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Sammanfattning 
 
 
 
 
En VD är anställd för att sköta ett företag. Eftersom att VD:n är anställd så kan 
incitamenten mellan ägarna och VD:n att skilja sig åt, det kan leda till att 
principal-agent problemet uppstår. 
Syftet med denna uppsats är att samla och kritiskt granska tidigare forskning 
om den ökade kompensationens påverkan på företagets resultat för 
verkställande direktörer. Detta kommer ske genom att skriva en litteraturstudie. 
Enligt agentteorin som denna studie använder som referensram så kan 
kompensation användas för att minska principal-agentproblemet. 
Resultatet visade på en svag men positiv relation mellan kompensation och 
ökad prestation, resultatet visade på ett starkare samband när lönen var mer 
aktiebaserad jämfört med kontantbaserad. Resultatet visade även att det var ett 
starkare samband när större företag används eller ifall sambandet var begränsat 
till en verkställande direktörs ämbetstid. Resultatet var även kraftigare i USA 
jämfört med studierna från Storbritannien och Japan. 
Slutsatsen är att det tyder på att en ökad kompensation för en VD har en svag 
men positiv påverkan på företagets resultat. Aktiebaserad kompensation hade 
en högre påverkan vilket kan tyda på att principal-agent problemet är av kraft. 
Resultatet kan vara vara påverkat av många olika faktorer eftersom att 
observationsstudier används. Det gör att det är svårt att urskilja hur stor 
påverkan endast variabeln kompensation har på företagets prestanda. 
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Abstract 
 
 
 
A CEO is employed to manage a company. Since the CEO is employed, the 
incentives between the owners and the CEO may differ, which can lead to the 
principal-agent problem arising. 
The purpose of this paper is to gather and critically review previous research 
that studies the impact that increased CEO-compensation has on the company's 
performance. This will be done by writing a literature study. 
According to the agent theory that this study uses as a frame of reference, 
compensation can be used to reduce the principal-agent problem. 
The results showed a weak but positive relationship between compensation and 
increased performance of the company, the result showed a stronger 
connection when the salary was more equity-based compared to cash-based. 
The results also showed that there was a stronger connection when larger 
companies were used or if the connection was limited to a CEO's tenure. The 
results were also stronger in the US compared to the studies from the UK and 
Japan. 
The conclusion of this paper is that increased compensation for a CEO has a 
weak but positive impact on the company's earnings. Equity-based 
compensation have a higher impact and that may indicate that the 
principal-agent problem is in effect. 
Observational studies can be influenced by many different factors. This makes 
it difficult to discern how big impact only the variable compensation has on the 
performance of the company. 
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1 Inledning  
 

Denna litteraturstudie kommer systematiskt att samla och studera tidigare 
forskning kring hur ökad kompensation för verkställande direktörer påverkar 
till ett högre resultat för företaget. Med hjälp av agentteori och teorin om 
effektiva löner så kommer resultatet att granskas och diskuteras.  
 

1.1 Introduktion 
 
Kompensation är en investering av företagets ägare för att få en avkastning av 
den anställde, för denna typ av investering så är det i form av arbete och 
prestation som avkastningen motsvarar. Att denna form av investering ger en 
bra avkastning är bevisat genom en snabb blick på dagens samhälle där detta 
handelsutbyte ständigt tar plats. Företagens utmaning är att sätta en lön som ger 
mest avkastning till lägst kostnad. Teorin om effektiva löner säger att genom 
att sätta en lön över marknadsnivå så kommer företaget locka ännu bättre 
anställda som kommer vara ännu mer produktiva.  Men vart går gränsen? Det 1

kan ju inte gå att höja lönen för evigt. Verkställande direktörer är de anställda 
personer som i snitt har den högsta lönen i dagens samhälle och därav borde 
vara de anställda som påverkas minst av en ökad kompensation. Därför ska jag 
med hjälp av tidigare studier och agentteori försöka ta reda på ifall 
verkställande direktörer redan är linjerade med ägarnas incitament eller ifall 
ökad kompensation kan leda till ökat resultat. 
Eftersom att det inte finns ett facit på denna frågeställning så ska 
förhoppningsvis den samlade datan från olika studier med olika syn på ämnet 
kunna vecka nya idéer samt belysa mig och läsare om den påverkan på 
resultatet som ökad kompensation har. 
 
1.2 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att samla och kritiskt granska tidigare forskning 
som behandlar frågeställningen hur ökad kompensation för verkställande 
direktörer påverkar företaget till ökat resultat. 
 

1 Shapiro och Stiglitz (1984). 
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1.3 Avgränsningar 
 
För att studien inte ska bli allt för omfattande så kommer den att endast 
fokusera på verkställande direktörer i aktiebolag och inte andra vanliga 
anställda. Studiens huvudfokus kommer att vara på hur en ökning av 
kompensation påverkar företagets resultat. Inklusions- och exklusionskriterier 
kommer att användes i processen av datainsamling. Andra faktorer som kan 
påverka de sökta variablerna kommer inte att sökas efter från tidigare studier 
men kan väljas att tas upp ifall de valda studiernas resultat innefattar data som 
är relevant för frågeställningen 

 
2 Bakgrund 
 
En VD behöver inte vara en ägare i ett företag, det kan istället vara en person 
som är anställd av ägarna för att sköta företaget. För större företag så är det 
väldigt vanligt att anlita en person eftersom att det finns så många som är högt 
kvalificerade att göra det. Personer som har drivit andra företag tidigare, är 
högt utbildade eller har stor erfarenhet om vad som krävs för att driva ett 
företag så att det går ännu bättre än om ägarna skulle leda företaget.  
 
Problematiken med att anställa någon att utföra ett jobb är att åsikter kan skilja 
sig åt mellan den anställde och ägarna. Det kan slutligen leda till att principal 
agent problemet och moral hazard uppstår. Därför är det viktigt för ägarna av 
företaget att försöka linjera den anställde med sina egna incitament. Genom 
kompensation kan ägarna försöka linjera den anställde och det finns olika 
former av kompensation som verktyg för ägarna att arbeta med. De olika 
formerna av kompensation finns för att kunna påverka den anställde på olika 
sätt, vissa former ska försöka motivera den anställde till en prestationshöjning 
på kort sikt och vissa former av kompensation ska försöka motivera  till en mer 
långsiktig framgång för företaget. 
 
2.1 Principal-agent och moral hazard 
 
En problematik med att ha en anställd VD är att även fast personen kanske är 
mer kapabel än ägarna att sköta ett företag så har förmodligen den anställda 
inte samma incitament att sköta jobbet till lika hög nivå som ägarna. Den 
anställde kommer att vara mer intresserad av maximera sin egna nytta istället 
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för att maximera ägarnas nytta. Den nytta som VD:n får av att sköta företaget 
är kompensation i form av lön. Beroende på form av lön och mängd så kommer 
den anställde att mäta sin egna nytta och ställa det mot arbetets mängd för att 
bestämma ifall det är värt jobbet. Även ägarna som anställer kommer att 
försöka maximera sin nytta genom att försöka få så hög avkastning till så låg 
kompensation som möjligt. Hur ägarna väljer att forma mängden av lön och 
formen av kompensation är därför väldigt för att åstadkomma det högsta 
möjliga resultatet efter kostnaderna av kompensationen. Det finns därav en risk 
att den anställde kommer bli motiverad att få sin prestation att se bättre ut än 
vad den egentligen är, speciellt ifall lönen är rörlig och baserad på prestation. 
Ifall den anställde vet att den kommer bli belönad med en bonus ifall ett visst 
mål nås så kan den anställde bli motiverad att byta företagets långsiktiga 
framväxt mot ett kortsiktigt högre resultat, vilket kan vara skadligt för företaget 
men fördelaktigt för den anställde på kort sikt.  Denna problematik gör det 2

svårt för ägarna att välja form av kompensation och mängd för att minska 
principal agentproblemet och på så sätt optimera företagets resultat.  
 
2.2 Former av kompensation 
 
Det finns många alternativ till hur man kan kompensera en anställd, den 
anställde har normalt sett alltid en fast lön. Utöver den fasta lönen så kan den 
anställde kompenseras med en eller flera olika typer av rörlig kompensation tex 
genom olika incitamentsprogram. Det finns även andra typer av kompensation 
som den anställde kan få, tex olika typer av förmåner och det är även vanligt 
för en VD att avgångsvederlag erbjuds som en kompensation och säkerhet. 
 
2.2.1 Fast lön 
 
En fast lön är en förutbestämd summa som den anställde kommer få i slutet 
efter utfört arbete. Den fasta lönen förhandlas i början av anställning och kan 
variera i storlek beroende på företag och arbete som ska utföras. Utöver den 
fasta lönen som en VD brukar ha så är det även väldigt vanligt med en rörlig 
lön. 
 
 
 

2 Jensen och Meckling (1976).  
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2.2.2 Rörlig lön  
 
En rörlig lön är prestationsbaserad och kräver oftast ett visst resultat från den 
anställde och ska ge personen motivation för att öka sin egna prestation. När 
det gäller rörliga löner för en VD så är det vanligtvis högre krav, för dem gäller 
det även att företagets resultat ska öka och inte bara att den enskilde 
verkställande direktörens prestation ska öka.  
 
