huvudkontor utanför Sverige ingick inte heller i denna undersökning. 

Anledningen till att dessa avgränsningar gjordes var på grund av att företagen inom 

finansbranschen kan ha en typ av balansomslutning, med högre bonusar, som är svårare att 

koppla till de valda variablerna, medan de företagen med huvudkontor utomlands valdes bort 

på grund av svårigheten att hitta data. Efter dessa avgränsningar återstod 1765 

årsredovisningar som en efter en kontrollerades om ett ersättningsutskott fanns samt vad 

samtliga ledamöter i detta utskott hette och deras oberoende antecknades. Eftersom ingen 

tidigare forskning gjorts var all data tvungen att manuellt inhämtas vilket gör 

datauppsättningen unik i sitt slag.  

 

När denna begränsning var gjord granskades de återstående företagens årsredovisningar 

mellan åren 2005–2013. Anledningen till att ett så stort årsspann användes var för att få in så 

mycket data som möjligt vilket ökar chansen till ett mer rättvist resultat på hur 

könsfördelningen inom utskottet påverkar storleken på ersättningen. Det har förekommit fall 

där ett ersättningsutskott har funnits men inte redogjorts för vilka som ingår i det. Eftersom 

studien är beroende av utskottets könsfördelning blir det missvisande och orättvist att chansa 
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vilka personer som var delaktiga. Därför har dessa fall hanterats genom att utesluta att ett 

utskott funnits. Har företaget inte specificerat att ett utskott finns eller om 

styrelsen/styrelseordföranden i sin helhet utgör utskottet har det antagits att företaget inte har 

någon typ av utskott, det måste alltså finnas en tydlig uppdelning för ersättningsfrågor till Vd 

och andra ledande befattningshavare. Det ledde till att 611 årsredovisningar inte hade ett 

specificerat utskott. Definitionen av ersättningsutskott som har använts innefattar alla typer av 

kommittéer/utskott som hanterar ersättning/kompensationer till Vd och andra ledande 

befattningshavare. Om ett företag har avnoterats från börsen, flyttat sitt huvudkontor 

utomlands eller gått i konkurs, kommer endast de åren som bolaget befann sig på börsen att 

användas. Ingen indelning av branscher eller storlek på företag gjordes då dessa kommer att 

justeras med kontrollvariabler senare i regressionerna. Om någon ledamot i utskottet avgått 

eller byts ut under året, har vi använt oss av den person som ingick i ersättningsutskotten vid 

slutet av räkenskapsåret. Har ingen information getts gällande om en ledamot i utskottet är 

oberoende mot bolaget eller större aktieägare har det antagits att denne är oberoende. Det 

innebar att 117 ledamöter antogs vara oberoende när information uteblev.  

 

3.2 Datainsamling 

Företagen i urvalet samt uppgifter om deras ersättningsutskott har samlats in från 

årsredovisningar och sammanställts i Excel. Uppgifterna som har hämtats från 

ersättningsutskotten är ordförande och ledamöternas namn samt kön på medlemmarna i 

utskottet. Ytterligare en variabel har inhämtats i form av medlemmarnas oberoende i 

förhållande till bolaget, bolagets ledning och större aktieägarna. I Excel har sedan siffrorna 1 

och 0 använts för att registrera data. Siffran 1 har använts som en form av “ja” där exempelvis 

ersättningsutskottet har fått siffran 1 om företaget har utnämnt ett sådant. Även i fallet med 

kvinnor i utskottet samt oberoende har siffran 1 tillfallit det kvinnliga könet och om 

ledamoten är oberoende och det manliga könet och om ledamoten är beroende har i detta fall 

kännetecknats av siffran 0. Nedan i tabell 1 finns ett utdrag av datainsamlingen, men även 

övriga ledamöter i utskottet och deras kön och beroendeställning har registrerats. Kolumnen 

firm är namnet på företaget och year är vilket år som undersökts. Totalt sammanställdes detta 

i 1765 rader. En fördel med dataunderlaget är att den är komplett. Årsredovisningarna finns 

tillgängliga för allmänheten och presenteras i sin helhet. Detta gör att rådata som studien utgår 

ifrån är pålitlig.  
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Tabell 1. Utdrag ur datainsamlingsformuläret.  

