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Sammanfattning 

Författare:  Erik Öberg, Hanna Ellwerth-Stein 

Handledare: Magnus Holmström 

Titel: Reglering av bonus i banker - Trygga det finansiella systemet eller politisk populism? 

Bakgrund:  Rörliga ersättningssystem anses ha främjat ett överdrivet risktagande i finansiella 

bolag, vilket kan ha varit en bidragande orsak till finanskrisen. Finansinspektionen har därför 

från regeringen fått i uppdrag att utarbeta nya riktlinjer för hur ersättningssystem i svenska 

finansiella företag ska vara utformade. Regleringarna trädde i kraft den 1 januari 2010. 

Syfte: Att beskriva synen på de rörliga ersättningssystemens betydelse för finanskrisen och ett 

överdrivet risktagande men även att påvisa vilka huvudsakliga felaktigheter som har funnits i 

tidigare ersättningssystemen. Uppsatsen ämnar också klargöra vilka syften och motiv som 

legat till grund för införandet av regleringarna samt det faktiska behovet av att reglera rörliga 

ersättningssystem. Författarna tänker också utvärdera vilka konsekvenser regleringarna kan 

tänkas få för de berörda företagen samt utveckla förbättringsförslag för regleringarna. 

Genomförande: Som primärdata har författarna valt att använda personliga intervjuer. De 

respondenter som intervjuades var en bankjurist från Svenska bankföreningen, två forskare 

inom ämnet, en politiskt sakkunnig på Finansdepartementet samt en respondent från 

respektive storbank: Nordea, Handelsbanken, Swedbank och SEB.  

Resultat: Rörliga ersättningssystem har varit en av flera faktorer bakom finanskrisens 

uppkomst, problematiken har uppkommit internationellt men varit nästintill obefintlig i 

Sverige. Felaktigheter i tidigare ersättningssystem har främst varit kortsiktighet och brist på 

insikt kring risktagande. Något som eftersträvas med regleringarna är att implementera ett 

globalt regelverk och där behöver Sverige ingå trots att problemen i Sverige varit få. Bristen 

på ett harmoniserat internationellt regelverk kan leda till snedvriden konkurrens. Motiven till 

regleringarna har främst varit av politisk karaktär men författarna ser att det föreligger ett 

behov av regleringar för rörliga ersättningar kopplade till kreditgivning.  

Nyckelord: Reglering, rörlig ersättning, bonus, finanskris, bank 

  



Abstract 

Authors:  Erik Öberg, Hanna Ellwerth-Stein 

Tutor:  Magnus Holmström 

Title: Regulation of bank bonuses - Secure the financial system or political populism? 

Background: Variable remuneration schemes have been blamed to foster excessive risk-

taking in the financial industry, a problem considered to be one of the reasons why the 

financial crises occurred.  Due to this, The Swedish Financial Supervisory Authority got the 

task to create new guidelines stating how remuneration schemes in the Swedish financial 

sector should be designed. Since January 1 2010, Swedish financial companies must 

undertake the new regulation. 

Purpose: To describe the general opinion if variable remuneration schemes was a factor 

causing the financial crises and whether they have lead to excessive risk-taking or not. 

Another part the thesis aims to describe is the defects in existing remuneration schemes. The 

thesis also intends to clarify the purposes and motives that resulted in the new regulation and 

to evaluate the actual need for it. The authors aim to assess the possible consequences of the 

regulation and to suggest areas for improvements. 

Method: By conducting interviews the authors collected their primary data. The respondents 

for the interviews came from eight different organizations: The Swedish Bankers’ 

Association, two researchers within the field of study, a politician from the Finance ministry, 

and one person from each of the banks Nordea, Handelsbanken, Swedbank and SEB. 

Conclusions: Variable remuneration schemes are considered to be one of the causes for the 

financial crises. The problem is internationally quite common but few examples have 

occurred in a Swedish context. The primary defects of remuneration schemes are that they 

have been short-term and neglected the risk perspective. The general purpose of the 

regulations is to create a global framework where Sweden has to take part even though the 

problems here have been few. The lack of equal international regulations might lead to 

skewness in competition. The main motives behind the regulations have been political, but the 

authors see a demand for a tighter control of remuneration linked to lending.   

Keywords: Regulation, variable remuneration, bonus, financial crises, bank 



Innehåll 
1. Inledning ................................................................................................................................. 1 

1.1 Bakgrund .......................................................................................................................... 1 

1.2 Problemdiskussion ........................................................................................................... 2 

1.3 Forskningsfrågor .............................................................................................................. 4 

1.4 Syfte ................................................................................................................................. 4 

1.5 Avgränsningar .................................................................................................................. 4 

2. Metod ..................................................................................................................................... 5 

2.1 Kunskapssyn ..................................................................................................................... 5 

2.2 Forskningsansats .............................................................................................................. 5 

2.3 Tillvägagångssätt .............................................................................................................. 6 

2.3.1 Datainsamling ............................................................................................................ 6 

2.3.2 Urvalsproblematik ..................................................................................................... 8 

2.3.3 Val av respondenter ................................................................................................... 9 

2.3.4 Analys av undersökning .......................................................................................... 12 

2.3.5 Validering ................................................................................................................ 12 

2.3.6 Metodkritik .............................................................................................................. 13 

2.3.7 Källkritik ................................................................................................................. 14 

3. Teori ..................................................................................................................................... 17 

3.1 Belöningssystem ............................................................................................................. 17 

3.1.1 Debatt ...................................................................................................................... 17 

3.1.2 Belöningssystemens syfte ....................................................................................... 18 

3.1.3 Motivationsteori ...................................................................................................... 20 

3.1.4 Utformning av belöningssystem .............................................................................. 23 

3.2 Risk ................................................................................................................................. 25 

3.2.1 Risker med belöningssystem ................................................................................... 26 

3.2.2 Principal-Agent ....................................................................................................... 27 

3.3 Regleringar ..................................................................................................................... 28 

3.4 FFFS 2009:6 ................................................................................................................... 30 

3.4.1 Bakgrund till regleringar ......................................................................................... 30 

3.4.2 Målet med regleringar ............................................................................................. 30 

3.4.3 Tillämpning av regleringar ...................................................................................... 31 

3.4.4 Juridiska förutsättningar .......................................................................................... 32 

3.4.5 Definitioner ............................................................................................................. 33 

3.4.6 Ersättningspolicy ..................................................................................................... 34 

3.4.7 Styrelsens ansvar ..................................................................................................... 36 

4. Empiri ................................................................................................................................... 40 



4.1 Presentation av respondenterna ...................................................................................... 40 

4.2 Svenska storbankernas ersättningssystem ...................................................................... 41 

4.2.1 Bankernas syn på rörliga ersättningar ..................................................................... 42 

4.3 Ersättningssystemens betydelse för finanskrisen ........................................................... 47 

4.3.1 Felaktigheter i befintliga ersättningssystem ............................................................ 49 

4.3.2 Ägandeproblematik ................................................................................................. 51 

4.3.3 Ersättningssystemens betydelse för finanskrisen i Sverige ..................................... 52 

4.3.4 Ersättningssystem och överdrivet risktagande ........................................................ 53 

4.4 Regleringar av rörliga ersättningar ................................................................................. 54 

4.4.1 Syftet med regleringar av rörliga ersättningar ......................................................... 54 

4.4.2 Motiv för att införa regleringar av rörliga ersättningssystem.................................. 55 

4.4.3 Behovet av att reglera rörliga ersättningssystem ..................................................... 57 

4.4.4 Regleringarnas bidragande till ett minskat risktagande .......................................... 59 

4.4.5 Långsiktigare ersättningssystem ............................................................................. 60 

4.5 Kritik emot regleringarna ............................................................................................... 62 

5. Analys ................................................................................................................................... 69 

5.1 Rörliga ersättningssystems betydelse för finanskrisen och ett överdrivet risktagande .. 69 

5.2 Felaktigheter med tidigare ersättningssystem ................................................................ 70 

5.3 Syfte, behov och motiv med regleringarna .................................................................... 72 

5.3.1 Syfte ........................................................................................................................ 72 

5.3.2 Behov ...................................................................................................................... 72 

5.3.3 Motiv ....................................................................................................................... 73 

5.4 Regleringarnas konsekvenser ......................................................................................... 74 

5.5 Förbättringsförslag ......................................................................................................... 78 

5.6 Sammanfattande tabell ................................................................................................... 80 

6. Slutsatser .............................................................................................................................. 82 

7. Källförteckning ..................................................................................................................... 84 

7.1 Böcker: ........................................................................................................................... 84 

7.2 Vetenskapliga artiklar .................................................................................................... 84 

7.3 Internetsidor ................................................................................................................... 86 

7.4 Publikationer .................................................................................................................. 88 

7.5 Muntliga källor ............................................................................................................... 89 

Appendix 1 ............................................................................................................................... 90 

Intervjufrågor – Bankerna .................................................................................................... 90 

Intervjufrågor – Svenska bankföreningen ............................................................................ 93 

Intervjufrågor – Forskare/experter ....................................................................................... 96 

Intervjufrågor – Finansmarknadsavdelningen, Finansdepartementet .................................. 99 



1 
 

1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Under 2008 drabbades världsekonomin av den kraftigaste tillbakagången sedan den stora 

depressionen i början på 1930-talet.1 Det var i september 2008 som finanskrisen blev ett 

faktum då den amerikanska investmentbanken Lehman Brothers gick i konkurs.2 Hela världen 

hamnade därefter i en ekonomisk depression varpå massiv kritik riktades mot brister i 

finansiella system och mot enskilda aktörer inom den finansiella sektorn.3 

Fokus från politiskt håll låg efter finanskrisens utbrott dels på att stimulera ekonomin men 

även på att återfå stabiliteten på de finansiella marknaderna. Kortsiktigt löstes den akuta 

krissituationen genom att stater världen över såg till att det fanns likviditet i det finansiella 

systemet. Sedan dess har diskussioner förts om hur den finansiella stabiliteten skall tryggas i 

ett långsiktigt perspektiv. 4 

Sedan finanskrisens uppkomst har ersättningssystem varit en omdebatterad fråga då de har 

ansetts vara en av de bidragande orsakerna till krisens uppkomst.5 Rörliga ersättningar inom 

den finansiella sektorn har ådragit sig politisk uppmärksamhet då det ansetts vara viktigt att 

stävja det risktagande som bonusar givit upphov till. På G20-mötet i Pittsburgh under 

september 2009 hade frågan om ersättningar hög prioritet och Financial Stability Board (FSB) 

utformade riktlinjer till ett internationellt regelverk för ersättningssystem.6 

Till följd av FSB:s riktlinjer har EU-kommissionen utkommit med rekommendationer om 

ersättningspolicy inom finanstjänstesektorn vilka Finansinspektionen fick i uppdrag att 

implementera i Sverige. Från och med den 1 januari 2010 trädde Finansinspektionens 

föreskrifter och allmänna råd om ersättningspolicy i kreditinstitut, värdepappersbolag och 

fondbolag i kraft.7 

                                                 
1 The Pittsburgh Summit 2009 www.pittsburghsummit.gov/mediacenter/129639.htm 
2 Svenska dagbladet www.svd.se/naringsliv/nyheter/skrackar-pa-borserna_2255099.svd 
3 The Pittsburgh Summit 2009 www.pittsburghsummit.gov/mediacenter/129639.htm 
4 Ibid 
5 The Wall Street Journal online.wsj.com/article/SB125304930897313465.html 
6 The Pittsburgh Summit 2009 www.pittsburghsummit.gov/mediacenter/129639.htm 
7 FFFS 2009:6 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om ersättningspolicy i kreditinstitut, 
värdepappersbolag och fondbolag 
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1.2 Problemdiskussion 

Bonusdebatten som förts de senaste åren har kantats av återkommande uttalanden om 

olämpligheten i att betala ut stora ersättningar till högt uppsatta chefer när personal i företaget 

samtidigt sägs upp och vinsterna krymper. Den massiva uppmärksamhet rörliga ersättningar 

har fått från politiskt håll har resulterat i att stor fokus lagts på att stävja vidlyftiga bonusar. 

Inte minst har svenska politiker varit aktiva vid införandet av regleringar för rörliga 

ersättningar. Statsminister Fredrik Reinfeldt drev i egenskap av EU:s ordförande frågan på 

G20-mötet i Pittsburgh under hösten 2009.8 Sveriges finansminister Anders Borg var även 

han drivande i samma fråga då han var ledare för EU:s finansministrar.9 

”Jag tror att bonusekonomin i praktiken är slut och över. Vi lägger nu 

bonus-, lönehöjning och arvodesbegränsningar för de närmaste två åren. 

Därefter tror jag att vi kommer att vara inne i ett internationellt regelverk 

som innebär ett nytt sätt att ersätta ledningar. Ett system som inte bara 

avspeglar vinster utan även vilka risker de tar.”10 

Anders Borg, Finansminister 

Politiker har genom bonusdebatten försökt vinna opinion då det är ett tacksamt ämne som är 

lättförståeligt för allmänheten och talar direkt till väljarna. I den ekonomiska kris som rådde 

med stora varsel och minskade företagsvinster blev höga chefslöner ett extra känsligt ämne. 

Inte minst mot bakgrund av att det var statliga stödåtgärder som hade räddat banker och andra 

finansiella institut under den finansiella krisen. Därmed hade skattebetalarna indirekt 

finansierat vidlyftiga ersättningar vilket väckte ilska bland allmänheten och det var politikerna 

inte sena att profitera på. 

Trots stark kritik mot höga bonusar är det inte dess storlek eller rörliga ersättningars existens 

författarna ämnar utreda. I ett politiskt klimat där banker får ta emot mycket kritik på grund av 

sina ersättningssystem, är det lätt hänt att regleringar tillkommer på politiska grunder utan att 

bekämpa den underliggande problematiken. Då det uppenbarligen funnits rörliga ersättningar 

som ansetts bidra till ett överdrivet risktagande fick Finansinspektionen i uppdrag att utarbeta 

nya riktlinjer för hur ersättningssystem i finansiella företag i framtiden bör vara utformade. 

Det är dessa nya regleringar som uppsatsen tar sin utgångspunkt i. 

                                                 
8 The Guardian www.guardian.co.uk/world/2009/sep/24/g20-leaders-split-over-bankers-bonuses 
9 The National www.thenational.ae/apps/pbcs.dll/article?AID=/20100202/BUSINESS/702029942/1005 
10 E24 www.e24.se/business/bank-och-finans/regeringens-korstag-mot-bankbonusarna_1052757.e24 
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Mot bakgrund av det stora politiska intresset för frågan om rörliga ersättningar tycker 

författarna det är viktigt att utreda vilka motiv som faktiskt ligger till grund för införandet av 

regleringarna. I Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om ersättningspolicy i 

kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag framgår det tydligt att målet med 

regleringarna är att förbättra finansiella företags hantering av risker i sina ersättningssystem. 

Men finns det även andra mer dolda syften med regleringarna?  

Att bonusar och rörliga ersättningar har varit en bidragande faktor till finanskrisens uppkomst 

verkar ha blivit en vedertagen uppfattning. Om så inte skulle vara fallet väcks frågan om 

regleringarna verkligen behövs. Författarna ser det som relevant att utröna vad olika 

finansiella institutioner, intressenter till dessa och några oberoende parters uppfattningar är 

gällande behovet av att reglera rörliga ersättningar. Uppfattar de att rörliga ersättningar har 

lett till ett överdrivet risktagande och därmed orsakat finanskrisen? 

En aspekt som är intressant att belysa är att finanskrisen har uppkommit i USA och inte 

orsakats av banker hemmahörande på den svenska marknaden. Varför skall då regleringar av 

rörliga ersättningar implementeras i Sverige? Är det så att de svenska ersättningssystemen har 

haft liknande brister som de amerikanska vilket i så fall skulle rättfärdiga ett införande av 

Finansinspektionens regleringar. Vilka är egentligen felaktigheterna i ersättningssystem som 

har bidragit till en finanskris och ådragit sig uppmärksamhet från ledarna i världens 

mäktigaste länder? 

Syftet med införandet av regelverk är att adressera en problematik som finns. Då det så vitt 

författarna vet varit sällsynt med regelverk som berör ersättningssystem har de riktlinjer som 

regelverken bygger på tidigare inte varit i bruk. Därför är vetskapen om vad de faktiskt kan 

komma att leda till liten. Att undersöka vad de svenska regleringarna kan få för konsekvenser 

för de företag som berörs ser författarna som en elementär del av uppsatsen. Kommer 

regleringarna bidra till bättre utformade ersättningssystem och därmed motverka de problem 

som tidigare funnits eller kommer problemen att kvarstå? Kan regleringarna även få andra 

oförutsedda konsekvenser för de berörda aktörerna? Med tanke på att regleringarna är så pass 

nya och tidigare inte använts i andra länder, ser författarna att det kan finnas möjligheter till 

eventuella förbättringar, vilka uppsatsen i så fall skall försöka fånga upp. 

Ämnesområdet med frågeställningarna uppsatsen ämnar avhandla får mot bakgrund av 

finanskrisen och inte minst genom de nyinstiftade regleringarna från Finansinspektionen 
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anses vara högaktuellt. Aktualiteten hos ämnet har bidragit till att få objektiva utredningar har 

hunnit genomföras, i synnerhet inom den akademiska världen. Då finanskrisen anses ha 

uppkommit till följd av överdrivet risktagande, vilket delvis berott på ersättningssystem, är 

ersättningsfrågan viktig både för samhället i stort och för att kunna motverka att liknande 

kriser uppstår i framtiden. 

1.3 Forskningsfrågor 

• Vilken betydelse har rörliga ersättningssystem haft för finanskrisen och ett överdrivet 

risktagande?  

• Vilka felaktigheter har funnits i tidigare ersättningssystem? 

• Vilket har syftet med införandet av regleringarna varit och vilka behov och motiv har 

legat till grund för regleringarnas uppkomst? 

• Vad kan regleringarna av rörliga ersättningar komma att få för konsekvenser för 

berörda aktörer? 

• Vilka förbättringar kan göras av befintliga regleringar? 

1.4 Syfte 

Att beskriva synen på de rörliga ersättningssystemens betydelse för finanskrisen och ett 

överdrivet risktagande men även att påvisa vilka huvudsakliga felaktigheter som har funnits i 

tidigare ersättningssystemen. Uppsatsen ämnar också klargöra vilka syften och motiv som 

legat till grund för införandet av regleringarna samt det faktiska behovet av att reglera rörliga 

ersättningssystem. Författarna tänker också utvärdera vilka konsekvenser regleringarna kan 

tänkas få för de berörda företagen samt utveckla förbättringsförslag för regleringarna. 

1.5 Avgränsningar 

Uppsatsen är avgränsad till att enbart beröra den svenska marknaden. Utgångspunkten är 

regleringar av rörliga ersättningssystem: Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd 

om ersättningspolicy i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag. De empiriska har 

hämtats från intervjuer vid fyra svenska storbanker. 
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2. Metod 

2.1 Kunskapssyn 

Författarna har strävat efter ett objektivt förhållningssätt för att skapa en så rättvisande och 

förutsättningslös bild som möjligt. Det ger ingen garanti att hitta den sanna verkligheten, men 

ger goda chanser till att ge en rättvisande bild med hög trovärdighet. Författarna tycker att det 

är viktigt att läsarna får intrycket att uppsatsen inte speglar åsikter och ställningstaganden. 

Även om en undersökning har skett metodmässigt korrekt är det dock i stort sett omöjligt att 

få den helt värderingsfri.11 Författarna har genom hela studien haft målsättningen att den ska 

vara opartisk, saklig och noggrann.  

För att skapa en trovärdighet i undersökningen krävs att flera aspekter tas i beaktning. Under 

arbetets gång krävs kritisk prövning och noggrannhet vid bearbetning av information för att 

uppnå en tillfredsställande grad av reliabilitet och validitet. Målsättningen med denna 

undersökning är att få en så reliabel information som möjligt, dock är det oundvikligt att 

småfel uppkommer vid insamling och bearbetning av information. En annan aspekt som 

författarna anser är viktigt är att rätt objekt mäts utifrån syfte och forskningsfrågor, en 

nödvändig förutsättning är därför att informationen är valid.12  

2.2 Forskningsansats 

Författarna har valt att göra en utredande studie där många viktiga aspekter tas i beaktande. 

För att lyckas bra med en utredande studie är det viktigt att författarna är objektiva 

iakttagare.13 Författarna har därför positionerat sig som opartiska åskådare till den teori som 

använts och under de intervjuer som genomförts. Författarna anser också att de har skaffat sig 

ett bra helhetsperspektiv då de har använt flera teoretiska utgångspunkter och därefter ökat 

förståelsen genom en empirisk undersökning med ett antal olika respondenter.  

Författarna har genomfört en kvalitativ studie för att försöka ge ett helhetsperspektiv och 

använt sig av befintlig vetenskaplig teori och forskning inom området. Den kvalitativa metod 

som använts har ett förklarande syfte och författarna har samlat in information för att 

                                                 
11 Rosing H. (1993) Vetenskapens logiska grunder, Schildts förlags Ab 
12 Holme I. M., Solvang B. K. (1997) Forskningsmetodik, om kvalitativa och kvantitativa metoder, 
Studentlitteratur 
13 Eriksson L.T., Wiedersheim-Paul F. (2008) Att utreda, forska och rapportera. Liber AB, Malmö 
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undersöka och kunna visa en helhetsbild.14 Den empiriska studien hade ett deskriptivt syfte 

och bestod av ett antal intervjuer inom olika intressegrupper till de bolag som berörs av 

regleringarna för rörliga ersättningar. En eventuell svaghet med kvalitativa studier kan vara att 

endast ett fåtal respondenter undersöks. Detta fanns i åtanke när respondenter valdes på så sätt 

att författarna intervjuade personer som är väl förtrogna med rörliga ersättningar och är 

kunniga inom sitt område. Respondenterna respresenterar urvalet och författarna ansåg inte att 

fler var nödvändiga. 

2.3 Tillvägagångssätt 

2.3.1 Datainsamling  

Som primärdata har författarna använt personliga intervjuer. Efter att ha avtalat om en tid 

genomfördes intervjuerna på 30-60 minuter. Intervjuerna ägde rum på respondenternas 

arbetsplatser och spelades in för att kunna uppnå en så korrekt återgivelse som möjligt. En av 

respondenterna hade varken tid eller möjlighet att träffas och intervjuades därför över telefon. 

Under telefonintervjun hade inte författarna några inspelningsmöjligheter, men de 

anteckningar som fördes under samtalet skickades till respondenten för möjlighet till 

komplettering och godkännande. De respondenter som önskade godkänna det material 

författarna ville använda sig av i uppsatsen kontaktades per mejl för att ges möjlighet att 

validera intervjumaterialet. 

Samtliga intervjuer genomfördes inom en treveckorsperiod. Detta ansåg författarna var viktigt 

för att få ett sammanhållet perspektiv då förändringar i samhället och på den finansiella 

marknaden eventuellt kan påverka intervjusvar. Eftersom intervjuerna genomfördes i god tid 

före uppsatsens inlämningsdatum, fanns chans till uppföljande intervjuer om behov hade 

funnits. 

Utöver intervjuer valde författarna att som sekundärdata använda sig av skriftliga dokument. 

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om ersättningspolicy i kreditinstitut, 

värdepappersbolag och fondbolag har använts som teoriunderlag. De fyra storbankernas 

årsredovisningar användes för uppsatsens empiriska del. Remissvar från Svenska 

bankföreningen, de olika bankerna och andra finansiella bolag användes för att få en ökad 

förståelse i ämnet och för formulering av intervjufrågor till respondenterna. För att få tillgång 

                                                 
14 Holme I. M., Solvang B. K. (1997) Forskningsmetodik, om kvalitativa och kvantitativa metoder, 
Studentlitteratur 



7 
 

till remissvaren utnyttjades den offentlighetsprincip som råder i Sverige enligt vilken 

myndigheter så långt det är möjligt skall bedriva sin verksamhet under öppna former. 