Den rörliga lönen brukar delas in i två olika typer, en kortsiktig kompensation 
som brukar vara i form av en bonus men så finns det även en långsiktig 
kompensation som brukar vara aktiebaserad. 
 
Bonusar är vanligtvis kontantbaserad och utdelas efter en väl utförd prestation. 
Bonusar är generellt ett bra sätt för att motivera den anställde till att öka sina 
egna resultat på kort sikt, ett problem med bonusar som lön kan vara att den 
anställde blir motiverad att få sig själv att se bra ut istället för att företaget ska 
prestera bättre på lång sikt. För att linjera den anställde med ägarna så kan en 
rörlig lön väljas för VD:n att agera efter vilket kan leda till ett långsiktigt bättre 
resultat. En aktiebaserad kompensation är i teorin då att föredra eftersom att 
VD:n själv får ett ägande vilket skapar ett ökat ansvar för en långsiktig 
hållbarhet och utveckling. 
 
2.2.3 Incitamentsprogram  
 
Incitamentsprogram är en prestationsbaserad rörlig form av lön vilket ska 
främja stark prestation, bli en eftertraktad arbetsgivare för 
anställda/nyanställningar och även uppmuntra till ett delägande i företaget för 
de anställda. Incitamentsprogrammen är vanligtvis aktierelaterade med 
varierande utföranden. De vanligaste sorterna är aktier med inskränkande 
villkor, aktiesparprogram, köpoptioner, teckningsoptioner, personaloptioner 
och syntetiska optioner. 
 
Aktier och köpoptioner kan ges i form av lön eller säljas till en förmånlig nivå 
till VD:n, i samband med aktiebaserad lön så kan även köp/säljoptioner ofta 
finnas som alternativ för VD:n att köpa och de fungerar som en försäkring för 
den anställde. Köpoptioner ger dig rätt att kunna köpa befintliga aktier i 
företaget vid en förutbestämd tidpunkt och säljoptioner ger dig rätten att sälja 
vid en viss tidpunkt. 
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Som alternativ kan även personaloptioner användas istället där de i sig inte är 
ett värdepapper men fungerar som köpoptioner fast med vissa inskränkande 
villkor, personaloptioner kan inte överlåtas, personaloptioner förfaller ifall 
anställningen upphör och kan utnyttjas efter en viss intjänandetid. 
Personaloptioner ges oftast gratis och har generellt sett en lång löptid. 
Syntetiska optioner kan också erbjudas och de kvalificerar sig som ett 
värdepapper och kan därför säljas vidare, syntetiska optioner ger dig inte rätten 
att köpa en aktie utan ger istället en kontant ersättning ifall aktien är värderad 
högre än lösensumman. Även syntetiska optioner har en förutbestämd tidpunkt 
för att senast lösa in optionerna. I samband vid nyemissioner så kan 
teckningsoptioner säljas eller ges som en kompensation för att under en viss 
tidsperiod ge VD:n möjlighet att kunna teckna nyemitterade aktier till ett 
förutbestämt pris.  3

 
2.2.4 Förmåner och avgångsvederlag 
 
Företag erbjuder vanligtvis sina anställda olika typer av förmåner, vanligtvis 
gäller det varierande typer av försäkringar. Försäkringarna är främst riktade 
mot sjukdom. Andra förmåner som är vanligt att företag erbjuder är olika 
pensionsförmåner, telefon, tjänstebil och friskvård. 
 
En anställd har normalt sätt anställningsskydd men en VD har enligt lag inget 
anställningsskydd och kan därför bli uppsagd närsomhelst.  För att det ska vara 4

mer lockande att ta ett sånt riskfyllt jobb så erbjuds det ofta avtal om 
avgångsvederlag. Dessa avtal är till för att den uppsagda ska komma på 
fötterna igen efter att personen har blivit uppsagd och anställningsskyddet 
brukar innebära att man får lön i ett par månader efter uppsägningen. 
 
 
 
 
 
 

3 Skatteverket. Incitamentsprogram. 2018.  
4 SFS 1982:80. Lagen om anställningsskydd. 
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3 Teori  
 
För denna studie så används Teorin om effektiva löner och Principal-agent 
teorin som referensram. 
 
3.1 Teorin om effektiva löner  
 
Denna teori grundar sig i att det finns en koppling mellan belöning och 
individuell prestation. Det innebär att ett företag kommer att dra fördel av att 
ge en lön till sina anställda som är över marknadsnivå. Idén är att genom att 
betala en högre lön så kommer företaget att kunna minska sina kostnader och 
på så sätt effektivisera företaget.  En lön som är över marknadsnivå kommer att 5

attrahera personer som är mer kapabla till att utföra jobbet, en lön över 
marknadsnivå kommer även att få den anställda personen att prestera på en 
högre nivå. Teorin om effektiva löner menar på att ifall en högre lön än 
marknadsnivå för den tjänsten erbjuds så är det en lägre chans att den anställde 
kommer att prestera på en låg nivå av rädsla att bli av med sitt jobb och höga 
lön. Den anställde kommer att maximera sin nytta genom att hålla den högre 
nivån och på så sätt behålla sitt jobb. En anställd person som har en lön vid 
marknadsnivå eller lägre kommer att försöka maximera sin nytta genom att 
sänka sin prestation på arbetet eftersom att den anställde lönemässigt kommer 
att få ett liknande jobb ändå ifall den anställde skulle bli av med sitt jobb. 
Eftersom att den anställde redan hade en lön vid marknadsnivå så är risken 
gentemot belöning väldigt låg för den anställde att sänka sin prestation.  6

 
Eftersom att en högre lön gör så att de anställda blir mindre villiga att byta jobb 
så kommer företaget att minska sina kostnader. Teorin om effektiva löner 
menar på att utbildningskostnader minskar eftersom att de blir färre 
nyrekryteringar samt att anställda med en lön över medel leder till 
hälsofördelar för de anställda vilket resulterar i mindre sjukdagar.  7

 
Löner över marknadsnivå kan dessvärre leda till marknadsmisslyckanden, 
eftersom att en högre lön erbjuds direkt så har företaget mindre kapital till fler 
anställningar. En lösning på detta problem anses vara ett system för 

5 Leibenstein (1957). 
6 Shapiro och Stiglitz (1984). 
7 Shapiro och Stiglitz (1984). 
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löneförhöjning där en nyanställd jobbar för en lön vid marknadsnivå under 
inlärningsperioden och sedan får en ökad lön för att minimera 
marknadsmisslyckanden.   8

 
3.2 Agentteori och principal-agent problemet 
 
I denna teori så är agenten en person som är anställd för att sköta en uppgift 
och principalen är den person som har anställt agenten. Så för denna studie 
innebär det att det är VD:n som är agenten och ägarna av företaget är 
principalen.  
 
Denna teori grundar sig i att det uppstår en intressekonflikt mellan principalen 
och agenten. Informationen mellan agenten och principalen är snedvriden 
vilket skapar en risk för moral hazard. Agenten sitter med information som 
principalen har svårt att ta del av vilket gör det svårt för principalen att lita på 
agenten. Eftersom att den snedvridna informationen finns så krävs det andra 
sätt för att linjera sig med varandra. Ifall agenten och principalen inte linjeras 
så kan marknadsmisslyckanden uppkomma då principalen inte kommer att 
använda sig av agenten på grund av misstro att agenten kommer att utnyttja 
den snedvridna informationen.  
 
Principalen vill att det ska gå bra för företaget på lång sikt eftersom att 
principalen generellt sätt har en stor andel av företagets andelar. Principalen 
vill därför att företaget ska gå bra på lång sikt och på så sätt maximera sin 
nytta. Agenten äger inte andelar i företaget och är därför mer intresserad av att 
få hög utbetalning på kort sikt och kommer på så sätt att försöka maximera sin 
egna nytta ifall möjligt finns. Eftersom att det är snedvriden information mellan 
principalen och agenten så vet inte principalen alltid vad agenten gör, därför 
kan agenten försöka framstå som att den gjort ett bättre jobb än vad agenten 
egentligen har gjort. Principalen kan försöka förhindra detta problem på två 
sätt, principalen kan antingen kontrollera hur agenten jobbar eller använda sig 
av en kompensation som ska ge agenten incitament till samma vilja och 
prestation som principalen efterfrågar.  9

 
Att kontrollera hur agenten jobbar kan vara svårt, dyrt och tidskrävande. Att 
följa eller bevaka agenten medan agenten jobbar är inget som vanligtvis brukar 

8 Salop (1979). 
9 Jensen och Meckling (1976). 
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ske i stora skalor. Det gör det därför svårt för principalen att forma lönen till 
agenten då principalen inte har den fulla informationen om hur agenten 
egentligen sköter sitt jobb. Det gör det också svårt att basera agentens 
prestation till resultaten för företaget. Agentens avvikelse från principalens 
intresse är förlusten för principalen och den kallas för agentkostnad.  10

 
När principalen ska bestämma den kompensation som agenten ska ha för det 
avsedda arbetet så kommer principalen försöka vinstmaximera genom att sätta 
en lön som kommer att ge bäst resultat för principalen till så låg kostnad som 
möjligt.  För att minska agentkostnaden så används främst incitamentsprogram 11

för att linjera agenten med principalens intresse. Utöver den fasta lönen som 
krävs av agenten så kan principalen erbjuda kompensation som ska få agentens 
möjligheter till att nyttomaximera till att bli av samma intresse som för 
principalen. För att agenten inte ska få incitament till snabb vinning för 
företaget eller sig själv så är ett vanligt erbjudande ägande i företaget 
alternativt framtida rätt till ägande i företaget genom vanligtvis olika former av 
aktier och optioner.  12

 
Agentteorin har sina likheter med teorin om effektiva löner, för denna studie 
enligt agentteorin så gäller det att skapa incitament genom kompensation så att 
VD:n linjerar sig med vad ägarna vill, vilket är att öka VD:ns prestation. I 
teorin om effektiva löner så är de i konsensus om vad de vill få ut av agenten, 
att öka prestationen. Men till skillnad från agentteorin där målet är att få 
agenten att linjera sig och bli av med snedvriden information så är teorin om 
effektiva löner endast att ge en lön över marknadsnivå för att få den anställde 
till att öka sin prestation.  
 