 

3.3 Panel data 

För att kunna på bästa sätt få fram ett säkert resultat kommer studien att använda sig av panel 

data. En panel data studie är en undersökningsdesign som innebär repeterande observationer 

av samma variabel över en kortare eller längre period (Denscombe 2016). Datainsamlingen 

innehåller observationer över en tid för samma företag för att kunna se skillnader i bonus och 

könsuppsättningen i ersättningsutskottet. Analysen kommer att grunda sig i en obalanserad 

panel (Bryman & Bell 2011). Med detta innebär att företag kommer undersökas mellan 2005–

2013 även om vissa företag avnoterats eller likviderats. En panel data studie är ofta kopplat 

till en observationsstudie. Genom att undersöka samma objekt över en längre period 

elimineras de olikheter som kan uppstå av kulturella skillnader. Detta leder till att panel data 

studier upptäcker skillnader vilket är en viktig aspekt för att uppnå denna studies syfte. 

Kontinuerliga observationer på individnivå ökar chanserna att upptäcka samband. Med tanke 

på omfattningen av antalet årsredovisningar och tidsdimensionen som används kommer 

chanserna att upptäcka ett samband i studien att öka drastiskt (Bryman & Bell 2011).  

 

Studien kommer utföras enligt en ekonometrisk modell. Ekonometriska modeller är en 

statistisk metod som appliceras på ekonomiska data för att kunna skapa empiriskt innehåll till 

ekonomiska relationer. Den ekonomiska data hämtas i detta fall från årsredovisningarna i 

form av bonus till Vd och kön/beroendeställning på ledamöter i ersättningsutskottet. Denna 

data kommer användas för att hitta ekonomiska relationer mellan bonus och kön. Samuelson, 

Koopmans & Stone (1954) definierar det som den kvantitativa analysen av ekonomiska 

fenomen baserat på den samverkande utvecklingen av teori och observation. Den 

ekonometriska analysen har även vissa negativa sidor. Skulle modellen vara bristfällig i sin 

specificering kan den visa relationer som inte är äkta där variabler kan vara korrelerade men 

samtidigt utan något orsakssamband.   

 

Panel data tillåter alltså forskare att se förändringar över tid. Därför passar denna typ av studie 

bra för att upptäcka utvecklingar över en längre tidsperiod. Om bonusen till Vd har förändrats 
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och antalet kvinnor i ersättningsutskottet likaså kommer denna förändring att kunna urskiljas. 

Om två lika objekt studeras kan detta antas ha någon annan förklaring än uppbyggnad och 

natur. Några av dessa förklaringar kan vara miljömässiga, könsrelaterade och eller kulturella 

(Bryman & Bell 2011).  

 

3.3.1 Fixed effect 

En typ av panel data som kan påträffas är den så kallade fixed effect-modellen. Modellen är 

användbar när feltermen korrelerar med de förklarande variablerna. Korrelationen kan orsakas 

av att, för undersökningen relevanta variabler, utelämnas eller att icke-observerbara effekter 

finns med. När det finns tids- eller regionsspecifika effekter är modellen en effektiv 

skattningsmetod. Genom fixed-effect-modellen elimineras dessa effekter vilket kommer leda 

till ett mer korrekt väntevärde (Wooldridge 2013). Det är därmed lätt att förstå att det kan 

finnas orsaker som påverkar en Vd:s ersättning mer än bara könsfördelningen i ett 

ersättningsutskott. Exempel på detta kan vara storleken på företaget och vilken bransch som 

företaget arbetar inom. För att kunna kontrollera dessa skattas unika intercept vars effekt 

estimeras via en dummyvariabel. Genom fixed-effect modellen reduceras risken för att 

komma fram till felaktiga orsakssamband.  
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3.4 Studiens modell  

Modellen som byggts upp för studiens ändamål ser ut som följer och kommer förklaras i 

kommande delkapitel: 

VarFix_Salary = 𝛽0 + 𝛽1Female_ratio + 𝛽2Indep_ratio + 𝛽3logTotAt + 𝛽4logEquityt + 

𝛽5logNetProfitt + 𝛽6logDividendt + 𝛽7logIntAt + 𝛽8Int_Fr_Id 

 

3.4.1 Beroende variabel 

Som beroende variabel i denna studie kommer VARFIX_SALARY att användas. Detta är en 

variabel som visar den del av en Vd:s totala ersättning som kan förklaras av bonus. Då 

studiens mål är att försöka påvisa en förändring av bonusen om en kvinna befinner sig i 

ersättningsutskottet kommer denna variabel vara väsentlig.  