Remissvaren beställdes hos Finansinspektionen vars juridiska avdelning beslutade att 

utlämning kunde ske. Nedan visas en sammanställning av dels genomförda intervjuer men 

även de skriftliga dokument som nyttjades i uppsatsen. 

Intervjuer 

Företag/institution Namn Genomförandedatum Titel/ansvarsområde 

Svenska bankföreningen Åsa Arffman 2010-03-23 Bankjurist 

Forskare/expert Per Arvidsson 2010-03-24 Forskare/konsult 

Forskare/expert Tore Ellingsen 2010-03-25 Forskare/Professor 

Finansdepartementet Stefan Svanström 2010-03-23 Politisk sakkunnig 

Nordea Helena Östman 2010-03-23 Informationschef 

Handelsbanken Björn Börjesson 2010-03-26 Vice VD - Bolagsstyrning 

Swedbank Thomas Backteman 2010-03-25 Vice VD - Corporate affairs 

SEB Viveka Hirdman-Ryrberg 2010-04-08 Informationsdirektör 

För mer information om respektive respondent, se avsnitt 4.1 Presentation av respondenterna. 

För ett mer ingående resonemang om varför dessa organisationer och personer ombads 

medverka i studien hänvisas till avsnitt 2.3.3 Val av respondenter. 

Skriftliga dokument 

Forskningsartiklar inom området samt debattartiklar rörande ersättningssystem.  

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om ersättningspolicy i kreditinstitut, 

värdepappersbolag och fondbolag. Beslutspromemoria för dessa regleringar. 

Årsredovisningar för Nordea, Handelsbanken, Swedbank och SEB. 

Remissvar till Finansinspektionens förslag till regleringar från Svenska bankföreningen, 

banker och andra finansiella bolag. 
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Financial Stability Boards (FSB) Principals for Sound Compensation Practices – 

Implementation standards 

Centre for the Study of Financial Innovations (CSFI) Banking Banana Skins 2010 

2.3.2 Urvalsproblematik 

Då den empiriska informationsinhämtningen för uppsatsen skedde i form av intervjuer 

uppdagades en urvalsproblematik. För att få en så nyanserad bild som möjligt av det som 

skulle studeras erbjöds en rad olika institutioner komma till tals: den reglerande myndigheten, 

politiker som varit delaktiga i frågan, oberoende expertis på området samt berörda företag. 

Vid sammansättningen av ett lämpligt urval ger Strauss och Corbin (1998) detta angreppssätt 

medhåll. De påpekar att utredare bör sträva efter att sätta samman ett urval som återspeglar en 

maximal variation hos det fenomen som är tänkt att studeras. Viktigt blir då att utredare har 

god insikt och kunskap på området som skall studeras så att enheter som återspeglar olika 

dimensioner kan plockas ut.15 Den variation som Strauss och Corbin (1998) nämner är vad 

författarna försökt att fånga upp genom att olika grupper av respondenter erbjudits att 

medverka så att fenomenet belyses från flera perspektiv.  

Inom kvalitativ intervjuforskning blir valet av respondenter en särskilt viktig fråga. Vem som 

skall intervjuas, efter vilka kriterier dessa väljs ut samt hur många som skall intervjuas är 

viktigt att tänka på. De resurser författarna har till sitt förfogande är samtidigt en kritisk 

faktor. Något som bör tas i beaktande är att både genomförandet och bearbetningen av 

intervjuer är tidskrävande, vilket medför att antalet respondenter inte kan vara allt för stort.16 

När författarna valde vilka respondenter som skulle intervjuas var utgångspunkten att 

fastställa vilka organisationer och personer som är relevanta för studiens syfte och vilka som 

har möjlighet att bli intervjuade samt sitter på tillräcklig kunskap inom ämnesområdet. Av 

förståeliga skäl har inte alla finansiella företag som berörs av regleringarna kunnat intervjuas; 

det hade gjort studien alltför omfattande med hänsyn till den tid uppsatsen hade till 

förfogande. Det fastställdes i ett tidigt skede vilka organisationer som var av intresse och det 

fanns fyra intressegrupper som ansågs intressanta: de fyra svenska storbankerna, Svenska 

bankföreningen, forskare och politiker. Detta gav författarna en naturlig begränsning för 

                                                 
15 Dalen M. (2008) Intervju som metod 1.a Upplagan, Gleerups utbildning, Malmö 
16 Ibid 



9 
 

studiens omfattning. I första hand var det de fyra svenska storbankerna som ansågs vara 

utgångspunkten för studien. Den Svenska bankföreningen företräder de svenska bankerna och 

har spelat en viktig roll i samband med införandet regleringarna. De två forskare som 

intervjuats innehar en expertis gällande ersättningssystem och ansågs därför ge särskilda 

kunskaper avseende undersökningens syfte. Politikern på Finansdepartementet är väl insatt i 

den debatt som förts gällande rörliga ersättningar vilket tillsammans med övriga respondenter 

gav studien en eftersträvansvärd bredd. 

Inom de grupper där respondenterna valdes kunde antalet respondenter ha varit fler, men 

författarna ansåg inte att detta nödvändigtvis skulle ha förbättrat studien. Med tanke på 

tidsbegränsningen blev det istället viktigare att fokusera på att lokalisera rätt personer inom 

respektive intressegrupp, då det hade funnits begränsade möjligheter att göra om intervjuer 

ifall utfallen hade blivit otillräckliga. Beträffande bankerna har det funnits skäl till att använda 

flera respondenter från samma intressegrupp. De har drabbats olika hårt av regleringarna och 

detta menar författarna har tillfört studien extra djup då bankernas uppfattningar förväntas 

skilja sig åt på flera punkter. 

För att komma fram till vilka individer som var mest lämpade att delta i intervjuer använde 

sig författarna främst av internet. Där lokaliserades de personer som kunde tänkas vara 

aktuella för att svara på frågor om rörliga ersättningar och som uttalat sig i frågan tidigare. 

Därefter kontaktades tilltänkta respondenter genom mejl- och telefon och ombads att delta i 

studien. Även remissvar och andra publicerade dokument har hjälpt författarna att få tag på 

personer som tidigare varit inblandade i ersättningsfrågor och väl insatta i regleringarna. Inom 

bankerna har de personer som vanligtvis uttalar sig i ersättningsfrågor kontaktats, dels för att 

de hade mandat att uttala sig om en kritisk fråga, dels för att de sitter inne på tillräcklig 

kunskap. Om dessa inte ansåg sig vara lämpliga för intervju eller inte hade någon möjlighet 

att ställa upp hänvisade de till annan inom organisationen som lämpligen skulle kontaktas. 

2.3.3 Val av respondenter 

För att skapa en så allsidig och komplett bild som möjligt genomfördes intervjuer med banker 

(Nordea, Handelsbanken, Swedbank och SEB), Svenska bankföreningen, berörd politisk 

avdelning samt forskare/experter inom ämnet. Nedan motiveras valet av just dessa företag, 

institutioner och personer som respondenter i studien. 
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Då Finansinspektionens regleringar av rörliga ersättningar endast omfattar finansiella företag i 

form av kreditinstitutet, värdepappersbolag och fondbolag har en viktig del av arbetet gått ut 

på att få berörda företags syn på regleringarna. Här valde författarna att avgränsa sig till de 

fyra storbankerna Nordea, Handelsbanken, Swedbank och SEB trots att många andra företag 

berörs. Dessa fyra banker representerar en stor del av den svenska finansbranschen och 

genom sin breda verksamhetsinriktning bedriver de i allra högsta grad verksamhet inom alla 

de tre typer av bolag och institut som regleringarna vänder sig till. De fyra bankerna fick 

därför anses utgöra ett bra urval för studien. Författarna utgick ifrån att en stor del av de 

åsikter och uppfattningar som finns inom dessa branscher kunde representeras genom 

intervjuer med dessa fyra banker då de rimligen berörs på liknande sätt som mer nischade 

aktörer gör. Något som gör bankerna extra intressanta för studien är att flera av dem i skuggan 

av finanskrisen även varit involverade i den debatt som förts gällande ersättningar och varit 

måltavlor för mycket av den kritik som har framkommit.17 Handelsbankens syn på rörliga 

ersättningar skiljer sig från de andra tre bankernas då de har en mer restriktiv hållning till 

rörliga ersättningar, vilka i princip endast existerar inom deras investmentbankdel Capital 

Markets.18 Genom att låta Handelsbanken delta i studien såg författarna en möjlighet att få en 

än mer nyanserad bild av hur finansiella företag uppfattar regleringarna och vad de kan 

komma att leda till. Då tidsramen för studien var begränsad behövde antalet genomförda 

intervjuer hållas nere och totalt sett såg författarna denna sammansättning av respondenter 

inom segmentet finansiella företag som den för uppsatsen mest gynnsamma lösningen, utan 

att antalet intervjuer avseende denna del blev för stort. 

Svenska bankföreningen är en intresseorganisation som företräder ett stort antal banker i 

Sverige. Svenska bankföreningen arbetar med regelverk och regleringsfrågor för finansiella 

bolag och har varit en aktiv part i den kritik som har framförts emot Finansinspektionens 

regleringar av rörliga ersättningar. De författade bland annat ett omfattande remissvar vilket 

har legat till grund för mycket av den kritik som har framförts till Finansinspektionen. 

Författarna valde att intervjua den person som enligt Svenska bankföreningen arbetat mest 

med dessa frågor och som följaktligen var mest insatt i ämnet. Författarna var även i kontakt 

med en kollega till den respondenten och erbjöds återkomma om de inte ansåg att de fått ut 

tillräckligt från intervjun. Eftersom författarna var nöjda med respondentens svar fanns inget 

behov av komplettering. 

                                                 
17 Aktiespararna http://www.aktiespararna.se/artiklar/Opinion/SEBs-bonusar-debatteras-ater/ 
18 Handelsbankens årsredovisning 
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Beslutet att låta Finansinspektionen införa regleringar av rörliga ersättningar togs av den 

svenska regeringen i juni 200919 varför det politiska perspektivet gällande ersättningar föreföll 

relevant för studien. Från politiskt håll har det under senare år gjorts många uttalanden i 

frågan om rörliga ersättningar20 vilket gjorde det viktigt att höra politikernas åsikter om 

studiens frågeställningar. Då det är Finansmarknadsavdelningen på Finansdepartementet som 

är ansvarig för regleringar av de finansiella marknaderna vände sig författarna till den 

avdelningen för en intervju. Respondenten arbetar som politiskt sakkunnig till 

finansmarknadsminister Mats Odell som har varit mycket aktiv i dessa frågor under 

finanskrisen och är det statsråd som ytterst ansvarar för regleringar gällande rörliga 

ersättningar. Den politiskt sakkunnige satt i Finansmarknadsavdelningens politiska ledning 

och hade varit delaktig i det politiska arbete som bedrivits inom uppsatsens ämnesområde: 

regleringar och ersättningssystem inom den finansiella sektorn, såväl internationellt som i 

Sverige. Utöver en intervju erbjöd respondenten författarna kontaktuppgifter till kollegor och 

tjänstemän på Finansmarknadsavdelningen som också arbetat med dessa frågor, men även i 

detta fall gav intervjun så bra material att författarna ansåg sig nöjda. 

De två forskare som intervjuades har båda arbetat med frågor gällande rörliga 

ersättningssystem. Kategorin experter och forskare är en tämligen heterogen grupp och därför 

är det viktigt att få fram olika uppfattningar. En av experterna var huvudsakligen specialiserad 

inom ersättningssystem, vilket den andra personen också var insatt i, men den andra hade som 

nationalekonom även en god förståelse för vad regleringar tenderar att få för konsekvenser. 

Valet att använda två stycken respondenter gjordes utifrån den tidsram som fanns för 

uppsatsen. Forskare är överlag relativt neutrala och tillsammans skapade de två 

respondenterna en nyanserad bild för undersökningen. Ett större antal respondenter kunde 

eventuellt ha lett till en större bredd på undersökningen, men författarna anser att dessa två 

bidrog med tillräckligt mycket material. 

Studien var tänkt att innefatta den lagstiftande myndigheten Finansinspektionens uppfattning 

gällande studiens frågeställningar. Efter att författarna hade varit i kontakt med en av de 

personer som legat bakom införandet av regleringarna avböjde de att medverka i studien. 

Anledningen var att de hade väldigt mycket att göra samt att de redan deltagit i ett flertal 

andra intervjuer vilka i några fall medfört merarbete då de varit tvungna att i efterhand 

granska texterna på grund av felciteringar. Istället kunde författarna använda en 31 sidor lång 

                                                 
19 FFFS 2009:6 Finansinspektionens besluts-PM om ersättningsregler 
20 Wall Street Journal online.wsj.com/article/SB10001424052748703444804575071603353226196.html 
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beslutspromemoria från Finansinspektionen där deras ställningstaganden tydligt framgår. 

Bortfallet av intervjun ansågs därför inte påverka studiens utfall och författarna erbjöds även 

att ta kontakt med myndigheten igen om det fortfarande fanns frågor som saknade svar, vilket 

författarna senare inte uppfattade som nödvändigt. 

2.3.4 Analys av undersökning 

Då författarna valt att intervjua olika målgrupper har undersökningen analyserats ur ett brett 

perspektiv. De olika målgrupperna spelar samtliga en roll för studiens frågeställning. 

Finansinspektionen har utformat regleringarna, Svenska bankföreningen företräder bankerna, 

forskarna är teoretiskt kunniga, politikerföreträdaren är insatt i debatten där bankernas rörliga 

ersättningssystem diskuteras. 

Intervjuerna spelades in för att i efterhand kunna återges på ett så korrekt sätt som möjligt och 

för att underlätta författarnas analys av materialet. Då det fanns behov av att komplettera 

intervjuerna kontaktade författarna respondenter för frågor, vilket bl.a. skedde under 

telefonintervjun, som inte spelades in. 

Författarnas primära syfte var inte att jämföra eller hitta samband mellan de olika grupperna 

som intervjuades utan tanken var snarare att skapa en bred syn på regleringarna utifrån flera 

perspektiv. Däremot kunde det under arbetets gång göras jämförelser eller påträffas samband 

vilket behandlas i analyskapitlet. 

2.3.5 Validering 

Med validitet menas förmågan att mäta det som avser att mätas. För att ytterligare precisera 

begreppet skiljs det på inre och yttre validitet. Med inre validitet menas överrensstämmelsen 

mellan begrepp och de mätbara definitionerna av dem.21 För att säkerställa detta ansåg 

författarna det vara viktigt att definiera viktiga begrepp så att alla respondenterna uppfattade 

dem på ett likvärdigt sätt. Som ”regleringar” definierades Finansinspektionens regleringar av 

rörliga ersättningar för finansiella företag vilka trädde i kraft vid årsskiftet 2010. Det hade 

nyligen införts flera regleringar som berört banker och finansinstitut, däribland 

kapitaltäckningsdirektiv, och missförstånd gällande detta behövde undvikas. ”Rörliga 

ersättningssystem” fanns det också ett behov av att definiera, vilket gjordes genom att nyttja 

Finansinspektionens egna och vedertagna definition av begreppet. Ytterligare ett begrepp som 

behövde specificeras var ”specialister”. Det var viktigt eftersom att författarna var 

                                                 
21 Eriksson L.T., Wiedersheim-Paul F. (2008) Att utreda, forska och rapportera. Liber AB, Malmö 
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intresserade av respondenternas uppfattning om rörliga ersättningar till gruppen specialister. 

För uppnå en enighet exemplifierades med vilka typer av yrkesroller som avsågs för att på så 

vis skapa en ökad förståelse för begreppet och dess innebörd. 

Med den yttre validiteten menas en överensstämmelse mellan det mätvärde som författarna 

får när de använder en operationell definition av verkligheten.22 Här handlar det om att 

respondenterna inte får missuppfatta de operationaliserade begrepp som författarna valt att 

använda utifrån teoretiska definitioner i undersökningen. För att säkerställa att respondenterna 

till denna uppsats förstod vad författarna avsåg att undersöka tillfrågades de över mejl eller 

telefon om de var insatta i ämnet inklusive Finansinspektionens regleringar. Respondenterna 

fick också intervjufrågorna på förhand, vilket gav dem möjlighet att kontakta författarna om 

oklarheter gällande frågorna uppstod. Så verkade inte vara fallet då ingen hörde av sig föres 

respektive intervjutillfälle. Ifall respondenten under intervjun ändå verkade oklar över något 

begrepp så förklarade författarna återigen vad som menades med dem. 

2.3.6 Metodkritik 

Författarna har med omsorg valt de personer som intervjuades men är medvetna om den risk 

som finns med att en intervju i slutändan inte tillför så mycket som önskat. Författarna ansåg 

att de olika respondenterna kunde ge ett brett perspektiv på undersökningen, vilket stärkte 

uppsatsen som helhet. 

Intervjuerna har som tidigare nämnts spelats in och i efterhand transkriberats. Författarna 

valde också att föra anteckningar under intervjuerna. På grund av tekniska missöden 

misslyckades intervjuinspelningen i två fall. I dessa fall har anteckningarna som fördes under 

intervjun legat till grund för den analys som har gjorts och efter färdigställandet av den 

empiriska delen kontaktades dessa respondenter för att validera en korrekt återgivelse.  

Graden av trovärdighet i undersökningen kan eventuellt påverkas härav, men enligt 

författarna bör inte detta återverka på uppsatsens resultat. 

Intervjuunderlaget skickades som nämnt i förtid ut till respondenterna så de fick möjlighet att 

sätta sig in i de exakta frågeställningarna. Författarna ansåg att detta var det bästa att göra för 

att få så många som möjligt av intervjufrågorna besvarade och det med väl genomtänkta svar. 

Författarna är dock medvetna om den risk som kan uppstå då respondenten har möjlighet att 

tänka ut svaren i förväg och därmed ge mer tillrättalagda svar, men författarna anser inte att 

                                                 
22 Eriksson L.T., Wiedersheim-Paul F. (2008) Att utreda, forska och rapportera. Liber AB, Malmö 
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denna problematik har drabbat studien i någon större omfattning. Fördelarna med att ge ut 

intervjuunderlaget i förväg vägde klart tyngre än eventuella nackdelar det medförde. 

Ämnet som undersöks i uppsatsen skulle kunna betraktas som känsligt för de som 

intervjuades, exempelvis för respondenterna på bankerna men även från politiskt håll. Då det 

till följd av finanskrisen har framkommit kraftig kritik emot rörliga ersättningssystem, inte 

minst bland flera av de svenska storbankerna, har de blivit mycket noggranna i den 

kommunikation som sker till allmänheten rörande dessa frågor. För att komma runt en 

problematik att de skulle avböja att svara på kritiska frågor, erbjöds de att få sina svar 

konfidentiellt behandlade och att svaren som gavs inte kopplades till respektive bank. Ingen 

av bankerna ansåg att det var nödvändigt, då de underströk att de inte hade något att dölja i 

frågan och sålunda ville stå för sina svar. Författarna uppfattar inte att svaren som framkom 

var tillrättalagda för att passa debattklimatet i media, vilket den skarpa kritik som i många fall 

framfördes kan ses som ett bevis för. 

Eftersom bankerna i allra högsta grad berörs av regleringarna har de ett egenintresse i frågan 

och förmedlar därför inte en objektiv bild av verkligheten. Detta anser författarna även gäller 

för intervjuerna med politikerföreträdaren och Svenska bankföreningen vilka också kan 

tänkas ha vinning i de svar som lämnas. Problematiken som sådan är knappast unik, men 

författarna ansåg att de genom intervjuer med olika intressegrupper samt oberoende experter 

ändå kunde förmedla en mångsidig bild med ett brett spektra av uppfattningar. Trots att flera 

av respondenterna är partiska så är deras åsikter viktiga för uppsatsens frågeställningar. 

Författarna valde att använda sig av ett flertal djupgående intervjuer och att inte använda sig 

av enkätstudier. Intervjuunderlaget var väl förberett och författarna hade med omsorg valt 

respondenterna vilket gav undersökningen en hög trovärdighet. Det var för författarna ett 

rationellt beslut att inte använda sig av enkäter då syftet med undersökningen var att finna 

respondenter som är väl insatta i arbetet med ersättningssystem och regleringar kring dessa. 

Det var inte heller ja- eller nej-frågor eller kortare svar som eftersträvades utan utförliga, 

genomtänkta och välgrundade svar. 

2.3.7 Källkritik 

Ämnet som denna uppsats avhandlar kan för respondenterna vara känsligt och medialt 

sprängkraftigt. Flera av organisationerna, från vilka respondenter har intervjuats, har mottagit 

massiv kritik under senaste åren till följd av sina rörliga ersättningssystem. För bankerna har 
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kommunikation kring deras ersättningar därmed blivit en kritisk fråga. Författarna hade 

farhågor om att ämnets natur skulle göra respondenterna dels obenägna att delta i studien, dels 

reserverade till att uttala sig i flera av de frågor som studien tog upp. Problematiken att få tag 

på respondenter från bankerna som ville delta i studien visade sig överskattad. Oron för att 

respondenterna inte skulle vilja uttala sig i vissa frågor visade sig obefogad, då de 

öppenhjärtligt svarade på frågorna och stundtals framförde hård kritik emot regleringarna. 

Trots att det är hårt kritiserade rörliga ersättningssystem som har behandlats i studien, så anser 

författarna inte att det haft en negativ inverkan på resultatet. 

En problematik med att använda den forskningsmetodik som författarna valt gäller 

respondenternas objektivitet. Det rådde inga tveksamheter om att flera av respondenterna inte 

var objektiva i sina förhållningssätt till regleringarna av rörliga ersättningar. Författarna 

förstod att så skulle bli fallet och för att adressera problematiken med objektivitet 

eftersträvades därför en bredd av respondenter. Genom att intervjua företrädare för flera 

banker, Svenska bankföreningen, en politiker samt två stycken forskare erhölls bredd i 

förhållningssättet till regleringarna och därigenom en nyanserad bild av synen på 

regleringarna. Att en respondent inte var objektiv gjorde, enligt författarna, inte att dess åsikt 

var oviktig, snarare tvärtom. Att få höra bankernas uppfattningar om regleringar, vad de kan 

komma att få för konsekvenser och hur de skulle kunna förbättras ansåg författarna vara av 

största vikt för studiens syfte. Genom att komplettera bankernas uppfattningar med vad en 

politikerföreträdare på Finansdepartementet och två oberoende experter inom ämnet ansåg, 

tyckte författarna att de erhöll den nyansering och bredd i synen på regleringarna som 

eftersträvades. 

De sekundära källor som uppsatsen nyttjat är av varierande karaktär. För att ge uppsatsen den 

akademiska tyngd som är nödvändig har författarna i uppsatsens teoretiska avsnitt använt sig 

av vetenskapliga artiklar. Artiklarna insamlades främst via den välrenommerade databasen 

Scopus. Scopus artiklar har varit publicerade i vetenskapliga tidskrifter och är därmed 

granskade av andra forskare genom så kallad peer review. Utöver vetenskapliga artiklar har 

även facklitteratur använts för uppbyggnad av uppsatsens referensram. Denna litteratur har 

också en akademisk tyngd men inte genomgått samma hårda kontroll som artiklar i 

vetenskapliga tidsskrifter behöver göra. I första hand har vetenskapliga artiklar och 

facklitteratur använts i uppsatsen men även andra publikationer har ingått. För att visa på 

ämnets relevans och den debatt som omgärdat bonusar på senaste tiden, refererar uppsatsen 

även till internetbaserade dagstidningar. Författarna är medvetna om att artiklar från dessa 
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sidor vanligen är subjektiva och vinklade samt kan ha kommersiella syften. Trots det 

förutsätter författarna att artiklarna tillämpar de pressetiska regler som finns.23 Artiklarna av 

nyhetskaraktär har dock inte haft någon reell påverkan på uppsatsens resultat. 