 
 
 
 
 
 

10 Lucian Bebchuk och Jesse Fried (2004). 
11Jensen och Meckling (1976). 
12 Murphy (1999). 
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4 Metod  
 
För denna studie har litteraturstudie valts som metod. En litteraturstudie är en 
systematisk granskning av data från studier inom det valda ämnet.  Den 13

insamlade datan ska sedan tolkas, presenteras och diskuteras i studien. Datan 
som presenteras i resultatet är baserat på nio vetenskapliga studier, de studier 
som använts är främst observationsstudier förutom en av studierna som är av 
experimentell sort. Litteraturstudien ska agera som en samling av fakta. För 
denna studie har principal agentteorin valts som teoretisk referensram, 
appliceringen av teorin för just verkställande direktörer presenterades först av 
Jensen och Meckling.  Teorin kommer att användas då den är relevant för 14

båda parternas nyttomaximering. Teorin har även en stor påverkan på 
principalens val av kompensation samt mängden av kompensation. Principal 
agent teorin kommer att användas tillsammans med teorin om effektiva löner 
för att tolka resultatet och kommer att utforma grunden för diskussionsdelen. 
 
4.1 Datainsamling och Urvalsprocess 
 
Studien har avgränsats genom användning av inklusions- och 
exklusionskriterier vilket ska förenkla datainsamlingen, studien har använt sig 
av flera kriterier. Framförallt så används endast vetenskapliga studier som är 
skrivna på engelska. Endast två databaser användes i sökprocessen, sedan så 
har endast hela studier som funnits tillgängliga i de databaserna använts.  15

 
För denna studie har två databaser använts för att ta fram data, de databaser 
som har använts är Econlit och Google Scholar. Econlit är en databas som är 
inriktad inom nationalekonomiska studier vilket gjorde att sökresultaten inte 
blev alltför stora och databasen riktade in sökresultaten väl efter sökningen. I 
databasen valdes att endast akademiska journaler som fanns tillgängliga skulle 
visas. För sökningen så användes sökord som var så nära studiens syfte som 
möjligt för att få sökresultat som skulle vara relevant. Sökningarna började 
med sökorden Ceo + compensation + Performance och gav 284 träffar. 
Sökorden ändrades för att minska antalet träffar samt ta bort studier som inte 
var av intresse, istället för CEO + Compensation så användes “Ceo 

13 Bryman och Bell (2017). 
14 Jensen och Meckling (1976). 
15 Rienecker och Stray Jörgensen (2014). 
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Compensation” + Performance för att vara mer specifik efter vad denna studie 
letade efter. Den nya sökningen gav en mer godkänd summa på 91 träffar. Vid 
detta resultat så var det fortfarande ganska många men det var ett mer rimligt 
antal för att få en överblick över rubrikerna. De rubriker samt den korta delen 
av abstrakten lästes och de studier som var av intresse sparades för att sedan 
granskas ytterligare. Efter denna sökning så vart det 16 studier som vid en 
första anblick verkade relevanta för studien. 
 
Efter de tidigare sökningarna så gjordes ytterligare en sökning i Econlit med 
ordet Pay istället för Compensation för att se ifall det fanns andra relevanta 
studier som hade formulerat sig annorlunda. Av sökningen från “Ceo pay” + 
Performance så gav det ett resultat på 162 träffar, en stor del var samma artiklar 
som tidigare sökningar men sökningen tog nu fram några artiklar som var 
skrivna av Jensen och av Murphy som inte visades tidigare. Dessa namn 
citerades även mycket på Google scholar och Jensen visade sig även ha varit 
med och skrivit en viktig avhandling inom inom agentteori med inriktning mot 
verkställande direktörer. Det var 9 artiklar som valdes ut i den sista sökningen i 
Econlit vilket innebär att 25 studier hade valts ut från Econlit för att gå igenom 
deras abstract. 
 
Efter att sökningar gjorts i Econlit så skulle sökningar göras i en annan databas 
för att få fram relevanta artiklar som tidigare inte visats i Econlit. Google 
Scholar är företaget Googles sökmotor för vetenskapliga artiklar och 
tidskrifter. I Google Scholar så kommer det fram tusentals artiklar men med 
hjälp av att sortera träffarna efter relevans så vart resultaten mer givande. 
Google scholar visar även hur många gånger en artikel har citerats tidigare, 
funktionen gjorde att det blev enklare att hitta omtalade artiklar som anses vara 
trovärdiga av andra. Första sökningen i Google Scholar var med sökorden “Ceo 
Compensation” + Performance och resulterade i 33900 träffar. Sedan gjordes 
även en sökning med sökorden “Pay Performance” vilket resulterade i 14100 
träffar. I den första sökningen så sparades 16 artiklar och i den andra så valdes 
10 artiklar för att gå igenom mer grundligt. 
 
När alla artiklar sedan var sparade i ett dokument med artiklar från Econlit och 
ett annat dokument med artiklar från Google Scholars så var grundarbetet gjort. 
Efter det så lästes alla abstract från artiklarna och ifall artikelns abstract var ur 
linje med studiens fokus så togs den bort från dokumentet. När det jobbet var 
gjort så gjordes ytterligare en rensning för att få bort studier som verkade 
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mindre relevanta, djupare av studierna lästes och några fler av artiklarna 
avlägsnades. Artiklar som avlägsnades från dokumenten och från att användas i 
denna studie var artiklar som vid en överblick av dess abstract gav en 
uppfattning om att innehållet i studien handlade om något helt annat eller att de 
hade fokuset på något annat. 
 
Efter att ha gjort all rensning från dokumenten så resulterade det i att tre studier 
används från Econlit med de första sökkriterierna “Ceo Compensation” + 
Performance. Den andra sökningen med sökorden “Ceo pay” + Performance 
ledde till att två studier används. I Google Scholar så gav den första sökningen 
med sökorden “Ceo Compensation” + Performance 3 artiklar som används och 
den sista sökningen med sökorden “Pay Performance” 1 artikel som används i 
denna studie. För att det skulle bli enklare att se och förstå vilka sökningar som 
resulterade i ex antal träffar och artiklar som valdes så används en sökmatris 
där man enkelt kan tolka denna data.  16

 
4.2 Analys av data  
 
När all data väl hade samlats in och kommit ner till en mer behaglig nivå så var 
det dags för analysfasen, alla studier behövdes gås igenom mer grundligt för att 
en djupare förståelse av studierna och deras resultat skulle införskaffas. För 
denna process så användes en matris. Matrisens funktion är att skapa en ökad 
förståelse av de valda studierna för skribenten genom att fylla i matrisens 
punkter samtidigt som den vetenskapliga uppsatsen noggrant blir igenom läst.  17

Genom att strukturera datan på detta sätt så skapas en enkelhet för skribenten 
att kunna se över sin data och även att kunna ställa data mot varann. Eftersom 
att samma punkter fylls i för alla studier så kan studiernas syfte och resultat 
enklare jämföras. Med en mer strukturerad data så skapar skribenten fördel för 
det senare arbetet, för skrivandet av resultatdelen och diskussionsdelen.  
 
Studierna lästes igenom grundligt tillsammans med matrisen och matrisen 
fylldes i allt eftersom när de efterfrågade delarna i matrisen blev funna i 
studierna. Efter matrisen var ifylld så användes den i arbetet med först 
resultatdelen vilket gjorde att studierna kunde ses över och jämföras. Den 
ifyllda matrisen utnyttjades sedan i skrivandet av diskussionsdelen tillsammans 
med resultatdelen och vissa tillbakablickar i artiklarna. 

16 Bilaga 1. Sökmatris. 
17  Bilaga 2. Matris. 
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5 Resultat 
 
I denna del presenteras resultat från tidigare forskning som har tittat på 
relationen mellan VD-kompensation och prestation för företag samt studier 
som har fokuserat mer på incitament. Först så kommer studierna att presenteras 
och sedan därefter så kommer resultatet från de observationsstudier som 
används att presenteras. Efter resultatet så har ytterligare en del utformats för 
att ta upp andra relevanta resultat från de studierna som är mer inriktade på 
incitament. 
 