 

3.4.2 Oberoende testvariabler 

I och med att syftet med studien är att undersöka just kvinnors eventuella påverkan på 

bonusen om de befinner sig i ersättningsutskottet är variabeln FEMALE_RATIO högst 

relevant. Variabel kommer alltså uttryckas som andel kvinnor i utskottet. Denna variabel har 

förekommit frekvent i tidigare studier (Adams & Ferreira 2009; Usman et al 2018). En annan 

oberoende variabel som kommer att användas är INDEP_RATIO. Denna fungerar som ett 

mått på hur stor andel av ledamöterna i utskottet som är oberoende till bolagets ledning och 

större aktieägare. Anledningen till att just denna variabel används beror på den forskning av 

Usman et al (2018) som menar på att en oberoende kvinna i ersättningsutskottet minskar 

bonusersättningen till Vd. Det kommer även skapas en typ av interaktionsvariabel vid namn 

INT_FR_ID. Denna variabel är alltså en interaktion mellan andel kvinnor i utskottet och en 

dummyvariabel. Dummyvariabeln är skapad med utgångspunkt från data angående 

oberoendeställning hos ledamöter. Denna kommer användas för att besvara hypotes 2. 

Variabeln som visar andelen oberoende ledamöter kan förväntas ha en negativ inverkan på 

andel bonus. Anledningen till detta kan bero på att oberoende ledamöter besitter en större 

objektivitet än när de inte har någon koppling till företaget i form av ägande eller anställning. 

När denna koppling inte finns kan ”kompisjargongen” förväntas försvinna. Eftersom tidigare 

forskning visat att det finns ett negativt samband mellan andel bonus och kvinnlig 

representation (Adams & Ferreira 2009), dock inte på en signifikant nivå, är det rimligt att 

anta att denna studie kommer uppvisa liknande resultat. Vad gäller den nya 
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interaktionsvariabelns inverkan finns även här tidigare forskning (Usman et al. 2018) som 

säger att det finns ett negativt samband mellan oberoende kvinnor och andel bonus vilket även 

denna studie förväntas uppvisa. 

 

3.4.3 Kontrollvariabler 

För att minska risken att felaktiga slutsatser dras som kan påverka sambandet mellan 

bonusersättning och könsfördelning kommer modellen att innehålla vissa kontrollvariabler. 

Dessa är totala tillgångar (LOGTOTAT), eget kapital (LOGEQUITYT), resultat efter skatt 

(LOGNETPROFITT), utdelning (LOGDIVIDENDT) och immateriella tillgångar 

(LOGINTAT). Detta gör att möjligheten att finna samband ökar och blir mer precisa. Då 

variabeln för bonus är definierad som andel bonus av total ersättning kommer inte själva 

bonusens storlek att vara avgörande för de oberoende variablernas eller kontrollvariablernas 

inverkan. En variabels påverkan som däremot borde kunna synas tydligt är variabeln resultat 

efter skatt. Eftersom bonus i många skeden beror på hur väl företaget presterar i form av 

bonusprogram, bör rimligen ett bättre resultat ge en större andel bonus i förhållande till total 

kompensation. De resterande kontrollvariablerna är svåra att säga något om då de i sig inte 

har någon direkt koppling till kompensationen. Stora tillgångar, eget kapital, utdelning och 

immateriella tillgångar betyder inte automatiskt att företaget har haft ett bra resultat. Stora 

tillgångar kan i sig indikera att företaget som helhet är stort men inte att andelen bonus 

kommer öka. Däremot kan inte möjligheten att storlek har en påverkan på andel bonus 

uteslutas och kommer därför att finnas med i studien. De variabler som kommer användas kan 

hittas i tabell 2.  

 

Tabell 2. Förklaring av använda variabler i studien.  



20 
 

4. Analysmetod 

4.1 Regressionsanalys 

För att kunna besvara hypoteserna kommer det att utföras två stycken regressionsanalyser. En 

regressionsanalys klassas som ett av det mest hjälpsamma verktyget inom ekonometri. 

Analysen möjliggör hypotesprövning på orsakssambanden mellan den beroende och de 

oberoende variablerna (Brooks 2008). I studiens fall har den beroende variabeln varit 

ersättningens storlek som relaterar till de oberoende variablerna andelen kvinnor i 

ersättningsutskottet, oberoende ledamöter och andel oberoende kvinnor. Däremot kan det 

finnas tillfällen när det finns fler variabler som kan förklara ett utfall (Løvås 2006). 

Exempelvis skulle andelen bonusersättning kunna förklaras av andelen kvinnor i utskottet, 

deras oberoende och företagets resultat. I dessa fall blir multipel linjär regression hjälpsamt 

för att förklara utfall med flera förklarande variabler.  

 

Undersökningens regressionsmodell kommer att bestå av flera olika kontrollvariabler för att 

kontrollera för effekter som kan tänkas påverka resultatet. Detta kommer leda till att varje 

förklarande variabel kommer få ett värde på hur stor effekt den har på den beroende variabeln. 