En rapport som användes i det empiriska kapitlet handlar om de risker som finansiella aktörer 

uppfattat som störst. Rapporten publicerades tillsammans med PricewaterhouseCoopers men 

var skriven av en intresseorganisation till banker och hade finansiell uppbackning av ett 70-tal 

finansiella företag. Därmed kan publikationen vara vinklad på ett sätt som är gynnsamt för de 

medverkande företagen. Likväl antar författarna att dessa företag svarade uppriktigt när 

studien genomfördes och därmed ansågs studiens resultat vara användbart. 

 
  

                                                 
23 http://www.po.se/Article.jsp?article=1011 
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3. Teori 

3.1 Belöningssystem 

3.1.1 Debatt 

Den internationella debatt som förts kring utformandet av ersättningssystem för anställda i 

ledningen i finansiella bolag har i synnerhet handlat om vem som får högst ersättning och vem 

som tilldelats högst löneförhöjning. Debatten har på senare tid ständigt återkommit och ett 

flertal intressentgrupper har framfört sina åsikter. I Sverige uttalade sig bland annat 

näringsminister Maud Olofsson tillsammans med finansminister Anders Borg och 

finansmarknadsminister Mats Odell den 24 Mars 2009 i Dagens Nyheter. De ansåg att 

toppcheferna i alla statliga bolag enbart skulle ha fast ersättning och hoppades också på en 

förändrad syn på bonussystem i det privata näringslivet. De sade även att Sverige tillsammans 

med andra länder arbetade för att skapa ett globalt regelverk för ersättningssystem inom 

finanssektorn.24 

När det gäller debatten kring rörliga ersättningar finns det vissa som anser att det finns 

fördelar med rörlig ersättning och andra är strikt emot. Det kan finnas en risk för missförstånd 

då olika parter i många fall strikt väljer den ena eller den andra sidan. Frågan är om de alltid 

resonerar kring samma sak. Ämnet verkar vara långt ifrån uppklarat. I början av 2010 uttalade 

sig Mats Odell i SVT:s Rapport: 

”Mitt under denna finanskris har bonusarna ökat, inte bara som andel av 

resultatet utan även i faktiska tal och det är väldigt uppseendeväckande och 

upprörande … Det visar sig ju här svart på vitt att de allra flesta bonusar 

som betalats ut har både varit kortsiktade, haft kort intjänandeperiod och 

inte varit riskjusterade” 25 

 Mats Odell, kommun- och finansmarknadsminister 

Debatten har fortskridit och olika parter har fortsatt att yttra sig i frågan, men det finns också 

forskning som handlar om ersättningssystem och om problematiken kring dessa. Jensen och 

Murphy (1990) skriver att tydliga problem har uppkommit i samband med ersättningssystem. 

De anser dock att kritikerna fokuserar på storleken av ersättningen istället för att fokusera på 

                                                 
24 Dagens nyheter www.dn.se/debatt/vi-stoppar-chefsbonusar-i-statens-alla-foretag-1.828559 
25Finansförbundet www.finansforbundet.se/Resource.phx/pubman/templates/7.htx?id=2574 
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det verkliga problemet; hur den anställde belönas och hur kompensationen är oberoende av 

prestation.26 

Väl utformade policys för ersättning är en av de viktigaste faktorerna för ett företags 

framgång. Länken mellan aktieägares förmögenhet och anställdas förmögenhet är 

grundläggande.27 Det ska också finnas en korrelation mellan individens ersättning och 

företagets prestation.  

”If there is no meaningful link between CEO pay and company 

performance, it is doubtful that the trillions of dollars of assets in public 

corporations are being managed efficiently.”28 

Brian J. Hall & Jeffrey B. Liebman. s.654  

Den grundläggande tanken att en anställd som utför ett gott arbete ska belönas är förmodligen 

respekterad och accepterad hos de flesta. Dock kan sannolikt extrema bonusar till anställda på 

chefspositioner, framförallt under lågkonjunktur, ifrågasättas. Den debatt som skapats kring 

ersättningssystem inom den finansiella sektorn handlar bland annat om detta. Bonusar som 

delats ut till anställda i finansiella företag anses ha skadat samhället och den ekonomiska 

välfärden.29 

3.1.2 Belöningssystemens syfte 

Idag spelar lön en påtagligt annorlunda roll än tidigare. Istället för att se lön som en kostnad 

för att göra affärer skall lönen istället ses som en investering, vilken spelar en avgörande roll 

för organisationens långsiktiga framgång.30 

För långsiktig överlevnad har organisationer blivit mer beroende av medarbetarnas 

kompetens, värderingar och motivation. Ett styrmedel för att få individerna att arbeta i linje 

med verksamhetens mål är belöningssystem. Via belöningssystem sanktioneras och premieras 

                                                 
26 Jensen M.C. Murphy K.J. (1990) CEO incentives: its not how much you pay, but how, Harvard business 
review Volume 68, Issue 3, p.138-149 
27 Ibid 
28 Hall B.J. Liebman J.B. (1998) Are CEOs really paid like bureaucrats? Quarterly Journal of Economics, 
Volume 113, Issue 3, p.652-691 
29 DI.se http://di.se/Artiklar/2010/2/17/200473/Mats-Qviberg--Bonusar-orsakade-finanskrisen/ 
30 Flannery T. P. et al. (1996) People, performance, and pay: dynamic compensation for changing organizations 
New York: Free Press 
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önskvärda beteenden och prestationer. Belöningssystemet fungerar därmed som ett styrmedel 

i organisationen.31 

Centralt för alla typer av belöningar är tanken att genom motivation påverka beteendet hos de 

anställda så att de agerar i linje med organisationens mål. Målen som belöningssystemen ska 

bidra till att uppfylla kan vara vitt skilda. Ett vanligt mål är prestationsförbättringar, dels för 

den enskilda individen, dels för organisationen som helhet. Kvalitetsförbättringar, 

effektivitetsökningar eller finansiella förbättringar är vanligt förekommande mål till vilka 

ersättningar kan vara knutna. Utöver prestationsförbättringar används ofta belöningar till att 

genomföra förändringar inom organisationen, uppmuntra till personligt engagemang och till 

att attrahera, rekrytera samt behålla personal.32 

Merchant et al (2007) delar synen att prestationsbaserade incitament syftar till att få 

individernas egenintresse att sammanfalla med organisationens intresse och mål. Utöver detta 

har incitamenten även andra huvudsakligen styrningsrelaterade syften; informationsstyrning, 

den motiverande effekten styrningen bidrar till och personalrelaterad styrning.33 

Med informationsstyrning menas att via incitamentsystem informera och uppmärksamma 

anställda på vad som anses viktigt samt belöna beteenden som gagnar organisationen. Att tala 

om för anställda att det är viktigt med kvalitet, lönsamhet och service kan påverka deras 

beteende och attityd gällande de områdena. Genom att koppla belöning till förbättringar inom 

de elementära områdena understryks vikten av dem, och chansen att lyckas åstadkomma 

förbättringar ökas sannolikt. Signalen som belöningar sänder ut hjälper sålunda anställda att 

inse vilka handlingar som är önskvärda.34 

Med informationsstyrning menas även den motiverande effekt belöningar kan ha. Överlag kan 

individer behöva incitament för att prestera väl eller för att utföra extra arbete. Detta behöver 

inte vara att jobba hårdare eller prestera bättre resultat utan det skulle även kunna vara att ingå 

samarbeten med andra avdelningar inom företaget, om detta är vad företaget strävar efter.35 

Ett tredje styrningssyfte med belöningssystem är personalrelaterat. Prestationsbaserad lön 

utgör ofta en stor och viktig del av många anställdas totala ersättningar. I vissa fall är 

                                                 
31 Arvidsson P., Samuelsson L. (2008) Controllerhandboken 9th edition Liber AB, Malmö 
32 Hume D. A. (1995) Reward management: employee performance, motivation and pay. Oxford: Blackwell 
Business 
33 Merchant K. A. & Van Der Stede, W. A. (2007) Management Control Systems, Pearson Education Ltd, Essex 
34 Ibid 
35 Ibid 
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belöningar garanterade, ofta i syfte att attrahera och behålla högkvalitativ personal som annars 

kan välja att jobba för konkurrenter. Det kan då röra sig om en fast summa som utbetalas vid 

påbörjad anställning eller en summa som betalas ut då personen väljer att fortsätta sin 

anställning. Ett annat koncept är att erbjuda en grundlön som relativt sett är låg men med en 

möjlighet till en hög rörlig del som är helt prestationsbaserad. Den totala ersättningen skall då 

kunna bli högre än en marknadsmässig grundlön. Detta är en ersättningsform som attraherar 

personer som tror sig kunna prestera väl.36 

Arvidsson (2008) nämner likaså att ett av de tre huvudsyften han ser för belöningar är 

personalrelaterade. Det handlar om att rekrytera och behålla kompetent personal, men han 

drar detta ett steg längre och säger att syftet framförallt handlar om att kunna hävda sig emot 

konkurrenter och branscher. Att motivera personalen till önskvärda prestationer är 

tillsammans med verksamhetsstyrningens övriga syften vad belöningar ämnar uppfylla.37 

Merchant & Van Der Stede (2007)  framhåller även att det finns ickestyrningsrelaterade 

syften med ersättningar. Ersättningar som är relaterade till hur organisationen presterar kan ha 

önskvärda effekter. Det kan bidra till jämnare vinster då ersättningarna blir lägre om företaget 

inte presterar väl. Om personalkostnaderna varierar med lönsamheten och mindre lön 

utbetalas under mindre lönsamma år.38 

3.1.3 Motivationsteori 

Ett av syftena med belöningssystem är att skapa rätt motivation hos medarbetarna. 

Belöningssystemet ska motivera individer eller grupper till att utföra sitt arbete så att 

företagets mål uppfylls. Det blir därför ur företagets synpunkt avgörande att företagets mål 

överensstämmer med vad individen vill med sitt arbete. Belöningarna behöver således 

upplevas som meningsfulla och vara motiverande. Motivation blir därmed ett viktigt begrepp 

och några av de mer centrala motivationsteorierna presenteras nedan.39 

Initialt uppstod intresset för motivationsforskning i samband med de klassiska Hawthorne-

studierna på Western Electric i Chicago under 1920-talet. Studierna fastslog att de anställda 

särskilt uppskattade när företagets ledning intresserade sig för dem och deras arbetssituation. 

                                                 
36 Merchant K. A. & Van Der Stede, W. A. (2007) Management Control Systems, Pearson Education Ltd, Essex 
37 Arvidsson P., Samuelsson L. (2008) Controllerhandboken 9th edition Liber AB, Malmö 
38 Merchant K. A. & Van Der Stede, W. A. (2007) Management Control Systems, Pearson Education Ltd, Essex 
39 Arvidsson P., Samuelsson L. (2008) Controllerhandboken 9th edition Liber AB, Malmö 
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Då ökade trivseln genom stimulerat ansvarstagande, något som hade en positiv inverkan på 

produktiviteten.40 

Maslows behovshierarki från 1954 är sannolikt den mest kända behovsteorin gällande 

arbetspsykologi. Behovsteorier utgår ifrån att individers beteenden kan förklaras utifrån varje 

given situations behov. Genom en behovshierarki eller en trappa förklaras vilka behov en 

individ har. Det är först efter det att behoven på en lägre nivå är uppfyllda som nästa steg i 

behovstrappan kan tas. De behov som Maslow upptäckte att vi människor har är fysiologiska 

behov, säkerhets- och trygghetsbehov, kontaktbehov, uppskattnings- och statusbehov och 

slutligen självförverkligandebehovet vilka åskådliggjorts i Figur 1. Så länge ett av dessa 

behov är otillfredsställt strävar vi efter att tillgodose det behovet. Något som bör poängteras är 

att vad som leder till självförverkligande är högst individanpassat. Ett exempel kan vara 

behov att få utlopp för kreativitet, ett annat att få leva ut sin fulla potential eller göra 

någonting meningsfullt. I dagens samhälle är de tre nedersta i behovstrappan oftast 

tillfredsställda medan uppskattnings- och statusbehovet samt behovet av självförverkligande 

är vad belöningssystem kan inriktas på att uppfylla.41 

Någon som har byggt vidare på Maslows behovsteori är Herzberg som pratar om hygien- 

respektive motivationsfaktorer. Med hygienfaktorer menar han förhållanden på arbetsplatsen, 

exempelvis arbetsmiljö eller lön, vilka behöver vara på visst sätt för att en anställd inte skall 

känna sig missnöjd. Motivationsfaktorer är däremot de särskilda villkor som arbetsuppgifterna 

medför men även dessa behöver vara uppfyllda för att en individ skall känna motivation inför 

sitt arbete.42 

                                                 
40 Arvidsson P., Samuelsson L. (2008) Controllerhandboken 9th edition Liber AB, Malmö 
41 Mazlow A.H. (1954) Motivation and personality Harper & Row 
42 Herzberg, F. (1974) Motivation-hygiene profiles: Pinpointing what ails the organization Organizational 
Dynamics, Volume 3, Issue 2, p.18-29 
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Andra teorier som antas spela stor roll för motivation är kognitiva teorier som fokuserar på 

individernas tankar om sig själv och sin omgivning. En kognitiv teori är attributionsteorin 

vilken säger att individer genom att observera sitt eget handlande lär sig om de själva 

påverkas av inre eller yttre faktorer. För de som styrs av yttre faktorer spelar exempelvis lön 

och status större roll medan en individ som har inre drivkrafter kanske försöker utveckla sina 

arbetsuppgifter.43 

Ytterligare kognitiva teorier finns. Förväntningsteorin som integrerar flera beaktansvärda 

variabler. Arbetsprestationer kan enligt denna teori förklaras med hjälp av fyra variabler: 

motivationsstyrka, personlighet, kompetens och rolluppfattning. En aspekt Vroom (1964) 

belyser är vikten av att sätta individens motivation och handling i relation till organisationens 

och individens egna mål. Genom att förstå det sambandet är det lättare att begripa varför en 

individ handlar på ett visst sätt.44 Kaplan & Atkinson (1998) förespråkar att företagen i sina 

belöningssystem skall ta förväntningsteorin i beaktande. För prestationer och beteenden som 

leder till måluppfyllelse för företaget skall belöningar utgå. Viktigt är då att resultatmåtten 

som används reflekterar företagets övergripande mål och att beslutsfattarna förstår länken 

mellan måtten och belöningar.45 

3.1.3.1 Pengar som motivation 

Litteraturen visar på att lön är en av de absolut viktigaste faktorerna att ta i beaktande inför en 

rekrytering, Hur bra lön fungerar för att motivera anställda råder det dock delade meningar 
                                                 
43 Arvidsson P., Samuelsson L. (2008) Controllerhandboken 9th edition Liber AB, Malmö 
44 Vroom V. H. (1964) Work and motivation Carnegie Institute of Technology, Pittsburgh New York  
45 Kaplan, R. S. and Atkinson, A. A. (1998) Advanced Management Accounting, 3rd edition, Prentice Hall 

Figur 1 - Maslows behovstrappa 
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om. Frederick Taylor46 drog under 1900-talets början slutsatsen att pengar var den primära 

drivkraften för att uppnå effektiva beteenden hos de anställda. Hawthorne-studierna47 visade 

däremot att vikten av att bli uppskattad och respekterad av andra var viktigare faktorer. På 

1960-talet menade Herzberg att pengar inte leder till jobbtillfredsställelse men kan motverka 

missnöjdhet på jobbet. Edward Lawler såg empiriska bevis för att pengar var ett bra sätt att 

tillfredsställa individers personliga behov gällande den trygghet som Maslow redogjort för, 

men däremot fungerade inte pengar för att tillgodose behoven av kontakt med andra 

människor eller för att tillgodose självförverkligandebehovet.48 

Socialpsykologen Edward Deci lade 1975 fram bevis för att pengar kan strypa individers inre 

motivation. Genom vidlyftiga yttre belöningar för insatser som vanligtvis ger en inre 

tillfredsställelse och hade gjorts ändå, kan en känsla av övergripande kontroll infinna sig. Han 

argumenterar för att individer behöver känna att deras handlingar är frivilliga annars kan det 

leda till att motivation och tillfredsställelse minskar.49 Denna syn delas även av Frey (1997) 

som menar att ekonomiska ersättningar och övervakning under vissa omständigheter kan 

motverka inre motivation. Är individen redan motiverad så tenderar intresset för 

arbetsuppgiften att minska om monetära belöningar utgår.50 

3.1.4 Utformning av belöningssystem 

Ersättningar behöver vara tätt kopplade till personer och deras prestationer. Flannery et al 

(1996) framhåller den betydelse ersättningarna har för olika faktorer som påverkar företags 

framgång. Här nämns företagets kultur och värderingar tillsammans med management som 

viktiga områden, och inom management ingår ersättningar som en viktig komponent vars 

betydelse inte bör underskattas.51 

För att ett prestationsbaserat ersättningssystem skall vara idealiskt ur motivationssynpunkt bör 

det enligt Merchant & Van der Stede (2007) uppfylla ett antal kriterier. Först och främst bör 

ersättningen vara uppskattad, annars bidrar den inte till ökad motivation hos den anställda. 

Vad som är uppskattat varierar mellan olika individer och länder. Preferenserna är beroende 

                                                 
46 Taylor F. W. (2007) The Principles of Scientific Management, NuVision Pub. Sioux Falls, SD 
47 Latham G.P. (2007) Work Motivation: History, Theory, Research and Practice. SAGE, London  
48 Lawler III. E.E. (2003) Reward practices and performance management system effectiveness Organizational 
Dynamics, Volume 32, Issue 4, p.396-404 
49 Deci E.L. (1976) The hidden costs of rewards Organizational Dynamics, Volume 4, Issue 3, p.61-72 
50 Frey B.S. (1997) On the relationship between intrinsic and extrinsic work motivation International Journal of 
Industrial Organization, Volume 15, Issue 4, p.427-439 
51 Flannery T. P. et al. (1996) People, performance, and pay: dynamic compensation for changing organizations 
New York: Free Press 
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av en rad faktorer såsom kultur, socioekonomiska förhållanden, lokala skattesatser etc. För att 

optimera utfallet av ett ersättningssystem och minimera kostnaden för det behöver hänsyn tas 

till dessa faktorer. Om möjligt bör ett belöningssystem utformas med hänsyn till individernas 

preferenser för att uppnå ett så gott utfall som möjligt.52 

Utöver att belöningen skall vara uppskattad och i linje med individens preferenser skall den 

även vara tillräckligt stor för att ha önskad inverkan. Om så inte blir fallet kan effekten istället 

bli den motsatta. Alltför triviala och betydelselösa belöningar kan leda till att personalen 

känner sig förolämpad istället för uppskattad. Ett sätt att öka inverkan av en belöning är att 

synliggöra den för andra, vilket kan ha en motiverande effekt genom den stolthet och det 

erkännande belöningen kan medföra.53 

Ytterligare ett kriterium för att belöningssystem skall ha en motiverande effekt är att det skall 

vara lättbegripligt. Det är viktigt att det finns förståelse för varför belöningen utfaller och dess 

värde. För att öka den motiverande effekt belöningar syftar till bör de delas ut i anslutning till 

att prestationen utförs. Tidiga belöningar ökar beständigheten och graden av inlärning en 

belöning kan ge upphov till. En belöning bör även vara så varaktig som möjligt för att öka den 

upplevda nyttan. Med varaktig eller bestående menas inte något som fysiskt finns kvar eller 

inte konsumeras snabbt, utan att minnet av belöningen blir långvarigt.54 

3.1.5 Finansiella organisationer 

Ersättningssystem har som nämnts diskuterats och kritiserats för att vara felaktigt utformade i 

finansiella organisationer. Det har uppstått ett ansenligt intresse för fastställande av 

kompensation på ledningsnivå, framförallt inom bankväsendet.55  

Länder i hela världen har under de senaste åren drabbats av ekonomiska kriser. Kriserna 

påstås till stor del ha uppkommit genom misslyckanden på de finansiella marknaderna. Den 

debatt som förts om rörliga ersättningssystem på finansmarknaderna har speglat både den 

internationella marknaden och den svenska. Internationellt har ersättningarna inom 

                                                 
52 Merchant K. A. & Van Der Stede, W. A. (2007) Management Control Systems, Pearson Education Ltd, Essex 
53 Ibid 
54 Ibid 
55 Houston J. James C. (1995) CEO compensation and bank risk: Is compensation in banking structured to 
promote risk taking? Journal of Monetary Economics 36, p.405-431 
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finanssektorn bedömts vara en av orsakerna till finanskrisens uppkomst. Även i Sverige har 

kritiken mot rörliga ersättningssystem varit hård till följd av finanskrisen.56 

Det är ersättningssystemen på ledningsnivå i finansiella organisationer som har kritiserats 

hårdast. Nivå och struktur på ersättningar har förändrats väsentligt i finansvärlden, framförallt 

under de senaste decennierna. Ersättningen ska ge incitament för ledningen att sköta sina 

arbetsuppgifter, både för egennytta och för företaget. Den diskussion som förts och den kritik 

som framkommit har främst riktats mot felaktigt utbetalda ersättningar som skadat samhälls- 

och världsekonomin.57 

3.2 Risk 

Definitionen av risk identifieras genom en mängd begrepp och synen har blivit bredare med 

åren. Inom den finansiella sektorn utgörs risk av makroekonomisk risk, finansiell risk, 

likviditetsrisk, företagsrisk etcetera.58 Enligt Arvidsson (2008) finns det tre olika typer av 

risker som är relevanta vid en diskussion av finansiell strategi: kontrollaspekten, operativ risk 

och finansiell risk. Riskproblemet berör olika perspektiv, exempelvis ägarperspektiv och 

ledningsperspektiv.59 

Styrelse och ledning anses ha en betydelsefull roll när det handlar om ett företags risktagande. 

Kiel och Nicholson (2002)60 föreslår att styrelsen bör ansvara för överblicken av företagets 

policys, det generella arbetet och presterat resultat. Sobel och Reding (2004)61 instämmer och 

skriver att styrelsen ansvarar för utformandet av företagets policy, men anser att ledningen 

ansvarar för hanteringen av risk. Det finns olika syn på vem eller vilka i företaget som ska stå 

för risktagande, men sammantaget är det högt uppsatta anställda som i många fall har störst 

påverkan på graden av risktagande.62 

Alla företag bör ha kapacitet att utveckla policys utifrån en klar uppfattning av risk samt 

utveckla en uppsättning av procedurer för att kunna svara på förändrade förhållanden på ett 

                                                 
56 Nyhetskanalen.se http://www.nyhetskanalen.se/1.1113124/2009/07/27/odell_kritisk_till_krisbankers_bonus 
57 Cuñat V. Guadalupe M. (2009) Executive compensation and competition in the banking and financial sectors 
Journal of Banking & Finance 33, p.495–504  
58 Zalm V. (2009) The Forgotten risk: Financial incentives De Economist 157, NO.2 
59 Arvidsson P., Samuelsson L. (2008) Controllerhandboken 9th edition Liber AB, Malmö 
60 Kiel, G. & Nicholson, G. (2002) Real world governance: Driving business success through effective corporate 
governance. Mt. Eliza Business Review, 5(1): p.17–28 
61 Sobel, P. J. & Reding, K. F. (2004) Aligning corporate governance with enterprise risk management. 
Management Accounting Quarterly, 5(2): 29–37. 
62 Brown I. Steen A. Foreman J. (2009) Risk Management in Corporate Governance: A Review and Proposal 
Corporate Governance: An International Review p.546–558 
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lämpligt sätt. Den finansiella kris som världen befinner sig i visar på behovet av väl lämpliga 

direktiv för hantering av risktagande, planering och kontroll. 63  

3.2.1 Risker med belöningssystem 

De incitament som finns i ett företag ska uppmuntra de anställda att arbeta effektivt och bli 

belönade för det, men belöningssystem medför ofta risker som måste tas i beaktande. 