5.1 Litteraturgenomgång 
 
I denna litteraturgenomgång kommer nio studier att användas, av studierna så 
tittar sju av dem på sambandet mellan en VD:s kompensation och företagets 
resultat. De två andra studier som används är mer fokuserade på incitamenten 
som kompensation skapar. Fyra av studierna är väldigt omtalade och har blivit 
citerade av många andra studier som skriver om liknande ämnen. Studierna 
utgör då grunden för ämnet och används som en utgångspunkt för de nyare 
studierna.  Studierna tittar även på olika former av kompensation samt fördelar 18

och nackdelar med de olika formerna. Studierna skiljer sig åt till viss del och 
har fokuserat samt begränsat deras studier på olika sätt men alla studier som 
används i denna uppsats har kompensation och prestation som 
huvudkomponenter.  
 
Dessa studier använder sig främst av företag från Amerika men tre av studierna 
använder sig av företag från andra länder, två studier med företag från 
Storbritannien och en studie med företag från Japan. Studierna är 
observationsstudier där företag har valts ut från marknadslistor med olika större 
börsnoterade företag. 
 
Hall och Liebman skrev en studie i USA om relationen mellan hur stora företag 
presterar och hur verkställande direktörer blir kompenserade i de bolagen. 
Studien använder sig av data mellan åren 1980 och 1994 vilket förklarar delvis 
de kraftiga resultaten som studien visar då resultaten nästan uteslutande beror 

18 Jensen och Meckling (1976), Hall och Liebman (1998), Jensen och Murphy 
(1990) och Conyon och Murphy (2000). 
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på aktieinnehavet för de verkställande direktörerna och börsen gick upp mycket 
under den perioden.  19

 
Jensen och Murphy skrev tillsammans en uppsats om ämnet med fokus på 
storlek av studien då de flesta tidigare studier om ämnet hade varit begränsade 
till mindre storlek. För studien användes 2505 löner för verkställande 
direktörer och 1400 publika företag med data som sträcker sig över 14 års tid 
mellan åren 1974-1988. I studien användes endast företag i USA.  20

 
Tio år senare skrev Murphy en till studie tillsammans med Conyon, studien 
använder sig av företag etablerade i Storbritannien och USA för att studera hur 
kontantbaserad kompensation samt aktiebaserad kompensation påverkar 
incitamenten för VD:n till högre prestation. I studien används de 510 största 
företagen från Storbritannien och från USA användes marknadslistorna S&P 
500,  S&P Mid Cap 400 och S&P Small Cap 600. Studien är begränsad till ett 
års tid och använder data från 1997 för de båda länderna och skapar därav goda 
förutsättningar till att jämföra ländernas resultat.  21

 
En studie som skrevs av Sigler, K. J studerade 280 st företag som var listade på 
New Yorks aktiemarknad mellan åren 2006-2009, syftet var att studera 
relationen mellan en VD:S lön och företaget prestation.   22

 
En annan liknande studie gjord av Ozkan N inriktade sig på företag från 
Storbritannien och studerar sambandet mellan en VD:s lön och företagets 
prestanda med syfte att jämföra med tidigare studier gjorda i USA. Vid 
tidpunkten så var det inte många studier om ämnet utanför USA. I studien 
användes 390 st brittiska icke-finansiella företag från marknadslistan FTSE 
All-Share Index mellan åren 1999-2005.  23

 
En av studierna skrevs av Takao Kato och Katsuyuki Kubo och är inriktad på 
företag från Japan. I studien används data mellan 1986-1995, studien är den 

19 Hall och Liebman (1998). 
20 Jensen och Murphy (1990). 
21 Conyon och Murphy (2000). 
22 Sigler, K. J (2011). 
23 Ozkan N (2011). 
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första att mäta prestanda känsligheten av kompensation för verkställande 
direktörer i Japan.  24

 
Gong J.J begränsade sin studie till att endast studera hur kompensationen under 
en VD:s sittnings period påverkar företagets prestation. Begränsningen kan 
skapa andra resultat än tidigare då de flesta studier har varit en bestämd tid för 
slumpmässigt valda företag. Studien tar även upp principal agent problemet 
som kan vara ännu mer relevant under en tidsbestämd period. Skribenten 
menar på att personer i chefspositioner vanligtvis har kortare horisont än 
aktieägarna och av den anledningen kan välja att ta kortsiktiga positioner i 
investeringar som kan visa på snabb avkastning. Det ska speciellt vara vanligt 
vid nyanställningar.  25

 
En äldre studie av Jensen och Meckling studerar sambandet mellan 
kompensation och den anställdes prestation för att skapa en teori om 
ägarstruktur i företag. I skapandet av teorin så används agentteori i hög grad 
samt incitament, teori om äganderätt och finans. Studien är den mest omtalade 
studien av de studier som tas upp i denna studie, deras teori är väldigt betrodd 
och används därför i denna studie som grund för att behandla principal-agent 
problemet.  26

 
Den sista studien skiljer sig från de andra studierna och skribenterna Ariely D, 
Gneezy U, Loewenstein G och Mazar N fokuserar enbart på incitament. Mer 
specifikt på ifall hög ersättning istället kan sänka prestandan för slumpmässigt 
utvalda personer. Studien är inte inriktat mot specifikt verkställande direktörer 
men kan ge en kan ge en annan infallsvinkel och insyn på människans 
motivation till ökad prestation genom ökad kompensation.  27

 
5.1.1 Relationen mellan kompensation och prestanda 
 
Resultaten från studierna visade främst på ett svagt men positivt samband 
mellan kompensation och företagets prestation. En mindre studie visade 
däremot på ett statistiskt icke signifikant resultat. Många av de tidigare 
studierna som skrev om ämnet var mer fokuserade på kontantbaserad lön eller 

24 Takao Kato och Katsuyuki Kubo (2003). 
25 Gong J. J (2011). 
26 Jensen och Meckling (1976). 
27 Ariely D, Gneezy U, Loewenstein G och Mazar N (2009). 
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bristen på aktiebaserad kompensation. Senare studier har även de haft ett svagt 
samband, speciellt studierna från andra länder än USA. Studierna har däremot 
varit i linje med tidigare studier från de länderna där de har gjort studien. 
Studierna från andra länder än USA har tagit upp att mindre aktiebaserad 
kompensation generellt sätt används. När frågeställningen var begränsat till en 
VD:s ämbetstid så var relationen starkare, att kompensationen visade på en 
högre påverkan på prestanda än när slumpmässiga år användes. Större företag 
har också visat på ett starkare resultat. 

Jensen och Murphy ifrågasätter hur verkställande direktörer blir kompenserade 
och menar på att det är en intressekonflikt mellan verkställande direktörer och 
företag då kompensation genom andelar i företaget har minskat de senaste 50 
åren. I studien tar de upp att medianvärdet av aktieinnehav för verkställande 
direktörer endast är 0,25 procent vilket innebär att VD:n endast tjänar 2,5$ för 
varje $1000 förändring i värdering av företaget. Men inräknat alla andra 
kompensationer så kom det upp till 3,25$ för varje $1000 förändring i 
värdering av företaget.  28

Hall och Liebman fick väldigt olika resultat till skillnad från Jensen och 
Murphys studie. I deras studie ifrågasätter de Jensen och Murphy och andra 
studier då de flesta tidigare studier har visat på ett svagt samband. De fick fram 
resultat att mellan 1980-1994 så ökade sambandet mellan firmans prestation 
och VD:s kompensation med 136 procent. De uppskattar i studien att 
elasticiteten för verkställande direktörer och prestanda är på 3,9. Resultatet är 
väldigt högt i relation till tidigare studier som inte har använt sig av 
aktieoptioner och aktieinnehav i lika hög grad. Sambandet antyder på att 
aktieoptioner och aktieinnehav påverkar kompensation-till 
prestanda-känsligheten kraftigt.  29

 
Conyon och Murphy fann i deras studie att kompensation för prestation 
elasticiteten var högre i USA än i Storbritannien. Där verkställande direktörer i 
USA hade elasticiteten 0.27 och i Storbritannien 0.12. Vilket innebär en total 
kompensation som är 190 procent högre i USA än Storbritannien med 
övervägande del i aktiebaserad lön.  30

28 Jensen och Murphy (1990). 
29 Hall och Liebman (1998). 
30 Conyon och Murphy (2000). 
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I studien av Sigler, K. J så användes statistisk modell med resultat variabeln 
avkastning på eget kapital för att undersöka relationen mellan en VD:s lön och 
ett företags prestanda. För studien så användes ämbetstid, antalet anställda och 
avkastning på eget kapital som oberoende variabler. Den rapporterade 
statistiken för de oberoende variablerna var positiv vid en signifikansnivå på 95 
procent för alla de tre variablerna. Det framgick av resultaten att antalet 
anställda var variabeln som hade störst påverkan på kompensation till 
företagets VD. Resultaten tyder på att större företag betalar sin VD en högre 
ersättning, resultaten visar också att företag med en högre andel av 
icke-verkställande direktörer i styrelsen betalar sina verkställande direktörer 
mer.  31