Genom att använda sig av regressionsanalys kommer en regressionslinje att bildas med 

minsta möjliga avstånd till studiens observationer (Brooks 2008). I studiens fall kan detta 

innebära att storleken på ersättningen till Vd beror på om det finns en kvinna i 

ersättningsutskottet, om kvinnan är beroende eller oberoende till bolaget och dess större 

aktieägare samt olika variabler för företagets storlek. Med hjälp av en multipel 

regressionsanalys kommer det visas vilken av dessa faktorer som kommer ha störst påverkan 

på ersättningen. Innan någon regression gjordes logaritmerades alla variabler som hade ett 

värde större än 1. Detta gjordes för att uppnå en ökad normalfördelning på variablerna som 

sedan kan analyseras då snedfördelningar är problematiskt inom regressionsanalyser.  

 

4.1.1 Signifikansnivå 

Innan genomförandet av en hypotesprövning måste det bestämmas hur stor sannolikheten för 

ett typ I-fel som är beredd att godtas, alltså att nollhypotesen skulle förkastas även om den är 

sann (Løvås 2006). För att kunna mäta detta måste en procentsats väljas. Dessa kallas för 

olika signifikansnivåer där 10%, 5% eller 1 % är de vanligast förekommande procentsatserna 
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som används. Om det visar sig att det observerade p-värdet är signifikant, vilket betyder att 

det ligger mellan 0 och den bestämda signifikansnivån kan nollhypotesen också förkastas 

(Løvås 2006). I denna studie kommer signifikansnivåerna 10%, 5% och 1% att accepteras. 

 

4.1.2 Förklaringsgrad 

Justerat-R2  är en determinationskoefficient som ofta kallas för förklaringsgrad. Detta för att 

koefficienten beräknar hur stor del av variationerna i den beroende variabeln som kan 

förklaras av variationerna i de oberoende variablerna. Förklaringsgraden mäts i procent som 

högst kan uppnå siffran 1 och desto större procent, desto högre förklaringsgrad. En hög 

förklaringsgrad kännetecknas av att variationerna i den beroende variabeln till stor del kan 

förklaras av variationerna i de valda oberoende variablerna (Körner & Wahlgren 2015). 

 

4.2 Korrelation  

Det kommer även att utföras en korrelationsanalys. En regressionsanalys svarar på vilket 

sambandet är medan korrelationen svarar på frågan om det finns ett samband. Korrelationen 

kan ligga mellan absolutvärdena 1 och -1. Korrelationen blir starkare desto närmare 1 eller -1 

den ligger. Den visar alltså hur starkt linjärt samband som finns. Tecknet framför talet anger 

riktningen på sambandet (Løvås 2006). Korrelationen antyder alltså inte att det finns ett 

orsakssamband mellan X och Y, utan att de två variablerna har ett linjärt samband (Brooks 

2008). Genom användning av statistikprogrammet Stata kan ett korrelationsschema utformas 

med markeringar på vilka korrelationer är signifikanta med 10%, 5% och 1%. De variabler 

som kommer användas i för att undersöka korrelationenen är VARFIX_SALARY, 

FEMALE_RATIO, INDEP_RATIO, INT_FR_ID, LOGTOTAT, LOGEQUITYT, 

LOGNETPROFITT, LOGDIVIDENDT och LOGINTAT.  

 

4.3 Kontroll av multikollinearitet 

I en regression kan det uppstå hög korrelation mellan två eller flera oberoende variabler. Detta 

kallas multikollinearitet och blir ett problem för effekten av regressionsanalysen. Problemet 

blir då att det inte går att urskilja utfallen av de förklarande variablerna och dess påverkan på 

den beroende variabeln (Nyman 2014). Därför kan ett VIF-värde (Variance Inflation Factor) 

räknas ut, för att ta reda på om multikollinearitet existerar mellan de oberoende variablerna. 
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Ett högt VIF visar på att multikollinearitet råder och i detta fall brukar en vanlig avgränsning 

göras vid 10 (Kutner et al. 2004). Även om ett VIF-värde på 10 inte är ett fastställt värde 

finns det flera forskare som anser att en studie kan anses vara stabil om värdet inte överstiger 

10 (Kim, Liu & Zheng 2012).  
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5. Resultat 

5.1 Deskriptiv statistik 

I tabell 3 finns en presentation över de variabler som använts för att försöka finna samband 

och kunna till en viss grad förklara vad som påverkar bonusen till Vd. Totalt sett inkluderades 

1 765 observationer i studien och i dessa observationer har det upprättats ett ersättningsutskott 

i 1 154 gånger av fallen. I 611 fall har därmed inget utskott inrättats och således har 

information om antalet kvinnor eller oberoende ledamöter inte kunnat inhämtats bland dessa. 