Riskhanterare ska vara beslutsamma i sina omdömen om beteendeeffekter i belöningssystem, 

även om ledningen inte instämmer. De ska vara rationella och ha uppsikt över 

belöningssystemens effekter.64 

Olika incitament påverkar människors beslutsfattande och sådana som uppmuntrar 

risktagande kan bli till hot för stabiliteten i det finansiella systemet. Belöningssystem kan leda 

till beslutsfattande på felaktiga grunder som följaktligen kan resultera i omotiverat 

risktagande.65 

Den anställdes preferenser gällande risktagande associeras med beslutsfattande i företaget. En 

diskussion som förs är att olikheter i risktagande mellan ledning och aktieägare kan öka 

kostnaden för aktieägarna. Det resoneras också kring vilken möjlighet de anställda har att 

diversifiera och vilka motiv som används för att reducera risk. Ersättningssystem ska vara 

konstruerade så att de anställdas incitament är förenliga med aktieägarnas.66 

3.2.1.1 Risk med belöningssystem i banker 

Banker har en hög likviditet och bär stort ansvar för länders ekonomi. De beslut som fattas av 

högt uppsatta anställda i banker påverkar inte bara företaget utan också aktieägarna, kunderna 

och samhället i stort.67 

Belöningssystem i banksektorn har varit ett väldebatterat ämne under finanskrisen. Många 

anser att belöningssystemen inom banker är felaktigt utformade och bör regleras. Något som 

                                                 
63 Brown I. Steen A. Foreman J. (2009) Risk Management in Corporate Governance: A Review and Proposal 
Corporate Governance: An International Review p.546–558 
64 Zalm V. (2009) The Forgotten risk: Financial incentives De Economist 157, NO.2 
65 Windram R. (2005) Risk-taking incentives: A review of the literature Journal of Economic Surveys, Volume 
19, Issue 1, p.65-90 
66 May O. D. (1995) Do Managerial Motives Influence Firm Risk Reduction Strategies? The Journal of Finance, 
Vol. 50, No. 4, p.1291-1308 
67 Houston J. James C. (1995) CEO compensation and bank risk: Is compensation in banking structured to 
promote risk taking? Journal of Monetary Economics 36, p.405-431 
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tas upp är om kompensation för bankens ledning struktureras för att motverka ett överdrivet 

risktagande.68 

De anställda i ledningen får genom belöningssystemen privata förmåner som direkt kan 

påverka bankens risk. Istället för att fokusera på relationen mellan kapital och risk, tar 

individen hänsyn till anpassade system för att maximera bankens värde.69 Belöningssystem 

kan medföra att riskaspekten underskattas, vilket kan leda till oönskade följder både för 

banken och för välfärden. 

3.2.2 Principal-Agent 

Aggarwall och Samwick (1999) skriver om Principal-Agent-teorin och hävdar att den 

existerar i de flesta organisationer. De definierar att det primära syftet för aktieägarna 

(principalen) är att försäkra sig om att ledningen (agenten) genom incitament agerar optimalt 

för att maximera avkastningen för aktieägarna.70  

Den normativa uppfattningen av agentteorin är att kompensationsavtal ska länka nivån av den 

chefsanställdes lön till företagets prestation. Det finns två problem med att länka lön till 

prestation. För det första kan den anställde inte själv ansvara för förmögenhetseffekterna av 

en investering, då han inte själv förfogar över tillräcklig förmögenhet. För det andra, om den 

anställdes förmögenhet är begränsad till en investering, kommer individen med all 

sannolikhet att undvika risktagande.71 

Enligt agentteorin delegeras beslutsfattandet från principalen under två antaganden: 

- Alla individer väljer de handlingar som maximerar egennyttan 

- Individen är rationell och kapabel att formulera opartiska förväntningar kring 

effekterna av sina handlingar och det följande värdet på sin förmögenhet. 

Det kan uppkomma intressekonflikter enligt agentteorin och för att undvika sådana problem 

kan principalen inrätta lämpliga incitament, vilket medför en kostnad.72  

                                                 
68 Houston J. James C. (1995) CEO compensation and bank risk: Is compensation in banking structured to 
promote risk taking? Journal of Monetary Economics 36, p.405-431 
69 Jeitschko T. Jeung S.D. (2005) Incentives for risk-taking in banking – A unified approach Journal of Banking 
& Finance 29, p.759–777 
70 Aggarwall, Samwick (1999) The other side of the trade-off: The impact of risk on executive compensation 
Journal of Political Economy, Volume 107, Issue 1 p.65-105  
71 Gray S. Canella A. (1997) The Role of Risk in Executive Compensation Journal of Management, Vol 23, No.4, 
p.517-540 
72 Arvidsson P., Samuelsson L. (2008) Controllerhandboken 9th edition Liber AB, Malmö 
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Jensen och Meckling (1976) skriver om Agency costs och förklarar att om de olika parterna i 

Principal-Agent-teorin agerar nyttomaximerande, finns det risk att ledningen inte alltid agerar 

i ägarnas intresse. För att undvika sådana problem kan ägarna begränsa avvikelser genom att 

inrätta lämpliga incitament för ledningen. Incitamenten ska motivera ledningen att lägga ner 

resurser på sådant som inte kan skada ägarna.73 

En annan problematik kring Principal-Agent-teorin gäller att ägarna delegerar ansvaret för 

den löpande förvaltningen och styrningen av företaget till ledningen. Aktieägarna har 

dessvärre inte möjlighet att övervaka ledningens arbete, men kontrollerar den output eller 

vinst som företaget genererar. Resultatet förutsätts bygga på ledningens prestation men det 

finns risk att andra okontrollerbara omvärldsfaktorer inte tas i beaktande av aktieägarna.74 När 

ansvar för att sköta företaget överlåts till ledningen kan också asymmetrisk information 

uppstå och leda till moral hazard 75 för aktieägarna.76 I dagens organisationer kan 

fördelningen mellan de två parterna ofta bli otydlig och det saknas i många fall en klar ägare. 

3.3 Regleringar 

Eftersom belöningssystem anses ha främjat risktagande som skadat samhällsekonomin har 

regleringar utformats för att kontrollera ersättningssystemen i finansiella organisationer. 

Regleringar anses både kunna öka och minska incitament för risktagande i banker. 

Regleringar kan vara effektiva då de motverkar oönskat risktagande, men de kan också vara 

ineffektiva då de begränsar initiativtagande och handlingsförmåga.77 

Apanard P. Angkinand (2007) utreder vilka effekter bankregleringar har på världsekonomin 

som helhet. I artikeln beskrivs hur restriktioner kan mildra finansiella kriser och minska 

överdrivet risktagande i banker.78 

Det finns andra som anser att regleringar påverkade den finansiella kris som startade 2007 och 

att de förvärrade de misstag som skedde på framförallt den amerikanska marknaden, men 

                                                 
73 Jensen M. & Meckling W. (1976) Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership 
structure Journal of Financial Economics, Vol. 3 Issue 4, p.305-360 
74 Grossman S.J. Hart O.D. (1983) An analysis of the Principal-Agent problem Econometrica 
75 ”Moralisk risk”: När en individ ändrar sitt beteende efter ett avtal ingåtts för att undvika negativa 
konsekvenser. Kan ge incitament att handla mindre försiktigt. 
76 Windram R. (2005) Risk-taking incentives: A review of the literature Journal of Economic Surveys, Volume 
19, Issue 1, p.65-90 
77 Jeitschko T. Jeung S.D. (2005) Incentives for risk-taking in banking – A unified approach Journal of Banking 
& Finance 29, p.759–777 
78 Angkinand A. (2009) Banking regulation and the output cost of banking crises Int. Fin. Markets, Inst. and 
Money 19, p.240–257 
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också på den europeiska. Regleringssystemet accepterade och i vissa fall uppmuntrade 

bankerna till ett överdrivet inflytande.79  

En aspekt som tagits i beaktande är potentiella problem med strukturen för tillsynsorgan för 

beträffande gränsöverskridande banker och felaktigt beslutsfattande när finansiella problem 

uppkommer. Banker har i många fall gränsöverskridande filialer och dotterbolag, och därför 

ökar betydelsen av välstrukturerade system, både för den totala välfärden och för att behålla 

en finansiell stabilitet.80 

Luc Laeven och Ross Levine (2009) har genomfört en empirisk studie utifrån teori gällande 

risktagande i banker, ägandestrukturer och regleringar i banker nationellt. De fokuserar på 

potentiella konflikter och risktagande mellan ledning och ägarna i banker. Artikeln påvisar att 

liknande regleringar har olika effekter på risktagande i olika banker och att regleringarnas 

effekt är beroende av vilken ägarstruktur som finns i respektive bank. 81 

“An important theme in recent discussions of financial regulation has been 

the desirability of an internationally level playing field.”  82 

Alan D. Morrison & Lucy White. s.1099 

Det finns en önskan om level playing fields83 för internationella finansiella regelverk. 

Generellt så ska level playing fields medföra en bättre standard för svaga reglerare på de bäst 

reglerade ekonomierna vilket ska skapa en jämlikhet på den internationella marknaden.84 

  

                                                 
79 Carmassi J. Gros D. Micossi S. (2009) The Global Financial Crisis: Causes and Cures JCMS, Volume 47, 
Number 5, p.977–996 
80 Eisenbeis R. Kaufman G. (2008) Cross-border banking and financial stability in the EU Journal of Financial 
Stability 4, p.168–204 
81 Laeven L. Levine R. (2009) Bank governance, regulation and risk taking Journal of Financial Economics 93, 
p.259–275  
82 Morrison A. White L. (2009) Level Playing Fields in International Financial Regulation The Journal of 
Finance, Vol. LXIV, NO. 3 p.1099-1142 
83 ”En spelplan som är på samma nivå” - Rättvisa förhållanden där alla parter har samma förutsättningar i form 
av likartade regelverk. 
84 Morrison A. White L. (2009) Level Playing Fields in International Financial Regulation .The Journal of 
Finance, Vol. LXIV, NO. 3 p.1099-1142 
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3.4 FFFS 2009:6 

Följande kapitel är en sammanfattning av Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd 

om ersättningspolicy i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag (FFS 2009:6).  

3.4.1 Bakgrund till regleringar 

EU-kommissionen anser att det är ersättningspolicys som har stimulerat till ett överdrivet 

risktagande då kortsiktiga vinster har premierats. Kortsiktigheten har bidragit till höga vinster 

på kort sikt men riskerna som det medfört har orsakat långsiktiga förluster för företagen. 

Förlusterna i dessa stora finansiella institutioner har varit av sådana proportioner att de 

bidragit till betydande globala systemproblem.85 Även ledarna för G20-länderna har 

understrukit att det är överdrivna ersättningar som har orsakat ett osunt risktagande och 

föranlett till en finansiell instabilitet.86  

Den svenska Finansinspektionen fick den 25 juni 2009 regeringens uppdrag att införa EU-

kommissionens rekommendationer om ersättningspolicy inom finanstjänstesektorn. EU-

rekommendationen syftade till att reglera frågan om finansiella företags hantering av sina 

ersättningssystem för att motverka olämpligt utformade ersättningar och ett överdrivet 

risktagande.87 

Under hösten 2009 meddelade Financial Stability Board (FSB) ett antal riktlinjer som 

kompletterade de principer för sunda ersättningspolicyer som publicerats i april samma år. 

Vid G20-mötet i Pittsburgh 24-25 september 2009 ställde sig G20-ländernas ledare bakom 

FSB:s riktlinjer vilka syftade till att motverka överdrivet risktagande och förena 

ersättningssystemen med långsiktigt värdeskapande.88 

3.4.2 Målet med regleringar 

Målet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om ersättningspolicy i 

kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag är att förbättra finansiella företags hantering 

av risker i sina ersättningssystem. 

                                                 
85 FFFS 2009:6 Finansinspektionens besluts-PM om ersättningsregler, 1.2 Målet för regleringen 
86 FFFS 2009:6 Finansinspektionens besluts-PM om ersättningsregler, 1.1.2 G20, Financial stability board 
87 FFFS 2009:6 Finansinspektionens besluts-PM om ersättningsregler, 1. Finansinspektionens uppdrag att 
genomföra EU-rekommendationen 
88FFFS 2009:6 Finansinspektionens besluts-PM om ersättningsregler, 1.1.2 G20, Financial stability board 
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3.4.3 Tillämpning av regleringar 

Den 11 december 2009 beslutades att Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om 

ersättningspolicy i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag, FFFS 2009:6, skulle träda 

i kraft från och med den 1 januari 201089. 

Föreskrifterna och de allmänna råden ger vägledning och innehåller bestämmelser om hur ett 

företag skall mäta, styra, rapportera och ha kontroll över de risker som ersättningssystem kan 

medföra.90 

Fram till och med den 31 augusti 2010 har de berörda företagen på sig att anpassa 

ersättningssystem så att de överensstämmer med föreskrifterna och de allmänna råden. 

Kvarstår det ersättningsförpliktelser, vilka inte stämmer överens med dessa föreskrifter och 

allmänna råd, skall Finansinspektionen underrättas om detta. Där utöver ska en beskrivning 

gällande vilka åtgärder som vidtagits för att sådana förpliktelser skall upphöra bör inlämnas 

senast 31 augusti 2010.91 

Titeln FFFS 2009:6 antyder att föreskrifterna gäller kreditinstitut, värdepappersbolag och 

fondbolag. Mer konkret berör föreskrifterna följande sju typer av bolag92:  

1. Bankaktiebolag 

2. Sparbanker 

3. Medlemsbanker 

4. Kreditmarknadsbolag 

5. Kreditmarknadsföreningar 

6. Värdepappersbolag 

7. Fondbolag 

Vid tillämpning av dessa föreskrifter och allmänna råd ska det tas hänsyn till ett företags 

storlek samt verksamhetens art, omfattning och komplexitet.93 

                                                 
89 FFFS 2009:6 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om ersättningspolicy i kreditinstitut, 
värdepappersbolag och fondbolag 
90 FFFS 2009:6 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om ersättningspolicy i kreditinstitut, 
värdepappersbolag och fondbolag 1 Kap. 1 § 
91 FFFS 2009:6 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om ersättningspolicy i kreditinstitut, 
värdepappersbolag och fondbolag. s. 7 
92 FFFS 2009:6 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om ersättningspolicy i kreditinstitut, 
värdepappersbolag och fondbolag 1 kap. 2 § 
93 FFFS 2009:6 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om ersättningspolicy i kreditinstitut, 
värdepappersbolag och fondbolag 1 kap. 5 § 
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3.4.4 Juridiska förutsättningar 

Finansinspektionen har juridiskt stöd vad för föreskrifterna och de allmänna råden FFFS 

2009:6 tar upp genom följande lagrum94: 

– lagen om bank- och finansieringsrörelse95  

– förordningen om bank- och finansieringsrörelse96 

– lagen om värdepappersmarknaden97  

– förordningen om värdepappersmarknaden98 

– lagen om investeringsfonder99  

– förordningen om investeringsfonder100 

Enligt FFFS 2009:6 kap. 1 § 2 skall ett moderföretags styrelse verka för att riktlinjer som 

stämmer överens med dessa föreskrifter och allmänna råd implementeras av alla företag i 

koncernen. Detta gäller enbart om de står under finansiell tillsyn och gäller inte om101 

1. Bindande utländsk reglering innebär att vissa delar av eller hela ersättningspolicyn inte 

kan tillämpas, eller 

2. Förhållandena för rörliga ersättningar på en utländsk arbetsmarknad påtagligt avviker 

från de förhållanden som råder i Sverige. 

Dessa föreskrifter och allmänna råd gäller enbart då de är förenliga med gällande 

arbetslagstiftning. De påverkar inte heller förpliktelser företagen har enligt redan ingångna, 

gällande och bindande avtal. Föreskrifterna och de allmänna råden har inte någon inverkan på 

de rättigheter som arbetsmarknadens parter har vid kollektivförhandlingar.102 

I likhet med alla andra är finansiella företag under tillsyn från Finansinspektionen skyldiga att 

hantera risker förknippade med ersättningspolicys Före införandet av Finansinspektionens 

föreskrifter och allmänna råd om ersättningspolicy i kreditinstitut, värdepappersbolag och 

fondbolag saknades en närmare vägledning för hur riskhantering gällande ersättningspolicys 

                                                 
94 FFFS 2009:6 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om ersättningspolicy i kreditinstitut, 
värdepappersbolag och fondbolag s. 1 
95 16 kap. 1 § 3 (2004:297) 
96 5 kap. 2 § 4 (2004:329) 
97 8 kap. 42 § 2 (2007:528) 
98 6 kap. 1 § 9 (2007:572) 
99 13 kap. 1 § 2 (2004:46) 
100 1 § 8 (2004:75) 
101 FFFS 2009:6 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om ersättningspolicy i kreditinstitut, 
värdepappersbolag och fondbolag 1 kap. 2 § 
102 FFFS 2009:6 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om ersättningspolicy i kreditinstitut, 
värdepappersbolag och fondbolag 1 kap. 4 § 
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borde ske. Däremot berörs problematiken i FFFS 2000:10 där det klargörs att styrelsen har 

ansvaret för att se till att riskhanteringen organiseras på ett korrekt sätt och där lyfts 

kontrollfunktionens oberoende ställning samt belöningssystemens utformning fram som 

viktiga delar.103 

3.4.5 Definitioner 

I nämnda föreskrifter och allmänna råd används en rad begrepp som är av stor relevans. Här 

återges den terminologi och de ordagranna definitioner som Finansinspektion valt att använda 

sig av104. 

1. Anställd i ledande position – En verkställande direktör, vice verkställande direktör och 

en person i företagets ledning som är ansvarig direkt inför styrelsen, verkställande 

direktören eller vice verkställande direktören. 

2. Anställd som kan påverka företagets risknivå – En anställd tillhörande en 

personalkategori som i tjänsten utövar eller kan utöva ett inte oväsentligt inflytande på 

företagets risknivå. Dessa personalkategorier definieras i företagets ersättningspolicy 

och ska normalt omfatta bland annat anställda i ledande positioner, kontrollfunktioner 

och ledande strategiska befattningar (t.ex. affärsområdeschef), handlare/mäklare inom 

kapitalmarknad och anställd med ansvar för kreditgivning (t.ex. ledamot i en 

ersättningskommitté). 

3. Ersättning – Det som ett företag betalar ut direkt eller indirekt till en person inom 

ramen för en anställning (kontant lön, andra kontanta ersättningar, ersättningar i form 

av aktier eller aktierelaterade instrument, pensionsavsättningar, avgångsvederlag, 

bilförmåner, m.m.). 

4. Ersättningspolicy – Ett dokument som anger grunder och principer för hur ersättningar 

ska fastställas, hur policyn ska tillämpas och följas upp samt hur företaget definierar 

vilka anställda som kan påverka företagets risknivå. 

5. Företag – Ett sådant företag som anges i 1 kap. 2 §. (Ovan listat i punkterna 1-7 under 

avsnittet 3.4.3 Tillämpning av regleringar.) 

6. Kontrollfunktion – En funktion för riskhantering, regelefterlevnad (compliance), 

internrevision eller liknande. 

                                                 
103 FFFS 2009:6 Finansinspektionens besluts-PM om ersättningsregler, 1. Finansinspektionens uppdrag att 
genomföra EU-rekommendationen. kap 1.1 Nuvarande och kommande regelverk 
104 FFFS 2009:6 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om ersättningspolicy i kreditinstitut, 
värdepappersbolag och fondbolag 1 kap. 3 § 
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7. Rörliga ersättningar – En på förhand till belopp eller omfattning inte fastställd, 

vanligtvis resultatbaserad, del av ersättningen. Som rörlig ersättning räknas, i detta 

sammanhang, inte provisionsbaserad lön som är utan koppling till sådana framtida 

riskåtaganden vilka kan komma att ändra företagets resultat- eller balansräkning. 

3.4.6 Ersättningspolicy 

Grunden till den nya ersättningspolicyn kommer från de riktlinjer som Financial Stability 

Board utkom med i slutat av september 2009 och EU-kommissionens rekommendation 

K(2009) 3159 om ersättningspolicy inom finanstjänstesektorn.105 

Det skall nu vara obligatoriskt för alla företag som berörs av regleringarna att utforma en 

ersättningspolicy som inte uppmuntrar till ett överdrivet risktagande samt är förenlig med och 

främjar en effektiv riskhantering. Ersättningspolicyn ska omfatta alla anställda samt utformas 

i enlighet med flertalet av de kriterier som presenteras nedan.106  

3.4.6.1 Långsiktighet 

Ersättningspolicyn bör utformas så att ersättningen till enskilda anställda inte motverkar 

företagets långsiktiga intressen. 

Ersättningspolicyn bör beakta att företagets totala ersättningar för en enskild period inte 

äventyrar företagets förmåga att sammantaget redovisa positivt resultat över en 

konjunkturcykel. 

3.4.6.2 Resultatmätning 

Företaget bör när det använder rörliga ersättningar beakta hur dessa kan påverka resultatet på 

lång sikt. När företaget bestämmer underlag för ersättningar bör det uppmärksamma att 

resultatet i efterhand kan påverkas av nuvarande och framtida risker. Företaget bör i sin 

resultatmätning ta hänsyn till de faktiska kostnaderna för att hålla kapital och likviditet som 

följer av den verksamhet som resultatmätningen avser. 

Företaget bör grunda en resultatbaserad ersättning på såväl en anställds resultat som den 

berörda resultatenhetens och företagets totala resultat. När företaget bestämmer ersättningen 

till en enskild anställd, bör det ta hänsyn till kvalitativa kriterier som att den anställda följer 

                                                 
105 FFFS 2009:6 Finansinspektionens besluts-PM om ersättningsregler s.3 
106 FFFS 2009:6 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om ersättningspolicy i kreditinstitut, 
värdepappersbolag och fondbolag. 2 kap. 1 § 
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interna regler och förfaranden samt respekterar reglerna om uppförande mot kunder och 

investerare. 

3.4.6.3 Balans mellan fast och rörlig ersättning 

Om ersättningen innehåller en rörlig del, bör företaget se till att det finns en lämplig balans 

mellan fasta och rörliga delar. Vad som är en lämplig balans kan variera mellan olika 

personalkategorier och även bero på förhållandena inom det område där företaget är verksamt.  

När företaget beslutar hur stor andel av de totala ersättningarna som ska vara rörlig, bör det 

särskilt beakta följande faktorer: 

a) storleken av och kostnaderna för det extra kapital som krävs för att täcka de risker som 

påverkar periodens resultat,  

b) storleken av och kostnaderna för likviditetsrisken, och  

c) möjligheten att förväntningar om framtida intäkter inte realiseras. 

Företaget bör se till att den totala ersättningen inte blir så stor att den begränsar dess förmåga 

att stärka sin kapitalbas. 

Den rörliga ersättningen bör kunna bestämmas till noll. 

3.4.6.4 Den rörliga lönens sammansättning 

När företaget avgör om ersättningarna ska bestå av kontanter, aktier, aktierelaterade 

instrument eller andra finansiella instrument, eller en kombination av dessa bör företaget 

sträva efter att uppmuntra långsiktigt värdeskapande och tillämpa en väl avvägd riskhorisont. 

3.4.6.5 Begränsning av garanterad rörlig ersättning 

En garanterad rörlig ersättning bör utgöra undantag och vara tillåten endast i samband med 

nyanställning och då begränsas till det första året. 

3.4.6.6 Uppskjuten utbetalning 

För en anställd som kan påverka företagets risknivå bör minst 60 procent av den rörliga 

ersättningen skjutas upp minst tre år. Detsamma bör gälla för tidpunkten för slutgiltiga 

förvärv av aktier, aktieoptioner eller andra aktierelaterade instrument om sådana ingår i den 

rörliga ersättningen. 

Avgörande för när den uppskjutna delen tidigast kan betalas ut bör vara vilka risker för det 

långsiktiga hållbara resultatet som den verksamhet medför inom vilken den anställde verkat. 
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3.4.6.7 Bortfall av ersättning 

Ersättningspolicyn bör utformas så att företaget kan besluta att ersättning vars utbetalning har 

skjutits upp kan falla bort helt eller delvis, om det i efterhand visar sig att den anställde, 

resultatenheten eller företaget inte uppfyllt resultatkriterierna. Företaget bör också kunna avstå 

från att utbetala uppskjuten rörlig ersättning om dess ställning försämras väsentlig, särskilt om 

företaget inte längre antas kunna fortsätta sin affärsverksamhet eller om det behöver ta emot 

statligt stöd enligt lagen (2008:814) om statligt stöd till kreditinstitut.  