 
Även Ozkan drog denna slutsats, att företag med större styrelsestorlek betalar 
sina verkställande direktörer högre nivåer av total ersättning. Ozkan kom även 
fram till slutsatsen att när det gällde en längre ämbetstid för VD:n så hade en 
ökad kompensation en mindre påverkan på företagets resultat. Resultaten i 
Ozkans studie var lägre än tidigare resultat i USA och det framtagna resultatet i 
hans studie är i linje med tidigare studier från Storbritannien. 
Prestanda-efter-lön-elasticitet var 0,095 för VD:ns totala kompensation.  32

 
Gong, J. J kom fram till att en ökning med en procent av VD:ns lön kommer att 
leda till en ökning av aktieägarvärdet med 1,86 procent. En VD som får en 
högre kompensation kommer skapa mer aktieägarvärde. Gong menar på att 
relationen är i linje med Murphys hypotes om att företagets prestanda ökar 
genom ökad kompensation. Effektiviteten av kompensation för en VD visade 
sig vara positiv för både en längre anställningsperiod samt en VD:s ämbetstid 
men resultatet visar på att kompensationen hade en högre påverkan på 
aktieägarvärdet när det gällde en VD:s ämbetstid jämfört med en längre 
anställningsperiod. Gong menar även att ifall kompensation har en högre 
påverkan på prestanda under en VD:s ämbetstid så är förändringar av högre 
aggregerade marknadsvärden och abnorma aktieavkastningar associerade med 
den onaturligt höga påverkan på företags prestanda.   33

 
I den japanska studien så fann Kato och Katsuyuki liknande resultat som i 
tidigare studier med ett svagt förhållande mellan kompensation för VD:n och 

31 Sigler, K. J (2011). 
32 Ozkan, N. (2011). 
33 Gong, J. J. (2011). 
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företagets resultat. Resultatet visade till och med på en statistiskt osignifikant 
nivå vilket innebär att sambandet inte är tillräckligt starkt för att kunna 
användas som ett bevis. Avkastning på eget kapital gav ett starkare resultat 
med ett nyckelvärde på 1.3-1.4 som även det var i linje med tidigare studier.  34

 
5.1.2 Andra relevanta resultat 
 
Jensen och Meckling skrev en viktig uppsats om ämnet agentteori och 
kostnaden av att ha en anlitad agent. Deras teori är citerad av nästan alla de 
andra studier som används i denna uppsats. 
I deras studie lyckas de skapa en teori om ägarstruktur i företag och lyckas 
applicera befintlig agentteori för en VD. Deras teori menar på att en 
agentkostnad är minst lika verklig som andra kostnader som företag har. De 
fann att en agent som inte har ägarskap i företaget har mindre incitament att 
göra det som är bäst för företaget och större incitament att göra något som på 
lång sikt skulle kunna vara skadligt för företaget för att öka sin egen nytta.   35

 
I motsats till tidigare nämnda studier så har en studie dels gjort en 
experimentell studie till skillnad från de tidigare observationsstudier men har 
också tittat på motsatsen, eller snarare ifall en allt för hög kompensation för 
arbetet kan ge motsatt effekt på prestationen. I studien visade det sig faktiskt att 
i de mesta av fallen som de undersökte så tydde det på att en allt för hög 
kompensation resulterade i en minskning av prestanda. Dessa resultat går emot 
antagandet av att en ökning av motivation och ansträngning alltid kommer att 
resultera i en förbättrad prestation. I det första experimentet så fick 70,8 
procent sämre resultat vid höga nivåer av kompensation, det andra 
experimentet var det en annan uppgift som utfördes och resulterade i ett 
svagare samband. I det andra experimentet så var det endast 13 procent som 
fick ett sämre resultat vid den högre kompensationen jämfört med den lägre 
kompensationen. Skribenterna skriver att till skillnad från hur kompensation 
påverkar prestation så har motivation och prestation fått mindre 
uppmärksamhet av ekonomer. De anser att det bör få mer uppmärksamhet men 
de tror att övertygelsen om att motivation förbättrar prestationen är så stark så 
att få är intresserade av att studera sambandet.   36

34 Kato och Katsuyuki Kubo (2003). 
35 Jensen och Meckling (1976). 
36 Ariely D, Gneezy U, Loewenstein G och Mazar N (2009). 
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6 Diskussion 
 
Syftet med denna uppsats var att undersöka och samla tidigare forskning som 
tittar på hur en ökning av VD:ns kompensation påverkar företagets resultat. 
Vilket enligt teorierna som används ska linjera den anställde med principalen 
och på så sätt minska principal agentproblemet. 
 
6.1 Diskussion om resultat  
 
Resultatet visade på en svag men positiv relation mellan kompensation och 
ökad prestation, resultatet visade på ett starkare samband när lönen var mer 
aktiebaserad jämfört med kontantbaserad. Resultatet visade även att det var ett 
starkare samband när större företag används eller ifall det var begränsat till en 
VD:s ämbetstid. Resultatet var även kraftigare i USA än i studierna från 
Storbritannien och Japan. 
 
I början av uppsatsen så hade jag förväntat mig att en ökad kompensation 
skulle ha en större påverkan på resultatet än vad det studiernas resultat visade 
på. Båda teorierna som används i studien tyder på att ökad kompensation bör 
ge en positiv effekt på företagets resultat. Så vad kan det låga resultatet bero 
på? Den låga påverkan som kompensationen hade överlag i studierna kan 
tyckas gå emot teorin om effektiva löner, men för de studier som används i 
resultatet så är det verkställande direktörer som granskas. Eftersom att en VD 
redan har en väldigt hög lön så är förmodligen den anställde väldigt 
kvalificerad för jobbet och en ökad lön bör då teoretiskt sett ha en minskad 
påverkan på resultatet. 
 
Jag tog med en studie som handlade om motivationen som kompensationen 
ger, det var en experimentell studie där två experiment utfördes. Deras studie 
var inte baserad på verkställande direktörer men resultatet i studien känns 
väldigt applicerbart för att förklara det låga resultatet som studierna visade på. 
Resultatet som de fick fram går emot antagandet om att en ökning av 
motivation och ansträngning alltid kommer att resultera i förbättrad prestation 
och följde istället lagen om avtagande avkastning. I deras studie så gjordes två 
olika test på slumpmässigt utvalda privatpersoner. Resultaten visade på ett 
positivt samband men endast upp till en viss nivå av kompensation/motivation. 
Vid en högre nivå av lönen så vart effekten av lönen avtagande. Eftersom att 
det vid en högre grad av kompensation inte ökade prestationen ytterligare och i 
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en del av fallen till och med minskade prestationen så kan teorierna ändå 
stämma fast upp till en viss nivå av kompensation. Vid allt för höga löner som 
en VD kan tyckas tjäna så tyder resultatet från denna studie på att en ytterligare 
ökad kompensation inte har en lika hög påverkan. Eftersom att det endast var 
två olika test som utfördes så känns studien lite begränsad även fast den har en 
väldigt intressant grund för denna studie. De två olika experimenten som 
utfördes gav väldigt olika resultat vilket även tyder på att vad för slags 
arbetsuppgift det är har en stor påverkan på hur motivationen att öka sin 
prestation påverkas.   37

 
Jensen och Murphy fick ett resultat där kompensationen hade en svag påverkan 
på företagets resultat. I deras studie ifrågasätter de hur verkställande direktörer 
blir kompenserade, Jensen och Murphy förespråkar agentteorin och anser att en 
större aktiebaserad kompensation skulle vara fördelaktigt. Deras resultat är i 
linje med de andra studier som tas upp i resultatdelen, ett svagt samband visas 
och att aktieinnehavet för VD:n är lågt.  Det finns däremot en studie som tar 38

upp ett betydligt högre resultat. Hall och Liebman skriver i deras studie att det 
kraftiga sambandet i deras studie är i princip enbart från aktieinnehavet. De 
förespråkar även de vikten av att linjera agenten med principalen för att få ett 
kraftigare resultat.   39

 
Artiklarna i resultatdelen ger en indikation på att det är viktigt är att inte enbart 
kompensera den anställda VD:n mer utan med rätt sorts mer. Teorin om 
effektiva löner är förmodligen endast effektiv till en viss nivå, men rädsla av att 
bli av med sitt jobb är nog inte av samma kraft som eget ägarskap. Agentteorin 
handlar om att linjera agenten och för en VD som redan har en hög grundlön så 
tyder resultatet på att det är genom ägarskap och inte mängden av 
kompensation som ökad prestation kommer ifrån. Efter en viss nivå av 
kompensation så verkar det krävas ägarskap och det verkar då vara 
aktiebaserad kompensation som linjerar den anställde. 
 