Variablerna i denna tabell som är av störst intresse för studien är andelen kvinnor i 

ersättningsutskotten, andelen oberoende ledamöter samt interaktionsvariabeln som kan 

beskrivas som andelen kvinnor som är oberoende utav alla studerade styrelseledamöter. I de 

fallen där ett ersättningsutskott har upprättats kan det utläsas att det till stor del består utav 

män. Andelen kvinnor i ersättningsutskott har ett medelvärde på drygt 13% vilket innebär att 

nästan 87% av alla ledamöter i utskottet är män. Medelvärdet på andelen oberoende ledamöter 

bland både män och kvinnor ligger på strax under 62% samtidigt som andelen kvinnor som är 

oberoende av alla ledamöter har ett medelvärde på drygt 10%. Förenklat kan det, efter att tagit 

del av tabellen, sägas att ersättningsutskotten består utav majoriteten oberoende ledamöter och 

att oberoende kvinnor är vanligare än beroende kvinnor. 

 

Företagets storlek och resultat efter skatt kan även dessa utläsas ur tabell 3. Företaget med 

störst tillgångar uppgår till 550 570 mkr och medelvärdet på tillgångar till 40 462 mkr. De 

negativa värdena under eget kapital och resultat efter skatt är helt enkelt ett negativ redovisat 

värde. Det negativa värdet på variabeln andel bonus av total ersättning kan troligtvis förklaras 

av att företaget har tagit tillbaka den rörliga kompensationen från tidigare år. Utdelningen kan 

utläsas variera mellan 0 kr och 28 290 mkr och ett medelvärde på 426 mkr.  
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Tabell 3. Deskriptiv statistik av studien.  

 

5.2 Multikollinearitet 

I tabell 4 kan det urskiljas att variablerna för totala tillgångar och resultat efter skatt 

samkorrelerar mycket. På grund av dessa höga värden måste dessa två variabler rensas bort 

inför regressionsanalysen för att ge ett säkrare resultat. Som tidigare nämnts accepteras 

värden under 10 vilket gör att resterande oberoende testvariabler och kontrollvariabler kan 

användas i kommande regressionsanalyser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4. En VIF-analys av de använda variablerna i regressionen.  

 

Detta kan även illustreras i korrelationsmatrisen i tabell 5. I denna tabell kan det urskiljas att 

flera av de oberoende variablerna korrelerar starkt med varandra. 
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Tabell 5. Korrelationsmatris av variablerna. *=Signifikanta på 10%, **=Signifikanta på 5% & ***=Signifikanta på 1%.  

 

Utifrån denna tabell kan man se att det råder stark multikollinearitet mellan ett antal variabler. 

Mellan eget kapital och totala tillgångar uppstår den starkaste korrelationen, vilket uppgår till 

ett värde av 0,9719. Andelen kvinnor i utskottet är den variabel som denna studie fokuserat 

mest på och utifrån denna korrelationstabell kan det utläsas att det inte finns något starkt 

samband med de övriga variablerna förutom till interaktionsvariabeln för andel oberoende 

kvinnor, vilket beror på att interaktionsvariabeln baseras på andelen kvinnor. Nästan samtliga 

kontrollvariabler har en stark positiv korrelation till varandra. Matrisen visar också att andelen 

oberoende har en negativ korrelation med samtliga kontrollvariabler förutom utdelning som 

dessutom är signifikanta på 1%.     

 

5.3 Regressioner 

Studien innehåller två panel data analyser med bonus som andel av total ersättning som 

beroende variabel. Utfallet från dessa regressioner visas i tabell 6 och 7 nedan. Eftersom 

studiens syfte är byggt på att undersöka sambandet mellan bonusersättningen och andelen 

kvinnor i ersättningsutskottet samt med oberoende kvinnor kommer variablerna andelen 

kvinnor och andelen oberoende kvinnor att vara av största intresse. Båda regressionerna har 

även utförts med fixed effect. Studien visade att det inte finns några statistiskt signifikanta 

resultat för att förkasta nollhypotes 1 om att kvinnor i ersättningsutskotten kommer påverka 

bonusersättningen till Vd på varken 10%, 5% eller 1%. Även oberoende ledamöter har ingen 

inverkan på bonusersättningen på någon signifikansnivå. Däremot visar regressionen att den 

naturliga logaritmen av utdelning kommer att ha en negativ inverkan på bonusen med en 

signifikansnivå på 1%. Därefter utfördes den andra analysen. Här finns interaktionsvariabeln 

andel oberoende kvinnor med. Oberoende kvinnor i utskottet är alltså inte signifikanta på 

varken 10%, 5% eller 1%. Det kan fortfarande påvisas att variabeln för utdelning är 

signifikanta på 1%-nivå.  
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Nedan visas resultatet från panel dataanalysen, först utan den nya interaktionsvariabeln för att 

sedan visa resultatet med den. 