Företaget bör verka för att anställda förbinder sig att inte använda sådana personliga 

risksäkringsstrategier eller försäkringar som syftar till att minska eller undanröja effekterna av 

att en uppskjuten utbetalning justeras eller bortfaller (till följd av att det i efterhand visar sig 

att resultatkriterierna inte uppfyllts eller att företagets ställning försämrats väsentligt). 

3.4.6.8 Förändrade förutsättningar för ersättning 

Bestämmelser i enskilda anställningsavtal om utbetalning av ersättningar under 

uppsägningstiden eller efter anställningens slut, bör överensstämma med vad som anges i 

dessa allmänna råd.  

3.4.7 Styrelsens ansvar 

Det är styrelsens ansvar att besluta om en ersättningspolicy vilken skall grundas på en analys 

om vilka risker ersättningspolicyn kan vara förknippad med. Det är styrelsens ansvar att 

policyn tillämpas och följs upp.107 Ersättningspolicyn bör även ses över på regelbunden basis 

och utvecklas i takt med förändringar i företagets situation.108 

Styrelsen är direkt ansvarig gällande beslut om ersättningar till anställda i ledande positioner. 

Styrelsens beslut ska i tillämpliga fall följa de riktlinjer som bolagsstämman beslutar om.109 

Inom styrelsen skall ett ersättningsutskott, eller om det inte finns ett sådant, en särskilt utsedd 

ledamot, ansvara för att bereda väsentliga ersättningsbeslut samt besluta om åtgärder för att 

följa upp tillämpningen av företagets ersättningspolicy.110 

                                                 
107 FFFS 2009:6 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om ersättningspolicy i kreditinstitut, 
värdepappersbolag och fondbolag 3 kap. 1 § 
108 FFFS 2009:6 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om ersättningspolicy i kreditinstitut, 
värdepappersbolag och fondbolag 2 kap. 1 § allmänna råd  
109 FFFS 2009:6 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om ersättningspolicy i kreditinstitut, 
värdepappersbolag och fondbolag 3 kap. 1 §  
110 FFFS 2009:6 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om ersättningspolicy i kreditinstitut, 
värdepappersbolag och fondbolag 3 kap. 2 §  
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3.4.7.1 Styrelseledamöter som bereder ersättningsbeslut 

Enligt de allmänna råd som publiceras i anslutning till föreskrifterna framgår det att en 

ordförande i ersättningsutskottet, eller en styrelseledamot som ansvarar för att bereda beslut 

om ersättningar, inte bör arbeta i företagets ledning eller i ledningen för något av företagets 

dotterbolag. Personen i fråga bör besitta tillräcklig kunskap och erfarenhet gällande av 

riskanalyser för att självständigt kunna bedöma lämpligheten i ersättningspolicyn. 

Bedömningen bör grundas på hur ersättningspolicyn påverkar företagets risker och 

riskhantering.111 

3.4.7.2 Intressekonflikter 

Företagets ersättningspolicy bör omfatta åtgärder för att undvika intressekonflikter. Företaget 

bör på ett överskådligt sätt beskriva, dokumentera och öppet redovisa hur fastställandet av 

ersättningar har gått till.112 

Vid utformandet av ersättningspolicyn bör styrelsen säkerställa att berörda kontrollfunktioner 

kan lämna synpunkter på innehållet, vilket även skall gälla annan personal som kan bidra till 

en allsidig belysning om så behövs.113 

Ledamöter i ersättningsutskottet och personal, som arbetar med att tillämpa ersättningspolicyn 

och kontrollera uppföljningen av ersättningarna, bör ha relevant sakkunskap samt vara 

organisatoriskt oberoende av de företagsenheter de kontrollerar.114 

3.4.8 Uppföljning och kontroll 

Kontrollfunktionen inom företaget skall vid lämpligt tillfälle och i vart fall årligen, 

självständigt granska om företagets ersättningar överensstämmer med ersättningspolicyn. Vid 

behov skall kontrollfunktionen omgående rapportera resultatet av granskningen till styrelsen 

och i vart fall årligen senast i samband med att årsredovisningen fastställs.115 

                                                 
111 FFFS 2009:6 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om ersättningspolicy i kreditinstitut, 
värdepappersbolag och fondbolag 3 kap. 2 § 
112 Ibid  
113 Ibid  
114 Ibid  
115 FFFS 2009:6 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om ersättningspolicy i kreditinstitut, 
värdepappersbolag och fondbolag 4 kap. 2 §  
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Kontrollfunktionen behöver inte utgöras av ett internt, redan befintligt kontrollorgan, såsom 

internrevision eller riskkontroll, utan en extern part kan anlitas för att utföra 

kontrollfunktionens uppgifter.116 

3.4.8.1 Ersättning till anställda vid kontrollfunktionen 

De anställda som arbetar med att granska verksamheten, exempelvis riskkontrollfunktionen, 

funktionen för regelefterlevnad och internrevisionen, bör vara oberoende av de 

företagsenheter de granskar, ha lämpliga befogenheter och resurser samt få ersättning 

oberoende av de företagsområden de är satta att kontrollera. Anställda vid 

kontrollfunktionerna bör alltid erhålla en ersättning som gör det möjligt för företaget att 

anställa kvalificerad och erfaren personal till dessa funktioner.117 

3.4.8.2 Offentliggörande av uppgifter om ersättningar 

I samband med fastställandet av årsredovisningen skall en redogörelse för företagets 

ersättningar offentliggöras. Redogörelsen kan lämnas i årsredovisningen, i en bilaga till 

årsredovisningen eller på företagets webbplats. Om redogörelsen inte återfinns i 

årsredovisningen eller dess bilaga skall företaget i årsredovisningen upplysa om var 

informationen finns att tillgå. Redogörelsen skall finnas tillgänglig i minst ett år efter det att 

den har offentliggjorts.118 

Företaget bör lämna tydlig, relevant och begriplig information om företagets ersättningar. 

Följande uppgifter bör offentliggöras119: 

1. beslutsgången för ersättningspolicyn, i tillämpliga fall även uppgifter om 

ersättningsutskottets sammansättning och befogenheter, samt relevanta 

intressenters roll, 

2. kriterierna för resultatmätning och riskjustering, 

3. sambandet mellan resultat och mätning, 

4. de resultatkriterier som ligger till grund för rättigheter till aktier, 

aktierelaterade instrument, finansiella instrument eller andra rörliga 

ersättningsdelar, 

                                                 
116 FFFS 2009:6 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om ersättningspolicy i kreditinstitut, 
värdepappersbolag och fondbolag 3 kap. 2 §  
117 FFFS 2009:6 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om ersättningspolicy i kreditinstitut, 
värdepappersbolag och fondbolag 4 kap. 1 §  
118 FFFS 2009:6 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om ersättningspolicy i kreditinstitut, 
värdepappersbolag och fondbolag 5 kap. 1 §  
119 Ibid  
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5. principer för uppskjuten utbetalning och villkor för nyttjande av rättigheter, 

6. den riskanalys som ligger till grund för hur ersättningspolicyn utformas, 

7. det senaste räkenskapsårets kostnadsförda totalbelopp för ersättningar fördelat 

på kategorierna anställda i ledande positioner respektive övriga anställda som 

påverkar företagets risknivå och alla anställda, uppdelat på fast respektive 

rörlig ersättning och med angivande av antal personer som har fått fast 

respektive rörlig ersättning samt i förekommande fall uppdelat i affärsområden 

eller motsvarande resultatenheter, 

8. procentuell fördelning av rörlig ersättning på 

a) kontanter 

b) aktier, aktierelaterade instrument och andra finansiella instrument, samt 

c) övrigt, 

9. intjänade ersättningar under det senaste räkenskapsåret, utbetalade ersättningar 

specificerade på under det senaste räkenskapsåret intjänade ersättningar 

respektive utbetalade ersättningar som intjänats under tidigare räkenskapsår 

samt justerade ej utbetalda intjänade ersättningar, 

10. det senaste räkenskapsårets ackumulerade utestående uppskjutna ersättningar, 

11. det senaste räkenskapsårets kostnadsförda totalbelopp för avgångsvederlag och 

garanterade rörliga ersättningar, antal personer som omfattas av sådana 

ersättningar och motivering, 

12. det senaste räkenskapsårets ackumulerade totalbelopp för avgångsvederlag och 

garanterade rörliga ersättningar som utfästs, antal personer som omfattas av 

sådana utfästelser och högsta utfästa enskilda sådana belopp, samt 

13. det senaste räkenskapsårets utbetalda avgångsvederlag och garanterade rörliga 

ersättningar. 

Uppgifterna enligt punkterna 7-13 bör publiceras i en sådan form att de inte 

riskerar att avslöja enskilda personers ekonomiska förhållanden. 

3.4.8.3 Information till anställda 

För anställda som berörs av ersättningspolicyn bör företaget dels informera om vilka kriterier 

som styr deras ersättning, dels om hur deras resultat bedöms. Bedömningsprocessen och 

ersättningspolicyns utformning bör dokumenteras i en tydlig beskrivning som är tillgänglig 

för alla anställda. 
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4. Empiri 

4.1 Presentation av respondenterna 

Finansdepartementet, Stefan Svanström (Kd): 

Politiskt sakkunnig i den politiska ledningen för Finansmarknadsavdelningen på 

Finansdepartementet. Som verksam där och ansvarig för regleringar av finansmarknaderna 

var Stefan Svanström väl förtrogen med uppsatsens frågeställningar. Han har under flera år 

varit involverad i frågor gällande rörliga ersättningssystem och regleringar rörande dessa. 

Utbildad civilekonom inom nationalekonomi och finansiering samt har läst statsvetenskap vid 

Uppsala universitet. 

Svenska bankföreningen, Åsa Arffman: 

Arbetar som bankjurist inom föreningens juridiska avdelning där hon ansvarar för olika 

områden såsom banklagstiftning, insolvensfrågor, bolagsrätt men även ersättningsfrågor. Hon 

har varit med och författat det remissvar Svenska bankföreningen lämnade till 

Finansinspektionen och är därmed insatt i ersättningsfrågorna. 

Forskare, Tore Ellingsen: 

Professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Har arbetat med rörliga 

ersättningar och med att förstå principerna bakom ersättningssystemen. Har hållit 

föreläsningar relaterade till ämnet ersättningssystem men även publicerat artiklar såsom 

“Fixed or Flexible? Wage Setting in Search Equilibrium”,”Monitoring and Pay” samt 

“Behov och belöning”. Han är sedan flera år medlem i kommittén för Nobelpriset i ekonomi. 

Forskare, Per Arvidsson: 

Ekonomie licentiat vid Handelshögskolan i Stockholm. Har under ett decennium studerat 

belöningssystem och hur önskvärda effekter uppnås via dessa. Jobbar numera som konsult 

med fokus på belöningssystem, utformningen av dessa samt beteendeekonomi. Per Arvidsson 

har publicerat flera artiklar inom ämnet och har bland annat författat avsnittet om 

belöningssystem i Controllerhandboken. 

Swedbank, Thomas Backteman:  

Sitter sedan mars 2009 i koncernledningen för Swedbank. Han är idag 

koncernkommunikationsdirektör med ansvar för Corporate Affairs inom Swedbank. Området 

innefattar kommunikation, marknadsföring och Public Affairs. Han har som 

kommunikationsdirektör och medlem av koncernledningen varit involverad i Swedbanks 
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arbete med att ta fram nya strukturer för rörliga ersättningar och är den inom banken som 

sköter kommunikationen rörande ersättningsfrågan. 

Nordea, Helena Östman:  

Arbetar sedan ett och ett halvt år som informationschef på Nordea Sverige. Helena är väl 

insatt i det arbete som banken har bedrivit gällande rörliga ersättningar då hon som informatör 

redogör för bankens ställningstaganden och åsikter i frågor. Har daglig kontakt med ledning 

samt styrelse och har sedan hon började på Nordea nästan uteslutande arbetat med rörliga 

ersättningar. 

Handelsbanken, Björn Börjesson:  

Är sedan augusti 2008 vice verkställande direktör och därmed sitter han med i den centrala 

bankledningen. Där har han en tjänst med särskilt ansvar för myndighets- och 

branschkontakter samt intern bolagsstyrning. Han har jobbat inom Handelsbanken sedan 1981 

och var även före 2008 med i koncernledningen. Väl insatt i Handelsbankens filosofi gällande 

rörliga ersättningar. 

SEB, Viveka Hirdman-Ryrberg:  

Informationsdirektör samt chef för SEB:s VD-kansli och har dessförinnan varit senior advisor 

till VD Annika Falkengren. Som informationsdirektör är Viveka involverad i det mesta som 

händer inom företaget och är ytterst ansvarig för den externa kommunikationen. Har under de 

senaste åren frekvent uttalat sig om bankens ersättningssystem. 

4.2 Svenska storbankernas ersättningssystem 

Nordea har två huvudsakliga ersättningsformer: fast och rörlig. Ett vinstandelsprogram för 

samtliga medarbetare ingår där prestationskriterierna speglar långsiktighet, konkurrenskraft 

och kundnöjdhet. Nordea erbjuder målrelaterade löner till utvalda chefer, specialister och 

andra nyckelpersoner. Bonusprogram erbjuds endast till utvalda grupper av medarbetare inom 

specifika affärsområden eller enheter. Banken har också ett långsiktigt incitamentsprogram 

vilket syftar till att öka det långsiktiga aktieägarvärdet samt stärka bankens möjlighet att 

behålla och rekrytera kompetent personal.120 

Handelsbanken arbetar med en individuell ersättning för alla anställda. Ersättningen ges i 

form av fast lön, sedvanliga löneförmåner och avsättning till pension. Avvikelse från fast lön 

                                                 
120 Nordea arsredovisning 2009 
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får endast göras efter beslut av verkställande direktören och under närmare av styrelsen 

angivna förutsättningar. Inom Handelsbanken får rörlig ersättning inte förekomma till 

medarbetare som deltar i kreditbeslut, andra typer av risklimiter eller till medarbetare inom 

bankens kontrollfunktioner. När Handelsbanken uppnår en högre lönsamhet än 

konkurrenterna avsätts en del av merresultatet till Handelsbankens stiftelse Oktogonen där en 

del av vinsten avsätts till ett resultatandelssystem för alla heltidsanställda.121 

Swedbank började 2009 att arbeta med att definiera ett nytt ramverk för kompensation. 

Belöningsstrukturer ska stämma överens med nya regelverksförändringar för den finansiella 

sektorn och därför fastslog styrelsen i september en koncernpolicy som reglerar samtliga 

incitamentsprogram. Den nya policyn innebär bland annat att om koncernen gör en förlust ska 

utbetalningarna i de enheter som tjänar pengar begränsas och utbetalning till medarbetare som 

tar risk fördelas över en längre period än ett år. En av de större aktieägarna i Swedbank är 

Kopparmyntet som är en resultatandelsstiftelse för bankens anställda i Sverige. Avsättning till 

resultatandelssystemet görs när Swedbanks räntabilitet är bättre än ett genomsnitt för de 

större, börsnoterade, nordiska bankerna.122  

SEB har en ersättningsstruktur som består av tre huvudkomponenter: fast lön, rörlig lön 

(kortfristig kontant och långfristig aktiebaserad ersättning) samt pension och andra förmåner. 

SEB:s rörliga ersättning ska belöna utveckling och sådant som skapar värde för aktieägarna 

både på kort och på lång sikt, den rörliga delen är också väsentlig för att uppnå flexibla 

ersättningskostnader. De långfristiga aktiebaserade programmen i SEB ska belöna högre 

chefer, nyckelpersoner och toppresterare samt stimulera de anställda till att bli aktieägare och 

därmed få deras intressen och perspektiv mer i linje med aktieägarnas.123 

4.2.1 Bankernas syn på rörliga ersättningar 

Under intervjuerna som genomfördes med de fyra bankerna beskrevs vikten av 

konkurrenskraftiga ersättningssystem då de verkar i en konkurrensutsatt miljö. 

Respondenterna menade att mycket handlar om att bevara kvalificerade medarbetare i 

organisationen. Swedbanks respondent beskrev under intervjun att olika marknader har olika 

ersättningsprinciper, vilket är viktigt att förstå då det krävs att man följer de lokala principerna 

för att kunna vara konkurrenskraftig på en marknad. Under intervjun på Nordea ansågs bland 

annat att syftet med ersättningar just är att behålla den kompetens som behövs i banken.  
                                                 
121 Handelsbanken årsredovisning 2009 
122 Swedbank årsredovisning 2009 
123 SEB årsredovisning 2009 



43 
 

I tre av bankernas årsredovisningar och även under intervjuerna med dessa tre beskrev 

respondenterna att de är för ersättningssystem som har en kombination av både fast och rörlig 

ersättning. Handelsbanken är den bank som avvek i frågan och respondenten där var endast 

positiv till den fasta delen. Det undantag som nämndes under intervjun är dock att banken 

motvilligt betalar ut rörlig ersättning till vissa specialister. 

4.2.1.1 Synen på rörliga ersättningar till ledande befattningshavare och specialister 

Under flera av intervjuerna framkom det att synen på rörliga ersättningars berättigande var 

avhängigt den anställdas befattning inom banken. I Finansinspektionens föreskrifter och 

allmänna råd skiljer Finansinspektionen på anställd i ledande position och anställda som kan 

påverka företagets risknivå. Detta var anledningen till att författarna valde att göra en 

distinktion mellan dessa två grupper. Ledande befattningshavare avser anställda i styrelse och 

ledning. Specialister avser sådana som arbetar som investment bankers, aktiemäklare, 

analytiker, traders etcetera. 

Rörliga ersättningar till ledande befattningshavare 

Under intervjun på Nordea framkom det att staten inte anser att en koncernledning ska ha 

rörliga ersättningar men att det är berättigat att andra i finansiella företag har sådana. Nordea 

skiljer inte på koncernledning och andra ledande befattningshavare, och respondenten ansåg 

att även koncernledningen ska kunna ha rörliga löner. Dessa rörliga löner kallades för 

målrelaterade löner och Nordea skiljer på målrelaterade löner och bonusar. De flesta chefer i 

Nordea har målrelaterade löner som bland annat mäter hur bra individen är som chef. 

Handelsbanken har inte några rörliga ersättningar till ledningspersoner och Handelsbankens 

respondent ansåg inte att det är nödvändigt. Under intervjun med Handelsbanken framfördes 

att styrelsen alltid föreslagit fast lön tillsammans med pensionssystemet (oktogonen som inte 

ingår i ersättningssystemet) till bolagsstämman. 

Ledande befattningshavare på Swedbank har i nuläget bara fast ersättning, men det var under 

intervjun oklart om den modellen kommer att användas på lång sikt. Generellt sett ansåg 

respondenten att det kan finnas en poäng i att bankernas koncernledning i första hand har fast 

ersättning. Om det ska finnas rörlig ersättning så ska den vara av en karaktär som gör att 

bankens ledning och aktieägarnas intresse blir likställda, det vill säga att det finns någon form 

av långsiktigt aktieägande i den rörliga ersättningen. 



44 
 

Något som nämndes under intervjun med SEB var att de sedan förra året har en 

ersättningsprincip enligt vilken ledande befattningshavare får en fast lön, ingen kontant rörlig 

del, men ersättning genom aktiebaserade program som löper på tre år. 

Den politiskt sakkunnige Stefan Svanström ansåg att om man hänvisar till forskningen så är 

det väldigt svårt att mäta vad ledningsgruppens beslut betyder för resultatet om man har en 

resultatbaserad ersättning. Respondenten ansåg att det går att hitta mätbara nyckeltal även för 

VD och ledningsgrupp, men nämnde hur man genom bokföring kan hitta sätt att förbättra 

resultatet medan den underliggande resultatförbättringen kanske inte är lika stark. Det finns 

brister i kopplingen mellan ägarnas intresse och ledningens intresse och bristerna borde ha 

gett lärdomar om att det exempelvis bör finnas ett tak för ersättningarna. 

Rörliga ersättningar till specialister 

Nordea har olika typer av specialister och nyckelpersoner och det framkom under intervjun 

hos Nordea att det finns nyckelpersoner som har målrelaterade löner mätta utefter olika 

kriterier. Nordea har också ett långsiktigt aktieprogram som rörlig ersättning för cirka 400 

anställda. På bonusintensiva områden som Markets och liknande avancerade tjänster, erhåller 

de anställda en provision på affärerna varpå ersättningen varierar beroende på hur mycket 

tjänster som säljs. På dessa arbetsområden kunde den anställde nästan ha lika mycket bonus 

som fast lön, vilket enligt respondenten ansågs bero på den konkurrens som finns på 

marknaden. 

Respondenten på Handelsbanken beskrev att de motvilligt betalar ut rörliga ersättningar till 

vissa specialister inom Investment banking där det finns en stark tradition med bonusar. Om 

banken inte är beredd att betala bonusar till dessa avdelningar är det inte möjligt att attrahera 

bra och kompetent personal. Under intervjun beskrevs att det inom Investment banking inte 

verkar vara storlek på lön som attraherar individerna utan konstruktionen att en del är rörlig. 

Om istället en större portion fast lön skulle erbjudas, utan att för den delen komma upp i 

riktigt samma nivå som fast och rörlig för närvarande tillsammans gör, så skulle dessa 

individer förmodligen inte lockas av det. Enligt respondenten beror det helt enkelt på att det är 

en speciell kategori av personer med en annan syn på livet och pengar. 

Från Swedbanks håll ansågs företag behöva anpassa sig till olika praxis för olika 

medarbetargrupper. I bankvärlden så har Investment banking och Markets-delar oftast en 

ganska hög andel rörlig ersättning, en mindre andel i Sverige än internationellt, men 
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fortfarande en relativt ansenlig del rörlig ersättning. Det rör sig dessutom ofta om höga 

ersättningar där den rörliga komponenten då blir viktig att kunna anpassa till verksamhetens 

lönsamhet. Det ansågs därför vara viktigt att premiera de som bidrar till bankens lönsamhet 

men också att konstatera att inte alla, som jobbar på en Investment bank-del, bidrar till 

bankens lönsamhet på det sättet som motiverar stora rörliga ersättningar. 

SEB har en historia och en stark tradition inom Investment banking, Trading och 

kapitalförvaltning och enligt respondenten är det verksamheter som är starkt 

konkurrensutsatta. SEB:s respondent beskrev att bank- och finansverksamhet är oerhört 

global, samtidigt som den också är väldigt lokal och bygger på relationer. Inom nämnda 

områden är marknadspraxis och affärslogik sådan att en del av den totala ersättningen är 

rörlig med en relativt stor andel kontant rörlig del kopplad till resultatutvecklingen. 

Flera av respondenterna lyfte fram att det finns olika typer av specialister och att det därför 

kan vara svårt att svara enhetligt. Stefan Svanström skiljde på den finansiella sektorn och 

statligt ägda företag och ville inte ta bort rörliga ersättningar för den som har säljmål att möta 

eller produktionsmål på löpande band. Han ansåg dock att finanssektorn är annorlunda. En 

försäljning kan också innebära att risken i ett finansiellt institut ökar. Under intervjun 

framkom att han lade stor vikt vid att det skall vara långsiktighet i ersättningarna samt att det 

skall finnas möjlighet att ta tillbaka en del av ersättningen. Den kan ha varit konjunkturellt 

betingad snarare än att ha uppkommit på grund av förbättring i verksamheten. Svanström 

ansåg i sin egenskap av politiskt sakkunnig att det inte ska finnas någon begränsning för de 

som inte uppbådar en risk i företaget och beskrev också att rörlig ersättning kan vara ett bra 

sätt att premiera medarbetare för långsiktig lönsamhet i bolaget. 