I studierna som använder företag från andra länder än USA så har ett ännu 
svagare samband visats. Det var tre studier som använde företag från andra 
länder, länderna som användes utöver USA var Storbritannien och Japan. I 
uppsatserna tar de upp att företagen använder en lägre aktiebaserad 

37 Ariely D, Gneezy U, Loewenstein G och Mazar N (2009). 
38 Jensen och Murphy (1990). 
39 Hall och Liebman (1998). 
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kompensation jämfört med USA. I studierna så nämner de att resultatet från 
deras studier är är i linje med tidigare studier från respektive land.  Den lägre 40

aktiebaserade lönen som tas upp skulle kunna förklara varför sambandet mellan 
kompensation och prestation är lägre för företagen i Storbritannien och Japan. 
Det skulle då vara i linje med agentteorin för verkställande direktörer  och 41

även antagandet att en större del aktiebaserad kompensation är fördelaktigt som 
flera av de tidigare studierna i resultatet förespråkar.  42

 
Ett problem med resultatet är att resultatet kan vara påverkad av andra faktorer 
än just kompensationen. Ett resultat som har tagits upp av flertalet av studierna 
är just att andra faktorer har större påverkan än kompensationen, tex storleken 
på företaget, ämbetstiden etc.  Det gör att resultatet blir mer svårtolkat och 43

även mindre trovärdigt när sådana faktorer finns, att det är något som känns vid 
av skribenten och presenteras i studien gör resultatet däremot mer trovärdigt. 
 
I två studier tar de upp att den variabel som har störst påverkan på hur mycket 
som den anställde direktören tjänar är företagets storlek. Denna iakttagelse kan 
kännas självklar med facit i hand men det är en variabel som kan göra det svårt 
att mäta hur mycket som lönen påverkar den anställde till ökad prestation. 
Denna iakttagelse följer resonemangen som teorin om effektiva löner använder, 
att företag bör ge en hög lön för att locka duktiga verkställande direktörer och 
motivera till en hög prestation. Det är även i linje med agentteorin, att en bra 
lön kommer linjera agenten med principalens incitament. Eftersom att det är ett 
stort företag som det handlar om så har företaget sedan tidigare haft starka 
resultat och eftersom att företagen är av denna storlek så blir naturligtvis lönen 
ännu högre. Problemet är att det då finns chansen att ett sådant företag kommer 
att ge missvisande statistik, för det är nämligen inte alltid den höga lönen som 
producerar ett högt resulterande företag. Det är ett sedan tidigare högt 
resulterande företag som ger ut en hög lön till VD:n för att fortsätta linjera 
agenten med det höga resultatet.  44

 

40 Conyon och Murphy (2000), Ozkan, N. (2011), Kato och Katsuyuki Kubo 
(2003). 
41 Jensen och Meckling (1976). 
42 Jensen och Murphy (1990), Hall och Liebman (1998). 
43 Sigler, K. J (2011). 
44 Sigler, K. J (2011) och Ozkan, N (2011). 
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Enligt agentteorin så ska en begränsad arbetstid vara något som kan trigga den 
VD:n till att försöka öka resultatet på kort sikt eftersom att ägandeskapet 
vanligtvis då är lägre. Ifall resultatet ökar så kommer det att skapa ett större 
samband mellan kompensation och prestation, detta kan då skapa ett 
missvisande resultat ifall det inte är något som reflekteras över. Både i studien 
av Gong och studien av Ozkan så visade resultatet på ett samband som var 
högre och en avtagande effekt vid längre anställningar. Den avtagande effekten 
tyder på att principal agentproblemet och moral hazard kan tillkomma när 
denna begränsning finns och att det är något som bör vägas in när sambandet 
mäts.  45

 
Studierna som används har lagt upp sina studier på samma sätt, de tittar 
retroperspektivt på stora företags resultat från listor av olika marknadsplatser. 
Det är i princip bara på det sättet som det går att studera denna frågeställning 
utan att experiment görs. Även ifall ett experiment skulle utföras med en ökad 
kompensation för en VD så skulle experimentet endast visa den ena 
verkligheten och inte hur det hade gått för företaget utan den höjda 
kompensationen. Även fast så är fallet så skulle det vara intressant att se hur 
det skulle utspela sig. 
 
I studierna så visar det att kompensation är en av de variabler som har en 
mindre påverkan på företagets resultat.  Eftersom att det finns många variabler 46

som kan ha en påverkan så kan det vara svårt att åtskilja vilken variabel som 
egentligen påverkat den andra mest. Resultatet innehåller främst 
observationsstudier vilket egentligen är efterkonstruktioner om hur de tror att 
kompensationen har påverkat resultatet. För vissa studier kanske det är den 
höjda kompensationen som påverkat resultatet positivt, för vissa studier så 
kanske de är det höga resultatet som påverkat kompensationen positivt.  
 
Nu efter jag har samlat ihop all data så tror jag att ökad kompensation för en 
VD har en svagare påverkan på företagets resultat än vad jag trodde innan jag 
började skriva uppsatsen. Nu tror jag att resultatet från studierna visar en bild 
som är ganska nära sanningen. Att det finns ett svagt samband mellan ökad 
kompensation för en VD och företagets prestation. Att sambandet är starkare 
ifall en högre aktiebaserad kompensation ges och sambandet är avtagande vid 
allt för höga nivåer. 

45 Gong J. J (2011) och Ozkan, N (2011). 
46 Sigler, K. J (2011) och Ozkan, N (2011). 
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6.2 Diskussion om teori 
 
I denna studie så används agentteori och teorin om effektiva löner, för denna 
studie är likheten stor mellan teorierna, det som effektiva löner inte tar upp 
jämfört med agentteorin är vikten av att linjera den anställde för att snedvriden 
information ska försvinna. Resultat indikerar att det kan göras genom 
aktiebaserad kompensation och verkar vara det som krävs för just verkställande 
direktörer.   47

Teorin om effektiva löner i detta fall har samma slutmål, att få den anställde att 
prestera på sin högsta nivå. Men teorin har även ett större mål med den höga 
lönen, att locka de bästa anställda och lönen ska även agera som en 
skrämselfaktor mot den anställde för att skapa en rädsla om att bli av med 
jobbet. För en VD så erbjuds däremot ofta en säkerhet för att bli av med jobbet 
en så kallad fallskärm. Så för en VD så bör då denna fallskärm teoretiskt sätt 
kunna neutralisera skrämselfaktorn att bli av med jobbet till en viss grad.  48

 
I studierna reflekteras det en hel del över agentproblemet och Jensen och 
Meckling har hjälp till med specificeringen av teorin för verkställande 
direktörer. Jensen och Murphy skriver att de största incitamenten kommer från 
ägande i företaget.  Även Hall och Liebman skriver i sin text om vikten av att 49

anpassa VD:ns incitament till ägarna, de menar på att det är det mest direkta 
sättet att mildra företagets problem.   Sigler K. J skriver att alla struktur av 50

kompensation kan locka vissa verkställande direktörer till engagera sig i 
aktiviteter som skapar problem för företaget. Vissa typer mer än andra, 
belöning av kontantbonus till chefer kan uppmuntra oönskat beteende. 
Kontanta bonusar kopplade till bokfört resultat kan motivera VD:n att 
manipulera tidpunkten för intäkter och kostnader för att maximera företagets 
resultat på pappret. Han påstår också att i vissa fall så fokuserar chefer på 
kortsiktiga prestationer som kan vara skadliga för företagets långsiktiga hälsa.   51

 
Studierna är överens om att principal agent problemet är relevant även för en 
VD och att kompensation kan hjälpa att linjera VD:n med ägarna av företaget. 

47 Jensen och Meckling (1976). 
48 Leibenstein (1957). 
49 Jensen och Murphy (1990). 
50 Hall och Liebman (1998). 
51 Sigler, K. J (2011). 
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Även att vissa former av kompensation kan locka till oönskat beteende och att 
vissa former kan locka mer till samma incitament som ägarna. 
 
6.3 Diskussion om metod 

  
Metoden för denna uppsats blev att göra en litteraturstudie, att skriva en 
litteraturstudie har både sina fördelar och nackdelar. Fördelen med en 
litteraturstudie är att den tidigare informationen som finns om ett ämne kan bli 
mer lättillgänglig för en läsare. Istället för att leta upp alla studier om ämnet 
och sedan läsa studierna så kan en studie läsas där flera studiers resultat tas 
upp. När flera olika vetenskapliga studiers resultat presenteras tillsammans så 
kan även andra slutsatser dras jämfört med vad skribenterna har kommit fram 
till.  
 
Nackdelar med att skriva en litteraturstudie kan vara ifall fel eller dåliga 
tidigare studier används i litteraturstudien. Ifall det händer så kommer 
faktasamlingen att sakna viktiga studier eller eventuellt  råka ta med en studie 
som gör att litteraturstudien får ett felaktigt resultat eller en annan slutsats.  
 
Metoden i detta fall gav träffar på tidigare studier som var användningsbara för 
denna studie. Studierna var av värde och inklusions- och exklusionskriterierna 
gav tillräckligt många studier att använda för att skapa en litteraturstudie. 
 