 

Tabell 6. Paneldata analys med fixed-effect för kvinnors inverkan på ersättning.  

 

Tabell 7. Paneldata analys med fixed-effect med interaktionsvariabeln Int_Fr_Id.  
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6. Analys 

Med utgångspunkt i regressionsanalyserna kan vi inte förkasta någon av de nollhypoteser som 

formulerades. Det framgår ett negativt samband mellan andel kvinnor och den rörliga 

kompensationen som kan ge stöd för mothypoteserna, men detta har inte blivit bevisat i 

studien på någon acceptabel signifikansnivå. För att dessa ska vara signifikanta hade det 

krävts att p-värdet (P>| t |) varit ett tal under 0,1. Utifrån tabellerna och regressionsanalysen 

som presenterats kan det likt tidigare studier konstateras att kvinnor är underrepresenterade i 

ersättningsutskotten (Adams & Ferreira 2009). Frågan är då om kvinnor inte blir utsedda till 

ledamöter i utskottet lika ofta som män eller om det är en följd av att kvinnor också är 

underrepresenterade i styrelsen överlag (Bolagsverket 2017). Eller kan det snarare kopplas till 

risktagande och kön. Tidigare forskning pekar på att kvinnor skulle vara mer riskaverta än 

män (Charness & Gneezy 2012), och bonusprogram är starkt kopplat till risktagande inom 

agentteorin. Högre risktagande ska kompenseras med högre bonus. Enligt dessa teorier om 

risktagande skulle vi kunna anta att bonusprogrammen bör utformas på ett sådant sätt som 

begränsar risktagandet och därmed bonusen till Vd, alltså att kvinnors riskaversion bör 

återspeglas i bonusprogrammen. Detta är dock inget som vi har kunnat bevisa på ett 

signifikant säkerställt sätt i våra regressionsanalyser. I tabell 6 kan det utläsas att det finns ett 

negativt samband mellan andel bonus och kvinnlig representation. Likt Adam & Ferreira 

(2009) finner vi inget säkerställt samband vilket till stor del kan bero på den grova 

snedfördelningen av kön i utskottet. En anledning till denna underrepresentation kan vara att 

kvinnor inte anses lämpliga att sitta i ersättningsutskotten på grund av sin inställning till 

risktagande men även att kvinnor gör utskotten till starkare övervakare (Adam & Ferreira 

2009).  

 

Vad som kan ses som motsägelsefullt kring underrepresentationen är kvinnors oberoende. 

Kvinnor är enligt studien i större utsträckning (se tabell 3) oberoende mot bolagets ledning 

och större aktieägare. Denna oberoendeställning kan ge en mer objektiv bedömning av Vd:s 

prestationer och alltså en mer rättvis kompensation eftersom ledamoten då inte har någon typ 

av personlig koppling till företaget vilket bör leda till att kvinnor i ersättningsutskotten 

föredras. Dock kan vi se att “the old boys club” (McDonald 2011) lever kvar, och att detta har 

format normer och strukturer som är svåra att bryta då endast 13% av utskottets ledamöter 

representeras av kvinnor. Detta kan ge bilden av att de kvinnor som klättrar längst upp i 
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hierarkin också tvingas anpassa sig efter den rådande gruppen, som i största delen av fallen 

består av just män (Adams & Funk 2012). Eller så kan en gammal och skev bild av 

jämställdhet vara förklaringen till varför fördelningen i ersättningsutskotten ser ut som det 

gör. Kanske är det så enkelt, med bilden dessa män har på jämställdhet, att män hellre 

utnämner män till specifika uppdrag inom styrelsen utan att lägga någon större vikt på hur 

lämpad en individ är för arbetet. 