4.2.1.2 Prestationer för rörliga ersättningar  

I Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd är det är dels den enskilda individens 

prestation, dels resultatenhetens prestation men också företagets prestation som ska ligga till 

grund för utbetalning av rörlig ersättning. Samtliga respondenter ansåg att den enskildes 

prestation är en del av en enhet som i sin tur är en del av företaget. Alla medarbetare bör 

arbeta mot samma mål och varje individuell prestation bidra till att enhetens och företagets 

mål uppfylls. Något som framkom under intervjun med SEB var att den anställde inte bara 

ska prestera och generera resultat utan att det också handlar om hur individen genererar 

resultatet, att personen lever och agerar utifrån bankens värderingar och bidrar till helheten. 



46 
 

Handelsbankens respondent var skeptisk till att de tre delarna ska ligga till grund för rörlig 

ersättning.  

”I grunden har vi individuell lönesättning, vilket jag är starkt för. Vi vill ha 

en frihet, en skönsmässighet för rörliga löner inom Investment banking och 

inte ha en matematisk formel att gå efter. Vi ska kunna sätta den rörliga 

delen till vad vi vill, vilket även skall kunna vara noll.” 

   Björn Börjesson, Handelsbanken 

Sammansättningen av de olika delarna kunde enligt respondenten på Nordea bli problematisk 

om exempelvis ett affärsområde får en stor rörlig ersättning trots att banken genererar ett 

negativt resultat. Åsa Arffman på Svenska bankföreningen såg det också som problematiskt 

om företaget inte haft liknande system tidigare. Då handlar det om att tydligt informera om 

vad som gäller för medarbetarna, men det kan vara svårt för en enskild person att acceptera 

om den tidigare fått rörlig ersättning endast utifrån sin individuella prestation.  

4.2.1.3 Aktierelaterade inslag 

Samtliga respondenter från de fyra bankerna ansåg att aktierelaterade inslag i 

ersättningssystem bidrar till bättre långsiktighet. Ett exempel är Oktogonen i Handelsbanken 

där styrelsen avsätter merresultatet för ett år till aktieägarna och alla heltidsanställda i banken. 

Dessa pengar är inlåsta tills den anställda har uppnått pensionsålder eller fyllt 60 år. Under 

intervjun med Handelsbanken ansågs Oktogonen vara en utmärkt konstruktion då det inte 

premierar goda insatser nu utan på lång sikt. SEB:s respondent beskrev att de har ett liknande 

aktiesparprogram där alla medarbetare i banken omfattas. Den anställde sparar upp till fem 

procent av sin lön och efter tre år får den anställde för varje sparad aktie ytterligare en aktie. 

Under intervjun med Swedbank beskrevs ersättningssystemet Kopparmyntet där de anställda 

bara kan investera i Swedbankaktier. Detta medförde dock att medarbetarna under en period 

blev för hårt exponerade mot ett aktieslag och Kopparmyntet var nära att försvinna i samband 

med aktiens kursfall under våren 2009.  

Respondenten på Swedbank ansåg att det är svårt med aktierelaterad ersättning i Sverige då 

det finns en skillnad mellan det svenska regelverket och det internationella. Han önskade att 

det fanns bättre möjligheter i Sverige. 
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”I Sverige är det ju nästan omöjligt att ge rörliga ersättningar i form av 

aktierelaterade ersättningssystem, därför att skattesystemet gör i praktiken 

att det är omöjligt för medarbetare att tjäna pengar på den typen av 

ersättningssystem.” 

 Thomas Backteman, Swedbank 

Under intervjun med Swedbank togs exemplet med G20:s uttalande upp där de förordar att 60 

procent av ersättningen ska vara i form av aktierelaterade ersättningar. Respondenten ansåg 

att det är positivt att likställa ägarnas och medarbetarnas målsättning, men att det genom det 

svenska skattesystemet i praktiken är omöjligt. 

Huruvida aktierelaterade instrument motiverar enskilda prestationer finns det olika åsikter om. 

Under intervjun med Swedbank ansågs det vara kritiskt ju längre bort ersättningen kommer 

från den enskilde individens möjlighet att påverka utfallet av den rörliga ersättningen. Därmed 

blir den mindre effektiv för att styra den enskilde individen. Detta innebär att aktierelaterade 

ersättningssystem sannolikt är mindre effektiva eftersom varje enskild individ har svårt att 

påverka aktiekursens utveckling.  

4.3 Ersättningssystemens betydelse för finanskrisen 

Så fort ersättningsfrågan kopplades till finanskrisen var de flesta respondenterna snabba med 

att konstatera att finanskrisen inte var någonting som startade i Sverige. Under intervjun på 

Nordea poängterades var finanskrisen uppkom och vilka faktorer som bidrog till att den 

uppkom. Respondenten konstaterade att det inte var någon svensk bank som orsakade 

finanskrisen och att ersättningssystem i Sverige inte har haft någon påverkan på finanskrisens 

uppkomst. Finanskrisen startade i USA och det påtalades av de flesta respondenterna. 

Under intervjuerna var den allmänna synen att ersättningssystemen i USA med stor 

sannolikhet kan ha bidragit till finanskrisen. Stefan Svanström, politiskt sakkunnig på 

Finansdepartementet, menade att det inte går att säga att bonusar och rörliga ersättningar var 

problemet till finanskrisen uppkomst, däremot går det att på en internationell nivå hävda att 

det var en del av problematiken. Ersättningssystemen har ingalunda motverkat finanskrisen. 

Detta synsätt sammanföll med respondenten från Swedbank som menade att 

ersättningssystem med all sannolikhet har haft en inverkan på finanskrisen men betonade att 

det är på en internationell nivå. Som anledning sågs de kraftfulla verktyg som olika 

ersättningsmodeller utgör för att driva medarbetare i olika riktningar. Detta exemplifierades 
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under intervjun på Swedbank med att bolåneförsäljningen i subprime124-segmentet hade 

tydliga inslag av väldigt starka incitament, som drev upp försäljningen utan att ta hänsyn till 

vilka risker det medförde. Generellt sett utgör detta ett problem inom den finansiella sektorn, 

som annars är en mogen och stabil marknad vilken i snitt växer med BNP. Under intervjun på 

Swedbank ansågs sådana incitament ha gjort att det lätt hade blivit ett krig om 

marknadsandelar och volymtillväxt, vilket hade bidragit till att branschen haft en tendens att 

springa i flock och bortse ifrån de risker som uppenbarat sig. 

Från Handelsbankens håll var respondenten mer försiktig med att koppla ihop finanskrisens 

uppkomst med ersättningssystem. Respondenten sade sig inte ha sett några belägg för att 

ersättningssystemen var en av orsakerna till krisen som sådan, men upplevde samtidigt att 

rörliga ersättningar kan ha förstärkt risker och lett till ett osunt risktagande. Svängningarna 

kan ha tagits ut mer än de hade gjorts utan rörliga ersättningars inverkan. Även från 

forskarhåll intog Tore Ellingsen en mer skeptisk hållning och menade att ersättningarna kan 

ha spelat en viss roll. Samtidigt betonade han att det har skett i kombination med otillräckliga 

regleringar. 

En viktig distinktion som framkom under flera av intervjuerna var skillnaden mellan de 

ersättningssystem som har funnits internationellt och de som har funnits i Sverige. Den största 

och mest uppenbara avvikelsen gällde storleken och generositeten i rörliga ersättningssystem i 

främst USA, men även på mer närbesläktade marknader som den tyska eller brittiska.  

Respondenten på Nordea menade att det har rört sig om helt andra siffror för 

ersättningssystemen i USA än i Sverige eller Europa för den delen. Huruvida det har bidragit 

till eller orsakat finanskrisen tyckte respondenten att det var svårt att säga, men överdrivna 

ersättningar i riskdrivande områden kan självklart ha haft betydelse för krisen. Detta synsätt 

delades av SEB:s respondent som också beskrev att det är viktigt att skilja på nivåerna på 

ersättningar i Sverige jämfört med hur det ser ut i Tyskland, Storbritannien och inte minst i 

USA. Skillnaderna ansågs ha varit enorma.  

Från Handelsbankens håll beskrevs att ersättningar under en längre tid har utvecklats mot 

mycket höga nivåer på ett internationellt plan och respondenten framhöll USA som den 

främsta marknaden. Det finns även tendenser till en sådan utveckling i Sverige, men då har 

man startat från betydligt lägre nivåer än internationellt. Att denna tendens finns ansågs också 
                                                 
124 Motsvarighet till svenska topplån. Ges ut till mindre kreditvärdiga låntagare där enbart tillgången som belånas 
finns som säkerhet. Vanligtvis görs ingen bedömning av låntagarens betalningsförmåga. www.investopedia.com 
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den politiskt sakkunnige på Finansdepartementet som också menade att, utformningen, vad 

det är som premieras, i princip har sett likadan ut i Sverige. Här har det dock inte alls haft den 

destabiliserande effekt som gjort sig gällande i USA eller Storbritannien. Anledningen som 

framhölls var nivåskillnader på ersättningar vilket beskrevs genom att ersättningarna ofta har 

varit tio eller ibland hundra gånger större i förhållande till vad de varit i Sverige. 

Respondenten på Handelsbanken var osäker kring vad det är som har gjort att ersättningarna 

har ökat så dramatiskt och konstaterade att ersättningarna har närmat sig det abnorma. 

”Är personerna så fantastiskt kompetenta idag? Gör personerna på 

Goldman Sachs ett så pass mycket bättre jobb idag än vad de gjorde för 10 

år sedan?”  

    Björn Börjesson, Handelsbanken 

Handelsbankens respondent var övertygad om att det är något som har lett till negativa 

effekter men hävdade också att det kommer rätta till sig. På vägen kan det uppkomma häftiga 

smällar vilket finanskrisen har varit ett bevis på. Respondenten betonade också att inget pekar 

på att några sådana konsekvenser har visat sig i Sverige. 

4.3.1 Felaktigheter i befintliga ersättningssystem 

På frågan om vad det har funnits för felaktigheter med dagens ersättningssystem reflekterade 

Tore Ellingsen på Handelshögskolan i Stockholm över hur felaktig i det här fallet skall 

definieras.  Det handlar om att skilja på utifrån vilket perspektiv frågan skall besvaras, om det 

är utifrån organisationens eller samhällets perspektiv. Som svar på sin egen fråga beskrev 

respondenten att i den mån det har medfört problem har det mer varit ur ett samhälleligt 

perspektiv än ur ägarnas perspektiv. Detta för att organisationens mål i viss mån har kommit i 

konflikt med samhällets önskan om stabilitet i den finansiella sektorn. 

Sett till de direkta felaktigheter som har uppenbarat sig i ersättningssystemen, sammanfattade 

Swedbanks respondent med att säga att de framförallt har blivit för kortsiktiga, inte tagit 

hänsyn till risk och att det har funnits en allmän inflation i ersättningarna, främst gällande de 

rörliga. 

Under intervjun på Handelsbanken poängterades att risker uppstår så fort någon betalas för att 

utföra en uppgift. Det ställs krav på vad som skall genomföras och på ett tydligt sätt klargörs 

det vad det är som premieras genom kopplingen mellan ersättning och prestation. 
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Respondenten ansåg att vad som kan ha gått fel i många fall är fastställandet av kriterierna 

utifrån vilka de anställda belönas. Inom banker blir det extra viktigt att utforma kriterierna på 

ett korrekt sätt och bonus på utlåning togs upp som ett tydligt exempel på dåliga 

ersättningssystem. Dessa bonusar bidrar till att volymerna på utlåningen drivs upp utan 

hänsyn till vilka risker det medför, vilket Handelsbankens respondent avfärdade som totalt 

vansinnigt. Lösningen som han förespråkade var att enbart använda sig av fasta ersättningar 

för personer som sysslar med kreditgivning. Detta för att det helt enkelt är den minst 

riskfyllda ersättningsformen. 

Ytterligare en felaktighet med rörliga ersättningssystem ansåg Handelsbankens respondent 

vara att individerna som premieras i många fall saknar nedsida vid dåliga affärer. Det är något 

som har varit fallet vid konstruerandet av obligationsportföljer, där bankerna tjänar pengar på 

att låna upp pengar med kort löptid för att sedan låna ut dessa till längre löptider. Denna 

affärsmodell fungerar bra, när det råder goda marknadsförutsättningar och kan då generera 

höga rörliga ersättningar. När sedan förutsättningarna ändras och pengar förloras blir det 

företaget som bär kostnaden för dessa ersättningar och det är den typen av effekter som måste 

försvinna. 

Att det inte har funnits en balans mellan upp- och nedsida var även något som den politiskt 

sakkunnige Stefan Svanström ställde sig starkt kritisk till. Han framhöll även att 

kortsiktigheten i ersättningssystemen har varit för stor och att rörliga ersättningar i många fall 

utbetalats oavsett hur det har gått, vilket har lett till att de har haft formen av en garanterad 

ersättning som årligen kan räknas hem utöver den fasta ersättningen. I flera fall har det funnits 

en feghet från många ägares sida. De har inte velat visa upp hur mycket som har betalats ut i 

fast ersättning utan den har istället dolts i rörliga delar. Den typen av problematik har försökts 

komma tillrätta med genom att regelverket successivt blivit strängare gällande öppenheten om 

totala ersättningar till ledande befattningshavare. Samtidigt påpekades att Sverige ingalunda 

är ledande när det gäller att ha felaktigt utformade ersättningssystem. Det har varit ett större 

problem på andra håll i världen än vad det har varit i Sverige. 

Respondenten på SEB påvisade en felaktighet som de har sett utanför Sveriges gränser och 

det är ersättningssystem som har baserats på intäktsgenerering istället för på rörelseresultat. 

Att ge höga ersättningar på grund av intäktsökningar och inte på grund av resultateffekten är 

inte något som tillämpas av SEB. 
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4.3.2 Ägandeproblematik 

Flera av respondenterna nämnde olika aspekter kring Principal-Agent-problematiken under 

intervjun. Forskaren Per Arvidsson menade att ersättningssystem skapade asymmetrisk 

information mellan ledningen och aktieägarna vilket kan leda till moral hazard. Ledningen är 

inte ensam om att påverka ersättningssystemet men har en förmåga att överblicka, till skillnad 

från aktieägarna. Har inte ägarna eller styrelsen en fullständig och korrekt bild av företagets 

situation kan det leda till att beslut tas på felaktiga grunder. Detta beror ofta på okunnighet 

och att aktieägarna i många fall är relativt små. 

Stefan Svanström belyste ytterligare en problematik gällande ägande. Idag är mycket av 

ägandet på börsen institutionellt och i många fall har dessa ägare en kortsiktig 

placeringshorisont. Intresset för långsiktig överlevnad har därmed blivit sekundärt till förmån 

för kortsiktig avkastning. 

”M an förvaltar någon annans kapital och man är egentligen inte 

intresserad av det långsiktiga perspektivet utan man ser en finansiell 

möjlighet att man går in och köper en aktie i det här bolaget och har en 

placeringshorisont på kanske sex månader eller ett år. Sedan skall jag ta ut 

pengarna och placera dem vidare. Aktieägarnas intresse har inte alltid varit 

överlevnad.” 

Stefan Svanström, Finansdepartementet 

De nya regleringarna som förordar långsiktighet i ersättningssystem ansågs av respondenterna 

generellt gynna både ledning och aktieägare. Under intervjun med Handelsbanken framkom 

det att bankerna och dess aktieägare ska ses som en grupp med gemensamt intresse. 

Respondenten på SEB hade en liknande syn och ansåg att ersättningssystem ska vara i 

samklang med aktieägarnas intresse. För att generera en bra avkastning för både ledning och 

aktieägare samt undvika Principal-Agent-problem anses långsiktighet vara en viktig aspekt. 

Swedbank nämnde under intervjun att långsiktighet gynnar aktieägarna, och genom att titta på 

de svenska bankerna konstaterades att den bank som varit mest långsiktig också över tiden 

gett den absolut bästa avkastningen till sina ägare. 
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4.3.3 Ersättningssystemens betydelse för finanskrisen i Sverige 

På Svenska bankföreningen ansåg Åsa Arffman att rörliga ersättningssystem i Sverige inte har 

haft någon påverkan för krisen som de svenska bankerna har upplevt. Ingenting som har 

publicerats har heller kunnat påvisa detta. 

Från Nordeas håll såg respondenten att det fanns ett behov av att strama upp ersättningarna i 

ett internationellt perspektiv, men såg med något litet undantag inte att det har funnits 

överdrivna ersättningssystem i Sverige. Nordeas erfarenheter från bankkrisen i början av 90-

talet har medfört ett väldigt noggrant riskfokus, vilken bankens låga nivå på kreditförluster 

under rådande finanskris ansågs vara ett bevis för. Vad gäller Nordeas expansion i Baltikum 

menade respondenten att ersättningssystemen inte på något sätt har haft betydelse för den 

verksamheten. SEB:s respondent hade också svårt att se någon koppling mellan deras utlåning 

i Baltikum och rörliga ersättningssystem. 

Även respondenten på Swedbank gjorde bedömningen att deras ersättningssystem inte hade 

drivit fram expansionen och tillhörande kreditförluster i Baltikum. På frågan vilken betydelse 

rörliga ersättningssystem har haft för svenska bankers äventyr i Baltikum och övriga 

Östeuropa svarade Thomas Backteman på Swedbank:  

”Det är en viktig fråga och jag tror att man ska se den principiella 

drivkraften för svenska bankers expansion österut snarare handlade om 

tillväxt och krav från finansmarknaderna på fortsatt tillväxt och snabbare 

tillväxt än vad man skulle åstadkomma i Sverige för att ge aktieägarna så 

att säga en bra avkastning”. 

Thomas Backteman, Swedbank 

Stefan Svanström, politiskt sakkunnig, uteslöt däremot inte att rörliga ersättningssystem kan 

ha lett bankerna åt fel håll. Som bevis för det framhöll han att Swedbank så sent som under 

våren 2009 gjorde om alla sina rörliga ersättningar för anställda i Baltikum. Vad det exakta 

felet i ersättningssystemen kan ha varit, ansåg han vara oklart, men höll det samtidigt som 

tänkbart att det har sålts mycket på volym utan att ha varit tillräckligt noggranna i 

kreditprövningen. Genom de betydande förlusterna som Swedbank har upplevt under 

finanskrisen ska lärdom ha dragits och man därför valt att byta system för ersättning till 

anställda i Baltikum. 
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Tore Ellingsen på Handelshögskolan menade att bonusar för bankledningar har spelat en 

ganska liten roll för besluten att expandera i Baltikum för exempelvis SEB och Swedbank. 

Den typen av strategiska beslut som en expansion innebär, tas vanligtvis inom styrelsen och 

inte inom ledningsgruppen. Därmed har VD haft ett begränsat inflytande på beslutet att SEB 

skulle expandera i Baltikum, det beslutet har tagits på styrelsenivå. Med andra ord menade 

forskaren att rörliga ersättningar har haft liten påverkan i frågan eftersom styrelserna inte 

avlönas med den typen av ersättningar. 

Ett annat bolag som led svårt under finanskrisen var Carnegie. Under intervjun med 

Swedbank framkom det att rörliga ersättningar däremot kan ha haft en inverkan där eftersom 

Carnegies ägande och ersättningssystemen såg annorlunda ut. Respondenten framhöll att 

rörliga ersättningssystem utformas efter två olika principer. Den ena innebär att arbetsgivaren 

och medarbetaren komma överens om mål för att uppnå ett visst resultat. Om det resultatet 

uppnås erhålls en viss ersättning. Med den typen av målbaserade rörliga ersättningar är det 

oväsentligt om företaget tjänar pengar eller inte såvida det inte är ett av kriterierna. Carnegie 

däremot hade ett annat system där vinsten delades mellan aktieägarna och de anställda. Enligt 

denna princip var vinstdelningssystemet utformat så att halva vinsten tillföll aktieägarna och 

den andra halvan fördelades mellan medarbetarna. I den debatt som har förts ansåg 

respondenten på Swedbank att det har skett en stor sammanblandning mellan de här olika 

principerna. På Carnegie ansågs att vinstdelningssystemet bidrog till att rörliga ersättningar 

blev väldigt betydelsefulla och så länge bolaget tjänade stora pengar och gjorde vinster blev 

utdelningarna därefter. Även Stefan Svanström förde ett resonemang om att det var viktigt att 

se på hur Carnegie faktiskt var ägt. I grund och botten bäddade personalen själva för sina 

förluster genom att utsätta firman för höga risker. 

4.3.4 Ersättningssystem och överdrivet risktagande 

Då målet för regleringarna av rörliga ersättningar är att motverka ett överdrivet risktagande 

blir det viktigt att belysa om rörliga ersättningar har lett till ett överdrivet risktagande. Den 

generella uppfattningen från respondenterna var att ersättningssystem säkerligen har lett till 

ett överdrivet risktagande på internationell nivå. Forskaren Per Arvidsson tyckte helt klart att 

rörliga ersättningssystem i USA har lett till ett överdrivet risktagande och nämner Lehman 

Brothers som ett exempel där det fanns en uppsida på risktagandet. Sett till Sverige finns det 

få belägg för att så skulle ha varit fallet. Swedbanks respondent ansåg att det i så fall skulle 

vara i de svenska bankernas verksamhet i Baltikum som det eventuellt kunde ha förekommit. 
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Nordeas respondent ansåg sig inte känna till några exempel där ett överdrivet risktagande 

skulle ha skett i Sverige till följd av rörliga ersättningssystem. Samtidigt ansågs rörliga 

ersättningssystem kunna vara en faktor bland flera som har haft betydelse för finanskrisen. 

Även Handelsbanken ansåg sig sakna belägg av vetenskaplig karaktär i ämnet. I debatten som 

har förts har det varit mycket tro och åsikter snarare än fakta, men ett överdrivet risktagande 

skulle sannolikt kunna ha uppstått till följd av rörliga ersättningssystem. Respondenten på 

SEB ansåg att det säkerligen finns fall med överdrivet risktagande kan ha skett till följd av 

rörliga ersättningar. Detta har i synnerhet skett utomlands men det ansågs även finnas 

enskilda fall i Sverige. Däremot är det svenska banksystemet idag ett sunt system, mycket 

tack vare de viktiga lärdomar som drogs i samband med krisen i början på 90-talet. 

Respondenten från Finansdepartementet ansåg att forskningen kring frågor om hur rörliga 

ersättningar påverkar risktagande vara relativt knapphändiga då få studier gjorts. Den slutsats 

som kan dras är att de firmor som gick omkull under krisen hade tagit på sig stora risker och 

haft väldigt frikostiga rörliga ersättningssystem. Det kan ses som ett belägg för att rörliga 

ersättningssystem har lett till ett överdrivet risktagande. Forskaren Tore Ellingsen ansåg att 

det finns mer dokumenterade internationella exempel i den här frågan. Däremot är han inte 

lika säker på att det har förekommit i Sverige. 

4.4 Regleringar av rörliga ersättningar 

4.4.1 Syftet med regleringar av rörliga ersättningar 

Respondenternas uppfattningar om vad syftet med Finansinspektionens regleringar är 

tenderade att vara i linje med vad det officiella målet är: Att förbättra finansiella företags 

hantering av risker i sina ersättningssystem och att motverka ett överdrivet risktagande.125 

Åsa Arffman på Svenska bankföreningen såg det som att regleringarna syftar till att öka 

riskmedvetandet i banker genom att bankerna ska ha kontroll över riskerna som tas och att 

riskerna inte ska vara större än vad som kan hanteras. Ersättningsdelen kan då vara en sak att 

reglera, men för att hantera riskerna i banker finns det enligt respondenten andra områden som 

är både större och viktigare att fokusera på än ersättningssystem. 