I sökningen efter studier att använda så användes databasernas begränsning av 
träffar med inklusions- och exklusionskriterier, för denna studie så valdes det 
att endast använda studier som var kostnadsfria, tillgängliga i någon av de två 
databaserna Econlit/Google scholar, som var på engelska och begränsat med 
sökorden som beskrivs i metodkapitlet. Genom att exkludera många artiklar på 
detta sätt så kan värdefulla artiklar ha missats. Begränsningarna har däremot 
förhindrat flertalet mindre relevanta studier från att ingå i denna litteraturstudie. 
 
För att förstå studierna och få fram resultatet från studierna så användes en 
matris som var ämnad för litteraturstudier. Matrisen var ett stort hjälpmedel, 
den gjorde det enklare att hålla koll på vilken artikel som var vilken. Speciellt 
eftersom att alla studier hade samma huvudkomponenter även fast alla skilde 
sig åt. Matrisen var framförallt användbar under skrivandet av resultatdelen 
samt diskussionsdelen om resultatet.   52

52 Matris hittas i del 8. Bilaga. 
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Av de studier som hittades i databaserna och som används så är det främst 
observationsstudier. Observationsstudier gör att utomstående inte kan ha 
påverkat företagens strukturer av kompensation, mängd av kompensation eller 
företagets resultat. Det känns väldigt bra till en början att använda dessa 
observationsstudier men med tiden så känns det som att observationsstudier 
kan ge resultatet en självuppfyllande förmåga. Det observeras i studierna att 
större företag har hög lön och hög prestanda vilket kan kännas ganska 
självklart. I studierna så fick skribenterna fram data från listor där det endast är 
väldigt stora företag. Eftersom studierna inte är utformade som ett experiment 
där kompensationen höjs för att ser hur de påverkar företagets resultat så blir 
alla andra möjliga variabler svåra att räkna in för att göra uppskattningen på 
dess reala påverkan. 
Högst troligen så stämmer resultatet att det finns en koppling mellan 
kompensation och prestanda. Högst troligen så är dessa observationsstudier 
väldigt precisa och visar en bild av verkligheten som  
är nära sanningen, men i efterhand så hade det varit intressant med en större 
varietet på typ av studier som används. 
 
6.4 Fortsatta studier 
 
Eftersom att observationsstudier kan ge ett resultat som är påverkat av många 
andra faktorer än det som studien är ute efter så skulle en fortsatt experimentell 
studie kunna utesluta några av de faktorerna. En experimentell studie skulle 
kunna ge ett annat resultat än genom att endast observera företags tidigare data. 
Det skulle då vara av intresse att ha en större fokus på hur motivationen 
påverkar prestation då det är något som inte studerats mycket av ekonomer.  53

En experimentell studie riktad mot specifikt verkställande direktörer skulle 
dessvärre ta lång tid att utföra då deltagande företag för studien dels måste 
ändra sina löner och sedan invänta deras resultat. Det skulle även vara svårt att 
få företag att delta och möjligtvis vara kostsamt för företagen då de behöver 
lägga ner sin tid på att ändra eller höja den befintliga kompensationen. Det går 
heller inte att se vad resultatet skulle ha blivit utan den ökade kompensationen. 
Alternativt en ny litteraturstudie som använder sig av flera experimentella 
studier där psykologin hos människan är mer involverad och i ekonomidelen 
för att eventuellt komma till annan slutsats. 

53 Ariely D, Gneezy U, Loewenstein G och Mazar N (2009). 
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7 Slutsats 
 
Slutsaten kring denna litteraturstudie är att de tidigare studierna överlag är 
överens om att det finns ett lågt men positivt samband mellan kompensation 
och företagets resultat. En studie visade på en avtagande effekt av motivation 
som kompensationen ger och eventuellt en motsatt effekt vid allt för hög 
kompensation. Kompensation hade en större påverkan på prestationen när 
VD:n hade en högre aktiebaserad kompensation eller ifall anställningen var 
begränsad till en ämbetstid. Det kan enligt agentteorin tyda på att 
principal-agent problemet är av kraft och att agenten inte är linjerad med 
ägarnas incitament. En del av de observationsstudier som används mätte andra 
variabler som visade en större påverkan på företagets resultat än 
kompensationen, speciellt storleken på företaget vilket tyder på att det finns 
många påverkande variabler som kan ha påverkat resultatet. 
 
För fortsatta studier om ämnet föreslås en experimentell studie med mer fokus 
på motivation eftersom att det är något som inte har forskats mycket om bland 
ekonomer. 
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Matris över valda artiklar 
 

MATRIS 
Författare, år, studie 
Sigler, K. J., & Carolina, N.  
2011. 
CEO compensation and company performance. Business and Economics 
Journal, 31(1), 1-8.  

Anslutning till ditt fält 
Studien gör en statistisk regression för att få se hur avkastning på eget 
kapital, ämbetstid, och antalet anställda påverkar nivån av den verkställande 
direktörens lön. Resultatet kommer hjälpa studien med att studera hur 
agenten påverkas till att linjera sig med principalen och minska principal 
agentproblemet. 
 

Studiens syfte 
Studiens syfte är att undersöka relationen mellan en VD:s lön och företagets 
resultat. Därpå studeras effektiviteten av bolagsstyrning i administrering av 
prestationsbaserad lön till VD och diskuterar sedan de olika komponenterna 
inom en VD:s ersättning och deras för och nackdelar. 
Därefter presenteras modellen som används för att testa VD: s lön och 
företagets prestanda. 

Metod / studiedesign 
Statistiskt lagd observationsstudie. 

Provstorlek och period täckt 
Studien använder data från 2006 till 2009 och använder stickprov från 280 
företag listade på New York Stock Exchange. 

Utfallsmått 
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I studien finner författaren ett positivt samband mellan den totala Vdn:s lön 
och företagets prestation mätt med avkastning på eget kapital. Företagets 
resultatvariabel, avkastning på eget kapital, har en positiv och signifikant 
koefficient. Detta överensstämmer med 
förutsättning att VD betalar betalas i förhållande till hur bolaget utför. 

Relevanta resultat 
Studien tar upp att storleken på företaget är den största faktorn i 
kompensationen och uppdraget som den verkställande direktören har. 
Studien tar även upp att bonusar kan uppmuntra oönskat beteende. (Moral 
Hazard) 
Det kan förekomma manipulation i tidpunkten för intäkter och kostnader för 
att maximera utbetalningen till dem. Även att i vissa fall fokuserar chefer på 
kortsiktiga resultat som kan skada företagets långsiktiga hälsa. Verkställande 
direktörer kan lockas till att manipulera bokföringen för att ge utseende av 
hög prestanda för att driva upp aktiekursen. 

 
 

MATRIS 
Författare, år, studie 
Ozkan, N. (2011)  
‘CEO Compensation and Firm Performance: An Empirical Investigation of 
UK Panel Data’, European Financial Management, 17(2), pp. 260–285 

Anslutning till ditt fält 
Ozkan tittar på sambandet mellan samma variabler som i denna studie, 
kompensation och företagets resultat. Resultatet från hans studie kommer att 
hjälpa denna studie med att studera hur agenten påverkas till att linjera sig 
med principalen och minska principal agentproblemet. 

Studiens syfte 
Denna artikel undersöker kopplingen mellan VD och löneförmåner. Studien 
inkluderar både kontanter (lön och bonus) och aktiebaserade komponenter av 
VD-ersättning, och VD förmögenhet baserat på aktieinnehav, aktieoptioner 
och aktie utmärkelse innehav i vår analys. Dessutom kontrollerar studien en 
omfattande uppsättning av bolagsstyrnings variabler.  
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Metod / studiedesign 
Observationsstudie. 

Provstorlek och period täckt 
I studien används 390 brittiska icke-finansiella företag från 
FTSE All Share Index för perioden 1999-2005.   

Utfallsmått 
De empiriska resultaten visar att i jämförelse med tidigare konstateranden för 
amerikanska VD:er, så är prestanda efter lön Elasticiteten för VD:s i 
Storbritannien lägre. 
 
Storbritanniens prestanda efter lön Elasticitet för VD är 0,075 (0,095) för 
kontant ersättning (total direkt ersättning), vilket indikerar att en tio 
procentuell ökning av aktieägarnas avkastning motsvarar en ökning med 
0,75% (0,95%) i kontanter (total direkt) ersättning.  
 
De fann också både medianvärdet av aktieinnehav och aktiebaserad 
lönsamhet var lägre för Storbritanniens VD när de jämförde deras resultat 
med tidigare resultat för amerikanska VD: er 

Relevanta resultat 
Dokumentet ger ytterligare empiriska bevis på förhållandet mellan 
VD-ersättning och prestation 
 
Resultaten enligt Ozkan tyder på att större företag betalar sina VD högre 
ersättning, vilket 
man kan tolka att det speglar deras efterfrågan på en högre kvalitet av en 
VD. 
Företag med större styrelsestorlek betalar sina verkställande direktörer högre 
nivåer av total ersättning. Resultat visar också att företag med en högre andel 
av icke-verkställande direktörer i styrelsen betalar sina verkställande 
direktörer mer. 
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MATRIS 
Författare, år, studie 
Gong, J. J. (2011)  
‘Examining Shareholder Value Creation over CEO Tenure: A New 
Approach to Testing Effectiveness of Executive Compensation’, Journal of 
Management Accounting Research, 23, pp. 1–28. 