 

Något som regressionsanalyserna påvisar är ett negativ samband mellan oberoende kvinnor i 

ersättningsutskottet och andelen bonus till Vd. Till skillnad mot med den undersökning som 

Usman et al. (2018) bedrev som kom fram till liknande resultat fick inte denna studie ett 

signifikant resultat på någon acceptabel nivå. De argumenterar för att oberoende kvinnor har 

en högre grad av objektivitet, något som vi varit inne på tidigare i analysen. Alltså kan denna 

objektivitet göra att Vd:s hålls mer ansvariga för prestationer och får en mer rättvis 

kompensation för risktagande. Men detta negativa samband behöver inte endast vara kopplat 

till oberoende kvinnor. Oberoendet bör ge en objektivitet som sträcker sig över kön. Alltså 

skulle det kunna antas att oberoende ledamöter i sig ger en mer rättvis bedömning av Vd:s 

prestation, oavsett om denna ledamot är man eller kvinna. Detta leder oss in på samma 

område som Adams & Ferreira (2009) varit inne på angående övervakning av Vd:s 

prestationer och den interna verksamheten. Hoitash (2011) menar att beroendeställningen kan 

vara problematisk och övervakningen av en Vd:s prestation kan bli subjektiv och därmed inte 

är lika effektiv. Med stöd av agentteorin som menar att effektiviteten av övervakning beror på 

om ledamöterna är oberoende eller ej (Young, Stedham & Beekun 2000), borde oberoende 

kvinnor ge en effektivare övervakning som därmed kan ge en högre kontroll av risktagande 

och lägre kompensation.  Om denna övervakning gör att Vd tar mindre risker eller att för 

mycket övervakningen leder till ineffektivitet är inte något som kan besvaras i denna studie.  

 

Agentteorin är tydlig med att problem kan uppstå när det finns olikheter i attityden till 

risktagande mellan agent och principal (Eisenhardt 1989). Om kvinnor skulle vara mer 

riskaverta bör detta avspeglas i de val som ersättningsutskottet gör. Dock finns det som 

tidigare nämnt forskning som visar att kvinnor i top management roller kommer att anpassa 

sig för att likna sina manliga kollegor och med detta i åtanke bör inte deras riskaversion 

synas. Detta är något motsägelsefullt eftersom resultatet i vår studie, trots icke signifikant, 
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finner ett negativt samband mellan oberoende kvinnor i ersättningsutskottet och bonusnivån 

till Vd. 

 

Inverkan som bonus kan ha på företagets värde och företagsprestationer kan vara många. 

Bonusprogram som ger incitament hos Vd:n att prestera bör göra att företagsvärdet ökar. Om 

Vd:n presterar bra ger det henne större bonus och bra prestationer kommer ge ett ökat värde 

hos företaget. Mehran (1995) har i sin studie funnit empiriska bevis för att det finns en positiv 

korrelation mellan företagsprestanda och andel bonus. Därför bör alltså bonusprogrammen 

öka Vd:s incitament som i sin tur har en märkbar påverkan på företagets effektivitet. Mehrans 

(1995) forskning visar alltså ett stöd till förespråkare av bonusprogram som incitament.  

 

I korrelationsmatrisen syns det tydligt att flera oberoende variabler har starkt korrelation 

mellan varandra. Vissa av dessa korrelationer är väldigt logiska. Att totala tillgångar och eget 

kapital har en stark korrelation är inte något ovanligt då eget kapital och skulder ska bli 

samma summa som tillgångar. Även samtliga variabler för företagets storlek har signifikanta 

korrelationer med variabeln för andel bonus av total ersättning. Detta är inte heller någon 

större upptäckt eftersom större företag, med bättre resultat, ger med största sannolikhet ut 

större bonusandel till Vd. Det som är intressant att se är att variabeln för andel oberoende 

ledamöter korrelerar negativt med samtliga variabler som rör företagets storlek och resultat 

med undantag för utdelning. En möjlig förklaring till fenomenet skulle kunna vara att 

oberoende ledamöter inte har samma typ av inblick och kännedom om företaget som en 

beroende ledamot (Hoitash 2011).  

 

De spridda resultaten i tidigare studier kan ha sina förklaringar i vilka normer som gäller. 

Exempelvis kan Usman et al. (2018) studie som utfördes på företag i Kina ge en helt annan 

bild på grund av vilka företagsnormer som råder i jämförelse med Adams & Ferreiras (2009) 

som undersökte företag i USA. Likaså kan vårt resultat på företag i Sverige ge en helt annan 

bild av jämställdhet i bolag och styrelser, men det finns likheter i båda studiernas resultat och 

det som denna studie kommit fram till.  
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7. Slutsats och Diskussion 

7.1 Slutsats 

Syftet med studien har varit att undersöka om det finns ett samband mellan kvinnliga samt 

oberoende kvinnliga representanter i ersättningsutskottet och den rörliga kompensationen. 