Från Nordeas håll tolkades syftet med regleringarna att de skall få bort kortsiktiga 

belöningssystem genom att bygga in mer långsiktigt perspektiv. Grundläggande är att 
                                                 
125 FFFS 2009:6 Finansinspektionens besluts-PM om ersättningsregler, 1. Finansinspektionens uppdrag att 
genomföra EU-rekommendationen, kap 1.2 Målet med regleringarna 
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bankerna behöver kunna bedöma risker över en längre tidshorisont än vad som tidigare har 

gjorts. Under intervjun med Handelsbanken framkom en liknande uppfattning att 

regleringarna syftar till att undvika ett överdrivet risktagande och uppnå en långsiktighet i 

agerande hos medarbetare genom ersättningssystemens konstruktion. SEB:s respondent 

underströk att syftet är att minska risktagande i banker och detta fick medhåll från 

respondenten på Swedbank. Från det hållet lade man dock till syftet att definiera vilka som 

har mandat att ta risk för bankens räkning. 

Under intervjuerna sades beslutet att införa regleringarna ha initierats från politiskt håll och 

att det hade två stycken: dels att få bort det som har lett till ett överdrivet risktagande, dels att 

driva på för att få ett globalt regelverk implementerat. 

4.4.2 Motiv för att införa regleringar av rörliga ersättningssystem 

På frågan om vilka motiven har varit med att införa regleringarna av rörliga ersättningar 

målades en tämligen samstämmig bild upp bland respondenterna om att det främst är politiska 

motiv som ligger bakom. Från Svenska bankföreningens håll såg Åsa Arffman den finansiella 

krisen som den grundläggande orsaken till att regleringarna införts. Regelvågen som nu slår 

emot finansbranschen har sin grund i krisen, då det finns en rädsla för att hamna i en liknande 

situation i framtiden vilket regleringarna syftar till att motverka. 

På Handelsbanken hade respondenten lätt att förstå reglerarna då stater har ställt upp för att 

trygga det finansiella systemet. Skattebetalarna har blivit den yttersta garanten för finansiell 

stabilitet, vilket i Sverige yttrade sig genom att Riksbankens och Riksgäldens stödåtgärder såg 

till att det finansiella systemet fungerade under krisen. Hade inte det skett menade 

Handelsbankens respondent att bankkartan skulle ha sett helt annorlunda ut idag. Det 

finansiella systemet och därmed även banker har hållits vid liv genom skattebetalarnas 

pengar, vilket gör att det är svårt att förklara varför höga bonusar betalats ut till 

bankledningar. Oavsett om det är välförtjänta pengar eller inte så har det blivit ett dilemma för 

politikerna. Det är något som har lett en näst intill konkurrensliknande situation bland 

lagstiftare om att ta tag i den här frågan genom att införa regler och lagar i respektive länder. 

Handelsbankens företrädare såg det som en reflektion av att staterna behövde gå in och rädda 

det finansiella systemet vilket har legitimerat införandet av regleringarna. 

Från Swedbanks håll ansågs framförallt politiska motiv ligga bakom införandet av 

regleringarna. Även om det är en viktig fråga så har den fått en överdriven uppmärksamhet 
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vilket lett till att den har blivit tacksam för politiker att fokusera på. Nordeas respondent hade 

en liknande uppfattning att det främst är politiska syften som ligger bakom regleringarnas 

uppkomst, men han framhöll samtidigt att det inte är något konstigt med det. Något som inte 

bara har gällt i Sverige utan världen över är behovet av att hitta en syndabock för finanskrisen. 

Det har lett till att politiker har använt ersättningssystemen som en tydlig och enkel förklaring 

till krisens uppkomst. Anledningen ansågs under intervjun med Nordea vara att frågan om 

ersättningar är en väldigt lättbegriplig fråga som talar direkt till kunder och väljare. Att istället 

diskutera Basel II, kapitaltäckningskrav eller likviditetsregler hade av förståeliga skäl inte 

varit lika effektivt. 

På Handelshögskolan i Stockholm beskrev även Tore Ellingsen att det är politiska motiv som 

ligger bakom regleringarna. Tore såg det som att regleringarna har varit ett sätt att visa på 

handlingskraft men även att från Alliansens sida appellera till socialdemokratiska väljare. 

Forskaren Per Arvidsson hade samma uppfattning och ansåg att den politiska debatten styr 

och att politikerna inte alltid har ädla syften. 

Det politiska arbetet gällande rörliga ersättningar och bonusar påbörjades samtidigt som 

garantiprogrammet för banker instiftades. Ett av kraven för att få statliga garantier var att de 

fem högst betalda befattningshavarna inte skulle erhålla någon rörlig ersättning eftersom att 

det var statliga pengar som hade hjälpt institutet att överleva. I linje med vad Handelsbankens 

respondent belyste, så ville regeringen slå vakt om att i de fall då staten hade hjälpt företag 

genom garantiprogrammet skulle inga rörliga ersättningar betalas ut. Anledningen sades vara 

att det var en extern, icke-påverkbar, faktor som hade räddat företagets situation och inte 

företagsledningarnas prestation. 

Att det fanns politiska motiv bakom införandet av regleringarna är inget Stefan Svanström, 

politiskt sakkunnig på Finansdepartementet, försökte dölja utan framhöll att ett av motiven 

var ekonomisk-politiskt. Det är inte direkt ett ideologiskt förankrat motiv, som att privatägda 

företag i en marknadsekonomi bör ha rätten att ge vilka ersättningar de vill, som ligger bakom 

införandet av regleringarna. Skälet är snarare samhällsekonomiskt. Då en privat ägare inte kan 

bidra till stabilitet i ett finansiellt institut som påverkar hela samhällsekonomin behöver staten 

vara den sista garanten för att rädda dessa bolag. Därmed bör staten även kunna ställa krav på 

att ägarna att inte skall kunna ge vilka ersättningar som helst till sina anställda och det 

regleras nu genom Finansinspektionens föreskrifter. Det är helt enkelt för att minska 

risktagandet i den finansiella sektorn och motverka osunt risktagande genom riskabel 
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långivning och expansion av balansräkningen, något som i slutändan risker att kosta 

skattebetalarna pengar genom eventuella räddningsinsatser, som regleringarna har införts. 

På frågan om storleken på bonusar inom finanssektorn har påverkat det politiska intresset var 

svaret från den politiskt sakkunnige respondenten att det definitivt varit så. Uppmärksammade 

vidlyftiga bonusprogram har ådragit sig medialt intresse och medialt intresse innebär även 

politiskt intresse. Samtidigt påpekades dock att samma regleringar troligtvis hade införts även 

om det mediala intresset i frågan inte varit så stort, då lärdomen från finanskrisen entydigt 

pekade på att rörliga ersättningar hade spelat en roll. Även om dessa diskussioner inte hade 

förts i Sverige så hade kraven på ett regelverk gjort att Sverige hade behövt haka på den 

internationella trenden och införa stramare regler. Denna tanke delades även av SEB:s 

respondent som menade på att Sverige som EU-land anpassar sig och följer de EU-direktiv 

som finns. 

Ett annat motiv som togs upp från politiskt håll var betydelsen av att hålla ihop samhället på 

ett bättre sätt i skuggan av finanskrisen. Bakgrunden var att ett antal fackförbund under krisen 

hade gått med på att sänka löner och ingå avtal om förkortad arbetstid. Därför tyckte den 

politiske respondenten att det var dags att markera sin ståndpunkt i frågan och att det var dags 

att göra någonting åt de rörliga ersättningarna, inte minst i de statliga bolagen. Respondenten 

menade att allmänhetens stöd sannolikt inte varit starkare i någon annan fråga än frågan som 

gällde bonusar. Samtidigt påpekades det från den politiskt sakkunnige att de möjligen har 

tagit i för mycket när det gäller just rörliga ersättningar. 

4.4.3 Behovet av att reglera rörliga ersättningssystem 

Under intervjun på Nordea ansågs det internationellt sett finnas behov av att reglera rörliga 

ersättningssystem men att något behov av att göra det på den svenska marknaden inte har 

förelegat. Detta var den generella uppfattning som framkom under flera intervjuer. Det finns 

länder där riskerna har gått överstyr och därför hade Nordeas respondent respekt för att stater 

och regeringar har gjort bedömningen att ersättningsområdet behöver regleras. 

På Swedbank välkomnade respondenten de förändringar som har genomförts då det skapar 

förutsättningar för ett så kallat level playing field där alla aktörer utgår ifrån samma regelverk. 

Ersättningsfrågan ansågs vara besvärlig att hantera för enskilda aktörer därför att det kan 

innebära en konkurrensnackdel för den som först tar steget och ändrar ersättningarna. De 

olika aktörerna avvaktar i ett sorts ”fångarnas dilemma” därför att ingen vågar gå före alla 
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andra. Under intervjun på Swedbank bedömdes det vara viktigt att komma till rätta med den 

problematiken via regelstrukturer. 

Inte heller Åsa Arffman på Svenska Bankföringen kunde påvisa något problem inom den 

svenska finansiella sektorn och därmed skulle det inte heller finnas något direkt behov av att 

reglera ersättningarna. I de fall ersättningssystemen kan utgöra en risk är något som redan 

hanteras i befintliga regelverk. Respondenten ansåg därför att ersättningsfrågan faller in under 

de regleringar som redan existerar i Sverige med krav på att god intern kontroll samt att mäta, 

styra, kontrollera och rapportera sina risker. Dessa nyinstiftade regleringar som specifikt berör 

rörliga ersättningssystem är därmed ingenting nytt för bankerna utan det får ses som ett mer 

detaljerat regelverk för vissa delar av verksamheten. 

Respondenten på Handelsbanken delade uppfattningen att det har rått olika förhållanden 

internationellt mot vad det har gjort i Sverige. I Sverige har det inte funnits något behov av att 

införa några nya regleringar och Handelsbankens respondent håller med vad Svenska 

bankföreningen lyfte fram att bankrörelselagen idag hanterar detta genom krav på att bedriva 

en sund verksamhet och ha kontroll på sina risker. Det har varit riskkontrollfunktionens jobb 

att utvärdera om ersättningssystemen har lett till för stora risker och att det skulle ha funnits 

problem gällande detta har knappast varit fallet. 

Ur politisk syn var grunden att regelverk är av internationell karaktär vilket även Sverige 

behöver följa för att regelverket ska bli heltäckande. Möjligtvis hade Sverige kunnat avvika 

från regelverket mot bakgrunden att åtminstone några svenska banker tycks ha undvikit de 

värsta kriserna samt att det skulle ha kunnat locka nya verksamheter till Sverige, men den 

tanken har aldrig infunnit sig då det är långt ifrån den syn de har på internationellt samarbete. 

Från forskarhåll såg Per Arvidsson att det fanns ett behov av regleringar för att institutioner 

ska undkomma den populistiska hetsen men menar också att marknaden i många fall reglerar 

sig själv. Forskaren Tore Ellingsen ansåg att den finansiella sektorn istället bör regleras på 

andra sätt än genom utformning av ersättningssystem. Även om det är bra för att motverka 

finansiell instabilitet ser han hellre att regleringar gällande kapitaltäckningskrav kommer på 

plats. Att reglera ersättningssystem inkräktar för mycket på ägarnas domäner och dessa beslut 

bör fattas av bolagsstämmorna snarare än av politiker och byråkrater. 
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4.4.4 Regleringarnas bidragande till ett minskat risktagande 

Då de nya föreskrifterna ska bidra till ett minskat risktagande beskrev Åsa Arffman på 

Svenska Bankföreningen att det förutsätts att det har funnits problem tidigare och om så inte 

är fallet så har målet redan uppnåtts. Respondenterna ansåg överlag inte att det funnits några 

större problem med rörliga ersättningssystem i Sverige och beskrev att det redan innan 

införandet finns regler som styr hur företag ska anordna sina risker och ha kontroll över dessa. 

Under intervjuerna ansågs det redan finnas ett risktänk i bankerna och system som förebygger 

ett överdrivet risktagande, det som de nya regleringarna kommer att bidra till är högre krav på 

tydlig dokumentation i den årliga analysen. 

De olika bankerna som intervjuades ansåg generellt inte att regleringarna kommer att påverka 

deras ersättningssystem och risktagande. Från forskarhåll beskrev Per Arvidsson att banker 

bedriver en riskfylld verksamhet, vilket också nämndes under intervjuerna på Handelsbanken 

och SEB. Handelsbanken ansåg heller inte att det i grund och botten handlar om 

ersättningssystem utan om förmåga att bedöma kreditrisk som kommer bidra till ett minskat 

risktagande. På Nordea där respondenten beskrev att de redan har en extremt strikt 

kreditpolicy och riskkontroll ansågs det generellt inte att banken skulle påverkas av de 

nyinstiftade regleringarna och att de kommer att fortsätta arbeta på samma sätt som tidigare. 

4.4.4.1 Vilka delar i regleringarna bidrar till ett  minskat risktagande  

Något som samtliga respondenter nämnde gällande regleringarna och risktagande är delen 

med inlåsning. Under intervjun med Handelsbanken ansågs det viktigaste inslaget för att 

minska risktagande vara att de anställda inte får ut pengarna direkt utan att de får vänta. 

Swedbanks respondent delade denna åsikt och såg det som positivt att skjuta upp en 

betydande del av den rörliga ersättningen. Inlåsningen ska motverka kortsiktiga beslut som 

kan leda till ett överdrivet risktagande.  

Enligt de nya regleringarna ska banker genom inlåsningen också kunna återta ersättning som 

tidigare betalats ut. Detta är en annan del som respondenterna tyckte var viktig för bra 

ersättningssystem. Från Swedbanks håll beskrevs det att det ideala systemet är att det 

anställde inte får ut rörlig ersättning innan pengarna är inne i bankens verksamhet, banken ska 

inte kunna tillgodoräkna sig affärer som inte är avslutade. 

Under intervjuerna nämndes också nackdelar med ovan nämnda delar. Handelsbankens 

respondent ansåg att inlåsningen kan leda till en osäkerhet för den enskilde individen om den 



60 
 

verkligen kommer att få ut pengarna. Detta kan bidra till att anställda inom exempelvis 

Investment banking inte kommer att vilja göra vissa typer av affärer då det föreligger en risk 

att den inte får sin belöning. På Swedbank sågs det som problematisk att definiera kriterierna 

för när risktagandet varit så stort att banken inte ska betala ut den rörliga ersättningen och 

ställer sig frågande till vem som ska fatta det beslutet.  

4.4.5 Långsiktigare ersättningssystem 

De nya regleringarna ansågs enligt respondenterna överlag komma att bidra till långsiktigare 

ersättningssystem, vilket särskilt nämndes av forskarna och Svenska bankföreningen under 

intervjuerna. På Swedbank var dock respondenten relativt övertygad om att långsiktighet hade 

kommit att spela en större roll även om regleringarna inte hade kommit. Under intervjun på 

SEB underströks att trenden mot mer långsiktiga rörliga ersättningar är någonting som banken 

arbetat med sedan flera år. Detta följer även Finansinspektionens regelverk kring ersättningar.  

4.4.5.1 Komponenter för långsiktigare ersättningssystem 

För att uppnå långsiktigare ersättningssystem nämnde respondenterna även här att de 

viktigaste komponenterna är den uppskjutna delen och möjligheten till att hålla inne 

ersättning. Åsa Arffman på Svenska Bankföreningen beskrev att det av Finansinspektionens 

ersättningspolicy framgår att bankerna ska vara uppmärksamma på att företagets ersättningar 

inte äventyrar förmågan att sammantaget kunna redovisa ett positivt resultat över en 

konjunkturcykel. Finansinspektionen kommer att ändra på längden av intjänad period och 

utbetalarperiod. Förut hade bankerna i regel ett år men kommer med de nyinstiftade 

regleringarna att tvingas använda en längre period. 

Handelsbankens respondent ansåg den uppskjutna ersättningen vara det viktigaste, Björn 

Börjesson säger med egna ord: 

”Det är själva klon i regleringarna.” 

Björn Börjesson, Handelsbanken 

Swedbanks respondent var av samma åsikt men påtalade att det finns en skillnad mellan det 

svenska regelverket och det internationella. Under intervjun på Swedbank nämndes att det 

svenska regelverket gör det nästintill omöjligt för bankerna att ge rörliga ersättningar i form 

av aktierelaterade ersättningssystem vilket är en bra med avseende på långsiktighet (4.2.1.4 

Aktierelaterade inslag). Respondenten på SEB uppfattade att både de internationella och 



61 
 

Finansinspektionens regleringar innebär en riskjustering över tid av ersättningen. De 

internationella principerna betonar också en ökande andel långfristiga rörliga ersättningar. 

Nordeas respondent var däremot skeptisk till uppskjutningen av ersättning på tre år och ansåg 

att långsiktigheten som banken redan har genom sitt aktierelaterade sparprogram på två år 

räcker. Nordeas respondent såg dock inga problem med att anpassa sig efter de nya reglerna 

då det är någonting som gäller samtliga banker.   

En annan del i regleringarna som syftar till långsiktigare ersättningssystem är 

kontrollfunktionen. Forskaren Per Arvidsson beskrev att företagen nu har ögonen på sig och 

därmed måste hålla sig till ett visst system samt dokumentera detta. Per Arvidsson menade att 

det tidigare handlade om dålig kontroll. Det lades mycket tid på att konstruera system men 

fanns en brist på uppföljning och kontroll.  

4.4.5.2 Hantering av framtida risker 

Generellt så ansåg respondenterna att det är möjligt att utforma ersättningssystem som tar 

hänsyn till risker och förluster som kan uppstå långt senare. Åsa Arffman på Svenska 

bankföreningen ansåg att det måste finnas system som ser till att banken inte kan betala ut 

framtida ersättningar innan det har genomförts en kontrollanalys. Även forskaren Tore 

Ellingsen betraktade det som möjligt genom att använda sig av aktiebaserade 

ersättningssystem där man inte får realisera vinst förrän efter en viss tid. För att långsiktighet 

ska fungera i ersättningssystemen nämnde dock Svenska bankföreningen att det krävs mer 

arbete från bankernas sida vilket kommer att öka de administrativa kostnaderna för dem.  

De fyra bankerna som författarna intervjuade nämnde alla att de arbetade för att skapa 

långsiktiga ersättningssystem. Swedbanks respondent beskrev att de har ett bra system i 

Norge där det ingen hänsyn tas till affärer som inte är stängda och avslutade och det finns då 

ingen fortsatt risk kvar i affären. Nordeas respondent sade att de har ett resultatmått där de 

använder sig av ett riskjusterat resultat som ska bidra till långsiktighet genom att motverka att 

de anställda ständigt ska fokusera på årsresultat. Det riskjusterade resultatet använder Nordea 

som mått och finansiellt mål i banken och ska fördubblas på sju år. I goda tider tar banken 

hänsyn till kommande risker och justerar ner resultatet. I sämre tider lyckas de hålla samma 

resultat eftersom de tog höjd i goda tider. Nordeas respondent ansåg därför inte att de 

påverkas av Finansinspektionens nya regleringar då de redan arbetar på detta sätt. Under 

intervjun på Handelsbanken ansågs det vara möjligt att utforma ersättningssystem som tar 

hänsyn till risker som kan uppkomma senare genom att bara betala fast lön som förmodligen 
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är den minst riskfyllda ersättningsformen. Rörliga ersättningar ansågs inte vara nödvändiga. 

Det är banken som får ta konsekvenserna av ett negativt resultat i dåliga tider och därför 

ifrågasatte respondenten på Handelsbanken rörlig ersättning till den enskilde individen.  

Den respondent som var mest tveksam om ifall ersättningssystem kan ta hänsyn till risker som 

uppkommer långt senare var forskaren Per Arvidsson. Han menade att regleringarna syftar till 

att skapa mer lojala system, men anser att de är lite utav en utopi. Företag måste hela tiden 

utveckla system och tänka marknadsmässigt. I finansbranschen är det viktigt att försöka 

förutse vad som kan hända genom att analysera och granska olika effekter, men det är 

omöjligt att garantera vad som kan hända i framtiden. Handelsbanken som lyckats skapa en 

gemensam kultur är dock ett bra exempel på ett företag som har lyckats. 

4.5 Kritik emot regleringarna 

Åsa Arffman på Svenska Bankföreningen ansåg sättet som regleringarna bereddes och 

implementerades på vara anmärkningsvärt. Normalt brukar myndigheter ha en referensgrupp, 

i vilken bland annat branschföreträdare ingår. Referensgruppen är delaktig i arbetet med att 

utforma regleringarna genom att den kommer med synpunkter på eventuella problem som kan 

uppkomma med regelverket och vilka kostnader dessa kan medföra. I det här fallet fanns inte 

den möjligheten utan Finansinspektionen kom med sitt förslag i form av en remiss. 

Regleringarna var redan framtagna och synpunkter på förslaget kunde enbart lämnas i form av 

remissvar. 

En problematik som togs upp under intervjun med Handelsbanken var något som generellt 

uppkommer vid införandet av regleringar, försöken att kringgå dessa. Det framhölls att det är 

svårt att reglera på ett effektivt sätt och att detaljerade regleringar ofta tenderar att skapa en 

kreativitet i försöken att komma runt dem, vilket Finansinspektionen lär få erfara framöver. 

Det har även förts en debatt i media om att försök har gjorts för att kringgå regleringarna.126 

På Finansdepartementet uppfattades problematiken på ungefär samma sätt men där hoppades 

Stefan Svanström att Finansinspektionen har tillräckligt med integritet med det mandat de har 

tilldelats och att de agerar om sådana försök uppkommer. 

Vid alla typer av regleringar föreligger det en risk för överreglering. Med överreglering menas 

att andra saker än det som ska åtgärdas kan komma att beröras till följd av regleringarna. Från 

Svenska bankföreningens håll ansågs det att risken för överreglering till stor del försvann då 

                                                 
126 E24 www.e24.se/business/bank-och-finans/finansbranschen-vill-kringa-bonusregler_1933725.e24 
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regleringarna ändrades från att omfatta alla anställda till att numera endast beröra ledande 

befattningshavare och risktagare. Från Handelsbankens håll framhölls att de inom 

bankvärlden är vana vid regleringar som de hela tiden måste anpassa sig efter och 

respondenten såg därmed ingen större risk för överreglering. 

Nordeas respondent underströk behovet av att införa rätt regler snarare än fler regler. Görs 

inte det föreligger en risk för överreglering som i sin tur kan komma att hämma 

konkurrenskraften. Swedbanks respondent ansåg att det knappast råder någon tvekan om att 

det finns risk för överreglering till följd av Finansinspektionens regleringar. Förvisso ansåg 

respondenten att det är alldeles för tidigt att svara på om så kommer bli fallet här, men mot 

bakgrund av den upphetsade diskussion som har förts ansåg han att risken för överreglering 

får anses vara påtaglig. 

Från politiskt håll beskrev respondenten att det alltid finns en risk för överreglering. Det är 

något de gärna påtalar i internationella sammanhang men samtidigt finns en avvägning mellan 

hur detaljerat regelverket kan vara och risken för att regleringarna kan rundas. Utgången 

sammanhänger med problematiken som tidigare presenterades där det framgick att ett allt för 

detaljerat regelverk tenderar att få en sämre effekt eftersom det kan ge upphov till kreativa 

lösningar för att kringgå regelverket. 

I en rapport publicerad i februari 2010 såg finansiella aktörer politiska ingripanden och för 

många regleringar som två av de största riskerna framöver. Politiska ingripanden ansågs 

utgöra ett större hot än kreditrisk, den makroekonomiska utvecklingen och likviditetsrisk.127 

Ytterligare ett bevis på vilken betydelse regleringar inom den finansiella sektorn faktiskt har 

framgår av en analys gjord av analytiker Jagdeep Kalsi på Credit Suisse. Bloomberg 

rapporterade att analytikern beräknade att hårdare regleringar och ökade kapitalkrav kan 

komma att kosta europeiska banker så mycket som 244 miljarder Euro.128 

En omfattande kritik som under intervjuerna framkom emot Finansinspektionens utformning 

av regleringarna var att de inte är internationellt harmoniserade. Den första delen av den 

problematiken är att Sverige implementerat regleringarna tidigare än övriga länder. Från 

politiskt håll sågs inte det som ett problem utan Stefan Svanström resonerande enligt följande: 

                                                 
127 Centre for the Study of Financial Innovation (CSFI). Banking Banana Skins 2010. 
128 Bloomberg www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aR4BhYjTtxuY 
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”Det är ett tidigt ikraftträdande av det tuffare regelverket som kommer. Det 

har vi varit positiva till. Vi tycker inte Sverige skall vara sist in i de nya 

tuffare regelverken utan det är bättre att ta höjd för vad som komma skall.” 