Anslutning till ditt fält 
Gong tittar på sambandet mellan samma variabler som i denna studie fast 
begränsat till en vd:s sittningstid. Resultatet kommer hjälpa studien med att 
studera hur agenten påverkas till att linjera sig med principalen och minska 
principal agentproblemet. 

Studiens syfte 
I denna studie behandlas förhållandet mellan en VD-ersättning och 
aktieägartillskott begränsat till endast en VD:s uppdrag/sittningstid. 

Metod / studiedesign 
Statistiskt lagd observationsstudie. 

Provstorlek och period täckt 
Studien täcker perioden 1992 to 2007 
1,039 företag används. 

Utfallsmått 
I studien kom de fram till att en ökning med 1 procent av den nominella 
VD-lönen kommer att leda till en ökning av aktieägarvärdet med 1,86 
procent. 

Relevanta resultat 
Studien finner att en VD som får högre nominell eller realiserad lön skapar 
mer aktieägarvärde. Vidare är högre medianvärdet för lön & prestanda 
känslighet under en VD: s uppdrag är associerad med högre aggregerade 
marknadsvärdesförändringar och abnorma aktieavkastningar. Slutligen är 
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verkställande direktörens löneeffektivitet (beräknad som förhållandet mellan 
aktieägarvärdet till verkställande direktören, både aggregerat över ett 
VD-uppdrag) högre om median lön för prestanda känsligheten under VDn:s 
uppdrag är högre. 

 
 

MATRIS 
Författare, år, studie 
Ariely, D., Gneezy, U., Loewenstein, G., & Mazar, N.  
2009.  
Large stakes and big mistakes. The Review of Economic Studies, 76(2), 
451-469. 

Anslutning till ditt fält 
Resultatet kommer hjälpa studien med att studera hur agenten påverkas till 
att linjera sig med principalen och minska principal agentproblemet. 

Studiens syfte 
Studiens syfte är att ta reda på ifall mycket höga monetära belöningar kan 
minska prestanda. 
Arbetstagare i en mängd olika arbeten betalas utifrån prestanda, vilket 
vanligtvis ses som en förbättrande ansträngning och produktivitet i 
förhållande till icke-kontingent lön. Men psykologisk forskning föreslår att 
överdrivna belöningar i vissa fall kan leda till en minskning av prestanda. För 
att testa om mycket höga monetära belöningar kan minska prestanda så 
utförde studien en uppsättning experiment i USA och i Indien där ämnen 
arbetade på olika uppgifter och mottog prestationskvoter 
som varierade i storlek från små till mycket stora i förhållande till deras 
typiska lönenivåer. Med några viktiga undantag,  
“Unlike the relationship between pay and motivation/effort, the relationship 
between motivation/effort and performance has not attracted much attention 
from economists, perhaps because the belief that increased motivation 
improves performance is so deeply held” 

Metod / studiedesign 
Experimentell studie  
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Provstorlek och period täckt 
Experiment i USA och i Indien. 

Utfallsmått 
Experiment 1 och 2 visade att stora ekonomiska incitament ibland kan 
minska prestanda 

Relevanta resultat 
Studien finner att i vissa fall, och faktiskt i de mesta av fallen de undersökte 
resulterade mycket höga incitament i en minskning av prestanda. Dessa 
resultat går emot antagandet av att en ökning av motivation och ansträngning 
alltid kommer att ske resultera i förbättrad prestanda. 

 

MATRIS 
Författare, år, studie 
BRIAN J. HALL AND JEFFREY B. LIEBMAN. 
1998. 
Are CEOs Really Paid Like Bureaucrats? 

Anslutning till ditt fält 
Resultatet kommer hjälpa studien med att studera hur agenten påverkas till 
att linjera sig med principalen och minska principal agentproblemet. 

Studiens syfte 
Studerar relationen mellan hur stora företag presterar och hur verkställande 
direktörer blir kompenserade i de bolagen med fler mått på relationen än 
tidigare studier. 

Metod / studiedesign 
Statistiskt lagd observationsstudie. 

Provstorlek och period täckt 
1980-1994 
478st företag. 
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Utfallsmått 
Under de åren som studerades så visade resultatet att sambandet ökade 
mellan firmans prestation och den verkställande direktörens kompensation 
med 136 procent. De uppskattar i studien att elasticiteten för verkställande 
direktörer och prestanda är på 3,9. 

Relevanta resultat 
Resultatet är väldigt högt i relation till tidigare studier som inte har använt 
sig av aktieoptioner och aktieinnehav i lika hög grad. Sambandet antyder på 
att aktieoptioner och aktieinnehav påverkar kompensation-till 
prestanda-känsligheten kraftigt. 

 

MATRIS 

Författare, år, studie 
Takao Kato and Katsuyuki Kubo. 
2003. 
CEO COMPENSATION AND FIRM PERFORMANCE IN JAPAN: 
EVIDENCE FROM NEW PANEL DATA ON INDIVIDUAL CEO PAY. 

Anslutning till ditt fält 
Resultatet kommer hjälpa studien med att studera hur agenten påverkas till 
att linjera sig med principalen och minska principal agentproblemet. 

Studiens syfte 
Att göra en första studie i Japan om ämnet för att mäta landets prestanda 
känsligheten av kompensation för verkställande direktörer. 

Metod / studiedesign 
Statistiskt lagd observationsstudie. 

Provstorlek och period täckt 
1986-1995. 
51st japanska företag. 
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Utfallsmått 
Svagt förhållande mellan kompensation för den verkställande direktören och 
avkastningen för aktiedelägare med 0.1 i sannolikhetsvärde. Avkastning på 
eget kapital gav ett starkare resultat på 1.3-1.4.  

Relevanta resultat 
I den japanska studien så fann de liknande resultat som i tidigare studier. 
Svagare resultat än i USA. 

 
 

MATRIS 
Författare, år, studie 
Michael C. Jensen And Kevin J. Murphy.  
1990. 
Performance Pay and Top-Management Incentives. 

Anslutning till ditt fält 
Resultatet kommer hjälpa studien med att studera hur agenten påverkas till 
att linjera sig med principalen och minska principal agentproblemet. 

Studiens syfte 
Studera relationen mellan hur företag presterar och hur verkställande 
direktörer blir kompenserade i de bolagen. Fokuset låg på storleken av 
studien då de flesta studier hade tidigare varit begränsade till mindre storlek. 

Metod / studiedesign 
Observationsstudie. 

Provstorlek och period täckt 
Studien använder 2505 verkställande direktörers löner och 1400 publika 
företag. 
1974-1988. 

Utfallsmått 
Kompensation-till prestanda-känsligheten för studien är 3,25$ per $1000 
förändring i aktieägarnas värdering.  
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Relevanta resultat 
De ifrågasätter hur verkställande direktörer blir kompenserade och menar på 
att det är en intressekonflikt mellan verkställande direktörer och företag då 
kompensation genom andelar i företaget har minskat de senaste 50 åren. 

 
 

MATRIS 
Författare, år, studie 
Conyon, M. J. and Murphy, K.J. 
2000. 
‘The prince and the pauper? CEO pay in the United states and United 
Kingdom’. 

Anslutning till ditt fält 
Resultatet kommer hjälpa studien med att studera hur agenten påverkas till 
att linjera sig med principalen och minska principal agentproblemet. 

Studiens syfte 
Studien använder sig av företag etablerade i Storbritannien och USA för att 
studera hur kontantbaserad kompensation samt aktiebaserad kompensation 
påverkar incitamenten för den verkställande direktören till högre prestation. 

Metod / studiedesign 
Observationsstudie. 

Provstorlek och period täckt 
1997 

Utfallsmått 
Fann i deras studie att kompensation för prestation elasticiteten var högre i 
USA än i Storbritannien. Där verkställande direktörer i USA hade 
elasticiteten 0.27 och i Storbritannien 0.12. Vilket innebär en total 
kompensation som är 190 procent mer i USA med övervägande del i 
aktiebaserad lön. 
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Relevanta resultat 
Högre aktiebaserad lön i USA än i Storbritannien, förklarar det lägre 
resultatet för Storbritannien 

 

MATRIS 
Författare, år, studie 
Jensen, M. C., and W. Meckling. 
1976. 
Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership 
structure. Journal of Financial Economics 3 (4): 305–360. 

Anslutning till ditt fält 
Teorin kommer hjälpa studien med att studera hur agenten påverkas till att 
linjera sig med principalen och minska principal agentproblemet. 

Studiens syfte 
Studerar sambandet mellan kompensation och den anställde verkställande 
direktörens prestation för att skapa en teori om ägarstruktur i företag. 

Metod / studiedesign 
Teoretiskt lagd studie 

Provstorlek och period täckt 

Utfallsmått 

Relevanta resultat 
Deras teori menar på att agentkostnad är lika verklig som andra 
företagskostnader. De fann att en agent som inte har ägarskap i företaget har 
mindre incitament att göra det som är bäst för företaget och större incitament 
att göra något som på lång sikt skulle kunna vara skadligt för företaget för att 
öka sin egen nytta.  
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