Syftet har legat till grund för att öka kunskapen kring kvinnlig representation i styrelse, 

risktagande relaterat till kön och bonus. Med utgångspunkt i tidigare forskning och teorier har 

två dubbelsidiga hypoteser formulerats. Studiens första hypotes skulle visa på om det finns ett 

negativt samband mellan kvinnlig representation i ersättningsutskottet och Vd:s bonusnivå. 

Hypotes 2 utformades för att testa om oberoende kvinnor i ersättningsutskottet har ett negativt 

samband med andelen bonus. Resultatet visar på att det inte finns ett statistiskt säkerställt 

negativt samband i någon av hypoteserna och således kan inte nollhypoteserna förkastas. Med 

andra ord finner vi inga statistiska bevis för att kvinnor i ersättningsutskottet skulle begränsa 

andel bonus till Vd. Likt formuleringen av hypoteser har tidigare forskning och teorier även 

legat till grund för att förklara och analysera samband som studien resulterat i. 

 

7.2 Diskussion 

Vi har genom arbetsprocessen kunnat se att det gjorts flertalet studier på samma fenomen 

runtom i världen. Detta kan innebära att det finns en förutfattad mening om kvinnors position 

och agerande i styrelser och diverse utskott. Vår studie har därmed bidragit med liknande 

kunskap som dessa studier men på en mer nationell spelplan. Kunskaper om könsfördelning 

och dess påverkan på beslut kring rörlig bonus till Vd är det främsta bidraget som studien lett 

till men som absolut kan utvecklas till mer omfattande studier.  

 

Då kvotering in i styrelser runt om i världen skett tycker vi att mer forskning på kvoteringens 

effekter på kommittéarbete bör ha gjorts. Det är få som talar om kvoteringens påverkan på 

relationen mellan Vd och styrelser. Vi ser även delade meningar på vad kvoteringen bidrar 

med. Något som däremot är att se fram emot är det kommande generationsskiftet som 

förhoppningsvis kommer leda till större förändringar. En generation som är uppväxt med 

jämställdhetsfrågor och ifrågasättande av djupt rotade normer bör leda till att fler bolag tar 

jämställdhet på allvar. En annan viktig aspekt som kan ha påverkat resultatet i vår studie är 
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den grova underrepresentationen av kvinnor i utskott. Nu när det endast är 13% kvinnor i 

ersättningsutskotten i snitt kommer undersökningen att tappa styrka. Hade fler företag haft 

kvinnor i utskottet skulle kanske ett annorlunda resultat kunna uppnås. 

 

7.2.1 Studiens begränsningar 

En typ av begränsning som blev uppenbar under datainsamlingen var att det fanns en del 

årsredovisningar som hade utelämnat information om vilka ledamöter som fanns i 

ersättningsutskottet och i vissa fall fanns det ingen information om ett utskott fanns. Då 

studien bygger på könsfördelningen i ersättningsutskottet var vi tvungna i vissa lägen anta att 

det helt enkelt inte fanns något utskott som hanterade ersättningsfrågor. Det fanns också 

tillfällen när information om oberoende inte angavs, vilket gjorde att vi antog att de ledamöter 

som satt i utskottet hade en oberoendeställning till företaget och dess större aktieägare. Dessa 

antagande kan i visst anseende göra studien svagare och missvisande, men tack vare den stora 

mängd data som insamlats kommer dessa antagande endast utgöra en låg del av totala data.  

 

En annan begränsning vi stötte på under studiens gång var svårigheten att finna information 

angående hur bonusprogrammen såg ut. Det gör det svårt för oss att få en konkret bild över 

hur mycket risk ersättningsutskottet vill att en Vd ska ta. Även om resultatet inte visade något 

statistiskt samband mellan kvinnors deltagande i ersättningsutskottet och Vd:s rörliga 

ersättning är det svårt att urskilja den enskilde ledamotens roll och inflytande i utskottet. Vi 

vet inte vilka resultatbaserade mål som har satts för Vd. Processerna för hur kontrakten 

utformas är relativt stängda vilket kan begränsa vår insikt vilken grad av risktagande som 

förväntas tas av den verkställande direktören.  

 

I många fall framgick det också att styrelsen inte utsett något utan att styrelsen i sin helhet 

skulle hantera ersättningsfrågorna. Det fick oss att undra om det beror på att processen är så 

pass viktigt att det är bättre om fler personer är med i beslutsfattandet för att få in fler 

synpunkter och åsikter, eller att processen inte värderas tillräckligt högt för att utse specifika 

personer som ska hantera ersättningsfrågorna. Det fanns även fall där styrelseordföranden 

själv utgjorde utskottet. Detta torde sig vara problematiskt, speciellt med tanke på om 

ordföranden dessutom var beroende till ledningen eller större aktieägare.  
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