Stefan Svanström, Finansdepartementet 

Från Nordeas håll menade respondenten istället att Finansinspektionen skulle ha inväntat vad 

som skedde internationellt och harmoniserat regelverket med vad som infördes i de andra 

länderna. Nu var det få länder som hade tagit tag i frågan och därmed visste inte 

Finansinspektionen hur det skulle bli internationellt sett. Om det visade sig att övriga EU-

länder implementerar liknande regelverk skulle respondenten på Nordea ha välkomnat 

regleringar. Han menade att det är svårt att gå före i en internationell miljö och ändra saker 

utan att tappa konkurrenskraft. 

För Nordea som är en internationell koncern ansågs internationellt fragmenterade regleringar 

bli extra kännbart. Det är då olika regler som gäller i de länder banken är verksam i. 

”För oss är det ett bekymmer, vi har hela tiden välkomnat åtgärder och 

initiativ från regeringar och staten. Men vi har hela tiden sagt att det måste 

vara harmoniserat. Det är ett bekymmer för oss att ha andra regler i 

Danmark, i Finland och i Norge och i Sverige. Det är olika 

personalkategorier som omfattas av olika restriktioner, beroende på var de 

har sin hemvist.” 

Helena Östman, Nordea 

Under intervjuerna fanns det överlag en allmän önskan om att regleringarna skulle vara 

likadant utformade överallt, att det ska vara samma spelregler för alla, level playing field, och 

att det svenska regelverket därmed inte ska skilja sig från det internationella. Handelsbankens 

respondent nämnde bland annat detta och ansåg att om man har öppnat upp gränserna och 

efterfrågar ökad konkurrens så ska det ske på lika villkor. 

Finansinspektionen valde att i några avseenden gå längre än vad internationella regelverk har 

gjort. Respondenterna på de fyra storbankerna ansåg att detta utgör en konkurrensnackdel och 

Åsa Arffman på Svenska bankföreningen höll med: 
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”Bara de är lika för alla så att det blir en konkurrensneutralitet mellan 

företagen inom EU och gärna också globalt, eftersom de flesta banker inte 

verkar bara nationellt utan gränsöverskridande.” 

Åsa Arffman, Svenska bankföreningen  

Handelsbanken hade likaså en stark önskan om level playing field och tyckte i och med 

införandet av de nya regleringarna att det fanns ett gyllene läge för att lyckas uppnå ett 

jämbördigt regelverk. Den svenska ambitionen att gå längre än övriga länder ansågs inte vara 

något annat är ett politiskt populistiskt inslag. 

Från SEB menade respondenten att finansmarknader är oerhört globala och att svenska 

aktörer därmed blir utsatta för en global konkurrens. De konkurrerar inte enbart med 

storbankerna utan även med utländska aktörer verksamma på den svenska marknaden eller 

med andra globala konkurrenter genom den verksamhet som bedrivs från kontoren i London 

eller New York. Därmed blir det enligt respondenten på SEB extra viktigt att det råder 

konkurrensneutralitet inom branschen. Nordeas respondent delade denna syn: 

”Det försvårar vår möjlighet att konkurrera på lika villkor med våra 

internationella konkurrenter som ändå inte är Swedbank eller 

Handelsbanken utan Deutsche bank. Och vad vi var rädda för när de här 

regleringarna kom var just det faktum att det inte är så att du behöver flytta 

utomlands för att välja att jobba för en konkurrent, utan det räcker för 

någon av våra anställda att gå tvärs över gatan till Danske bank. Eller lite 

längre till Deutsche banks filial, vilket också har hänt då vi har tappat 

många till Deutsche bank, därför att det är andra regler.” 

Helena Östman, Nordea 

Även under intervjun på Swedbank belystes vikten av att ha internationellt likvärdiga 

regelverk och respondenten tyckte att det var olyckligt att Sverige skulle hå hårdare regelverk 

än omvärlden vilket missgynnar Sverige. Samtidigt sades det att om syftet är att driva på 

utvecklingen i omvärlden så kan vara ett sätt att sätta press på övriga länder. En problematik 
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som Swedbanks respondent såg som möjlig var det arbitrage129 som kan uppstå genom att ha 

olika regelverk. 

Från politiskt håll ansågs Finansinspektionens avvägningar i regelverket i huvudsak vara 

oproblematiska, men det var eftersträvansvärt att det sker en så likartad implementering som 

möjligt. Den politiskt sakkunnige vet att finansiella företag i Sverige är globala aktörer som 

lätt kan flytta sin verksamhet till en jurisdiktion med lägre krav. Det finns anledning att vara 

uppmärksam på detta. Respondenten litar dock på att Finansinspektionen har gjort en korrekt 

bedömning och att sådana effekter inte riskerar att uppstå. 

Enligt respondenten på Svenska bankföreningen så har de flesta EU-länderna på något sätt 

implementerat regler för ersättningssystem, men reglerna ser olika ut i olika länder. Åsa 

Arffman menade också att det mellan länderna varierar vilken dignitet regleringarna har 

tilldelats. I vissa länder är det krav på att följa regleringarna samtidigt som det bara utgör 

allmänna råd i andra länder. I Sverige måste regleringarna följas annars riskerar företagen 

sanktioner, medan regleringarna i andra länder utgörs av guidelines som inte strikt behöver 

följas. Åsa Arffman såg ett behov av att hitta en plattform där åtminstone de grundläggande 

reglerna är desamma, vilket möjligtvis kommer att ske genom en förändring i EU-direktivet. 

Skulle regleringarna bli direktivstyrda så skulle Europa få minimiregler vilka skulle gälla för 

samtliga medlemsländer, något som skulle bidra till ett enhetligare regelverk utan att för den 

delen medföra level playing field. Enligt Stefan Svanström, politiskt sakkunnig, kommer 

regelverket av olika skäl aldrig att bli hundraprocentigt enhetligt. Anledningen ansåg han vara 

att det mellan länderna finns olikheter i form av rättstraditioner, avtalsstrukturer och 

finansiella system. 

En annan kritik som riktades mot Finansinspektionens regleringar gällde definitionen av vem 

som är risktagare. Intervjuerna med de olika bankerna visade på att uppfattningen om hur 

detta begrepp ska definieras skiljde sig åt markant vilket lär bero på oklarhet i regleringarna. 

Vid intervjun på Handelsbanken tolkades risktagare som de anställda vilka behöver en limit 

(kredit-, marknads- eller likviditetslimit) och därmed definierades en stor andel av bankens 

anställda som risktagare. Enligt respondenten spelar detta förvisso ingen större roll för 

Handelsbanken då endast en liten del av bankens personal erhåller röliga ersättningar. Frågan 

är av större vikt för andra banker. Nordeas respondent berättade att de har definierat risktagare 

som de anställda vilka kan påverka hela koncernens risker. Från Swedbanks håll kände sig 

                                                 
129 Utnyttjande av obalanser mellan olika marknader 
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respondenten osäker i frågan och underströk vikten av en striktare definition av begreppet 

risktagare för att minska det tolkningsutrymme som idag finns. 

I allmänhet var uppfattningen från bankerna att regleringarna inte kommer påverka deras 

ersättningssystem i någon större utsträckning. Enligt respondenterna på Swedbank, 

Handelsbanken och SEB ansågs inte regleringarna komma att påverka utformningen av deras 

ersättningssystem märkbart. Däremot har det enligt SEB:s respondent inneburit att SEB har 

definierat risktagare i banken och att för dessa, om de uppbär rörlig kontant ersättning, så 

hålls denna inne i tre år. Nordeas respondent berättade att de successivt kommer att försöka 

fasa ut sina målrelaterade löner som i och med regleringarna hade behövt betalas ut på tre års 

sikt. Respondenten såg det som ett stort bekymmer att inte längre ha möjlighet att målstyra 

medarbetarna efter exempelvis hur bra chef en person är eller efter kundnöjdhet. Enligt 

respondenten kan delar av den målrelaterade lönen nu komma att bli fast lön vilket minskar 

förmågan till styrning inom organisationen. Även Handelsbankens respondent hyste vissa 

farhågor om uppskjutandet av utbetalning av rörliga delar.  

”Sannolikt kommer den som ser sin ersättning skjutas upp i framtiden, 

samtidigt som det råder en osäkerhet om man kommer att ut pengarna, 

känna att värdet på pengarna sjunker. Det kommer leda till att den totala 

ersättningen trycks upp. Det kommer helt enkelt inte vara lika populärt att 

vara risktagare men det är mest en gissning eftersom att vi inte har sett 

effekten än.” 

Björn Börjesson, Handelsbanken 

Oron för att den totala ersättningen kan komma att skjutas i höjden delades av flera 

respondenter, mycket tack vare att många ansåg att rörliga delar nu riskerar att övergå till fast 

lön. Från Svenska bankföreningens håll trodde respondenten att den fasta lönedelen kommer 

att öka för att företagen ska kunna behålla sin personal. Detta därför att bankerna inte bara 

konkurrerar sinsemellan utan även med andra stora aktörer som inte omfattas av lika strikta 

regelverk gällande rörliga ersättningar. Ett problem som högre fasta löner medför är att 

kostnadsstrukturen i företagen blir mindre flexibel. Från Nordea beskrev respondenten att: 

”Det är negativt för ett företag som har byggt en lönestruktur för att kunna 

dra ner i dåliga tider men kunna betala ut mer till medarbetarna i goda 
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tider. Det dragspelet försvinner, och det är ett gemen för aktieägarna... att 

man då ska ha en fix nivålön och betala ut även om det går dåligt.” 

 Helena Östman, Nordea 

Inte heller Stefan Svanström på Finansdepartementet tyckte att denna problematik skulle 

negligeras utan framhöll att det finns en betydande risk för att den fasta delen kan komma att 

öka vilket skulle göra företagen mer sårbara i dåliga tider. Däremot ifrågasatte han hur rörliga 

de rörliga ersättningsdelarna egentligen har varit. Det finns tydliga tecken på att dessa rörliga 

delar officiellt har framstått som rörliga men i själva verket betalats ut oavsett hur utfallen har 

blivit. 
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5. Analys 

5.1 Rörliga ersättningssystems betydelse för finanskrisen och ett överdrivet 

risktagande 

Det har blivit alltmer tydligt under arbetets gång att rörliga ersättningssystem anses främja ett 

överdrivet risktagande och varit en bidragande orsak till rådande finanskris. Kritiken som 

riktats mot ersättningssystemen har uppkommit internationellt. Det råder enighet om att 

finanskrisen har uppstått utanför Sverige och därmed inte är en följd av svenska 

ersättningssystem. Internationellt har det funnits tydliga exempel på dåligt utformade 

ersättningssystem som bidragit till ett överdrivet risktagande. I Sverige finns det inga tydliga 

fall.130 

Rörliga ersättningssystem har ansetts vara en bidragande orsak till finanskrisen, men flera av 

respondenterna till denna undersökning hat samtidigt framhållit att rörliga ersättningssystem 

förmodligen bara är en faktor av flera. Det uppdagades tidigt då författarna satte sig in i ämnet 

att ersättningssystemen sannolikt bidrog till finanskrisens uppkomst, men det saknades 

vetenskapliga belägg för hur avgörande de rörliga ersättningssystemen verkligen har varit. 

Något som kan ha bidragit till ett ökat risktagande, internationellt men också i Sverige, är att 

banktjänstemän fått rörlig ersättning kopplat till utlåning. Enligt författarna ger rörliga 

ersättningar kopplat till kreditgivning incitament att låna ut stora volymer utan en noggrann 

prövning av låntagarens kreditvärdighet, vilket kan resultera i att institutet utsätts för en 

onödigt hög risk. Finanskrisens egentliga uppkomst med försäljare av subprime-lån som 

arbetade på provision bör ses som ett tydligt exempel på olämpligheten i att koppla rörliga 

ersättningar till kreditgivning. 

En rimlig förklaring till att svenska bankers ersättningssystem haft en sundare utformning kan 

vara att de under bankkrisen i början av 90-talet fick erfara vilka konsekvenser som för stort 

risktagande kan medföra. Författarna ser tydliga tecken på att riskmedvetenheten under 

bankkrisen var lägre än idag och även i Sverige var rörliga ersättningar knutna till utlåning 

vanligt förekommande. Erfarenheterna från den krisen har förmodligen påverkat bankernas 

syn på risktagande i samband med utlåning och utformandet av ersättningssystem, vilket de 

relativt låga nivåerna på kreditförluster i Sverige under finanskrisen har varit ett bevis för.  

                                                 
130 Se 3.1.5 Finansiella organisationer 
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Trots att finanskrisen uppkom internationellt har även svenska banker i hög utsträckning 

påverkats. Kritik har framförts om att svenska banker med verksamhet i Baltikum tagit 

alldeles för stora risker vilka sedan finanskrisens utbrott genererat många miljarder i 

kreditförluster. Författarna håller det för troligt att felaktiga ersättningssystem kan ha existerat 

i bankernas baltiska verksamheter men att kopplingen mellan de svenska bankernas expansion 

i Baltikum och rörliga ersättningar saknar belägg. Beslutet att expandera i Baltikum 

initierades på styrelsenivå och anställda i styrelsen erhåller ingen rörlig ersättning utan endast 

fasta arvoden. Beslutet att expandera österut kom sannolikt till följd av aktieägarnas krav på 

ökad tillväxt. Mot den bakgrunden kan man enligt författarna inte hävda att rörliga 

ersättningssystem påverkade bankernas beslut att expandera i Baltikum. 

Det tydligaste exemplet i Sverige på att rörliga ersättningar kan ha lett till ett stort risktagande 

är Carnegie. Under intervjuerna framkom att den troligaste anledningen till att Carnegies 

risktagande blev för stort var deras vinstdelningssystem där vinsterna delades mellan de 

anställda och aktieägarna. Arvidsson (2008) och Merchant & Van der Stede (2007) menar att 

belöningssystem utgör ett styrmedel som sanktionerar och premierar ett visst beteende. Är det 

vinster som premieras i belöningssystemen menar författarna att ledningen signalerar att det 

endast är det som är viktigt för organisationen. Därmed kan den typen av vinstdelningssystem 

som Carnegie använde sig av leda till ett stort risktagande. Anledningen är att om fokus 

endast ligger på att öka vinsterna, och därmed även den årliga bonusen, tas inte hänsyn till 

andra viktiga faktorer såsom risk.  

5.2 Felaktigheter med tidigare ersättningssystem 

I Finansinspektionens regleringar står det bland annat att EU-kommissionen anser att det är 

ersättningspolicys som har stimulerat till ett överdrivet risktagande då kortsiktiga vinster har 

premierats.131 Det som framkom under intervjuerna var också att den mest uppenbara 

felaktigheten med tidigare ersättningssystem är att de har varit för kortsiktiga och inte tagit 

tillräckligt stor hänsyn till risk. Houstin & James (1995) anser att belöningssystem i banker 

varit felaktigt utformade och betonar att ersättningen ska syfta till att motverka ett överdrivet 

risktagande.  

En annan felaktighet med tidigare ersättningssystem gäller oklarheter vid fastställandet av 

kriterier utifrån vilka de anställda ska belönas. Det tydligaste exemplet på detta är när 

anställda får bonus på utlåning. När en anställd ges incitament till att sälja så mycket som 
                                                 
131 Se 3.4.1 Bakgrund till regleringar och 3.4.6.1 Långsiktighet 
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möjligt istället för att kontrollera kreditvärdighet och återbetalningsförmåga leder det till en 

ökad risk för banken. Ytterligare en vanligt förekommande felaktighet är att det har saknats en 

balans mellan upp- och nedsida på risktagande. De individer som belönats i goda tider har 

saknat en nedsida vid dåliga affärer. Får inte dåliga affärer någon effekt på den anställdas 

ersättningar anser författarna att det bidrar till att risktagande är något som blir lönsamt för 

enskilda individer De kan tjäna stora summor vid gynnsamma resultat, men när resultaten blir 

sämre är det företaget som får ta konsekvenserna. 

Ännu ett fel med tidigare ersättningssystem är att företag har betalat ut rörliga ersättningar till 

sina anställda oavsett hur det har gått för företaget som helhet. Om individens eller enhetens 

prestation premieras istället för företagets, kan det leda till att de anställda agerar i 

egenintresse för kortsiktig avkastning i form av bonus, istället för att prestera för företagets 

långsiktiga överlevnad. Merchant et al (2007) menar att prestationsbaserade incitament syftar 

till att få individernas egenintresse att sammanfalla med organisationens intresse och mål. 

Författarna ser dock risker med att även detta kan öka risktagandet, då beslut ändå skulle 

kunna fattas utan att se till företagets bästa. Följderna skulle kunna bli att inte bara företaget 

drabbas utan att även stabiliteten på de finansiella marknaderna rubbas och den ekonomiska 

välfärden sätts på spel. 

En övergripande orsak till att ersättningssystem har varit felaktigt utformade kan ligga i 

ägandestrukturen. Problematiken kring Principal-Agent teorin gäller att det i många fall 

saknas tydliga ägare vilket har lett till att ersättningssystem inte alltid är i linje med ägarnas 

intresse. Enligt Principal-Agent teorin agerar de två parterna nyttomaximerande132 och om 

aktieägarna strävar efter en kortsiktig avkastning samtidigt som ledningen ska arbeta för 

företagets långsiktiga överlevnad kan det bli svårt att gemensamt utforma ett sunt 

ersättningssystem. Här menar författarna att en trolig orsak till en ökad kortsiktighet är det 

institutionella ägandet, vilket kännetecknas av kortsiktigare placeringshorisont och ett 

passivare ägarskap. Den minskade andelen aktiva och starka aktieägare har i många fall lett 

till att långsiktigheten i företagen och ersättningssystemen blivit av sekundär betydelse under 

de senaste decennierna. 

                                                 
132 Se 3.2.2 Principal-Agent 
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5.3 Syfte, behov och motiv med regleringarna 

5.3.1 Syfte 

Syftet med regleringarna är att förbättra finansiella företags hantering av risker i sina 

ersättningssystem och att motverka ett överdrivet risktagande.133 Under intervjuerna framkom 

att bankerna genom de nya regleringarna behöver kunna bedöma risker över en längre 

tidshorisont än tidigare och definiera vilka som har mandat att ta risk för bankens räkning. 

Bankerna själva var införstådda i vad regleringarna syftade till och vad som eventuellt kan 

behöva ändras, dock ansåg de inte att några större förändringar behöver genomföras för att ha 

ersättningssystem i linje med vad regleringarna förespråkar. 

Beslutet att införa regleringarna har i första hand initierats från politiskt håll med syftet att 

dels få bort det som har lett till ett överdrivet risktagande, dels få ett globalt regelverk 

implementerat. Strävan efter ett globalt regelverk ser författarna som det mest avgörande 

syftet med regleringarnas införande i Sverige. Anledningen till det är att det överdrivna 

risktagandet till följd av ersättningssystem som regleringarna syftar till att motverka knappast 

har funnits i Sverige. Däremot kan det även i Sverige finnas behov av att konstruera 

ersättningssystem som får medarbetarna att agera långsiktigare och gör företagen 

uppmärksamma på den risk rörliga ersättningar kan medföra. 

5.3.2 Behov 

Författarna anser inte att det föreligger ett tydligt behov av att reglera rörliga 

ersättningssystem i Sverige då ett överdrivet risktagande till följd av rörliga ersättningssystem 

varit sällsynt. Riskperspektivet hanteras redan i Sverige genom det befintliga regelverket för 

finansiella företag enligt vilket de är tvungna att ha kontroll på sina risker. De banker som 

intervjuades ansåg i princip att deras ersättningssystem kommer förbli oförändrade, vilket väl 

visar på att behovet av regleringarna i Sverige inte varit så stort. 

Globalt sett har problemen med ersättningssystem däremot varit påtagligt, vilket gör att 

författarna ändå ser ett generellt behov av ett regelverk. Den här typen av regelverk kan 

nämligen inte implementeras i enskilda länder då de finansiella marknaderna och dess aktörer 

verkar globalt. Enligt Alan D. Morrison & Lucy White (2009) eftersträvas level playing field 

för en jämlikhet mellan olika aktörer på den internationella marknaden. Enskilda företags eller 

länders initiativ att komma till rätta med problematiken blir tämligen verkningslös om 

                                                 
133 Se 3.4.2 Målet med regleringar 
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personal eller finansiella institut kan flytta till en jurisdiktion med ett mildare regelverk och 

fortsätta utöva samma verksamhet. Författarna anser att det behövs ett globalt regelverk så att 

det uppstår ett så kallat level playing field. Behovet av att reglera rörliga ersättningssystem 

finns globalt och i den internationella gränsöverskridande värld vi lever, skulle Sverige inte 

kunna stå utanför ett sådant regelverk. 

För att regleringarna ska kunna vara utformade på samma sätt överallt tycker författarna att de 

bör införas genom lagstiftning. Om regleringarna utformas lika genom lagstiftning är det svårt 

för enskilda företag att göra avvikelser. Det leder till att alla måste anpassa sig undantagslöst. 

Det är viktigt att följa noga vad andra länder framöver väljer att göra och om de kommer att 

följa det internationella regelverket. Om vissa länder väljer att inte följa det, finns risk att 

företagen i dessa länder undviker att ändra på sina ersättningssystem eftersom det kan hämma 

deras konkurrenskraft på marknaden. Om valmöjligheten finns i vissa länder kan detta 

påverka andra länders konkurrenskraft negativt. 

5.3.3 Motiv 

Under intervjuerna framkom en samstämmighet om att det är politiska motiv som ligger 

bakom regleringarna av rörliga ersättningssystem. Från politiskt håll tog respondenten upp 

vidlyftiga bonusprogram som har ådragit sig medialt intresse vilket också resulterat i politiskt 

intresse. Problemen med ersättningssystem i Sverige har varit mycket små och författarna 

anser att frågan har fått överdriven uppmärksamhet bland politikerna eftersom det har funnits 

ett behov av att hitta en syndabock för finanskrisen. För att locka väljare har politiker använt 

ersättningssystemen som en tydlig och enkel förklaring till de problem svenska banker har fått 

erfara, vilket har lett till att rörliga ersättningar fått en extrem kritik. I Sverige har bankerna 

varit de som har kritiserats hårdast av både politiker och allmänheten, vilket har medverkat till 

att regleringarna av rörliga ersättningssystem har blivit ett faktum. Enligt författarna finns det 

förmodligen andra regleringar som skulle vara mer effektiva för att motverka ekonomiska 

kriser i framtiden. Det är dock svårare som politiker att nå samma slagkraft med frågor som 

handlar om exempelvis kapitaltäckningskrav då detta inte är lika lättbegripligt för 

allmänheten. Det har till stor del handlat om politisk populism när det kommer till rörliga 

ersättningssystem. 

Den finansiella krisen ansågs av flera respondenter utgöra ett viktigt motiv för regleringarna. 

Den instabilitet på de finansiella marknaderna som finanskrisen förorsakade har skapat en 
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rädsla hos lagstiftarna för att hamna i en liknande situation i framtiden. Författarna har 

förståelse för att politiker vill införa regleringar som motverkar att liknande kriser uppstår 

framöver. Mot bakgrund av att det finns ett globalt behov av regleringar tycker författarna 

också att Sverige gör rätt som ansluter sig till de riktlinjer för regleringar som tillkommit. 

Som EU-land behöver Sverige anpassa sig och följa internationella regelverk och som 

politikerföreträdaren angav inte dra nytta av hårdare lagstiftning i övriga medlemsländer. 

Då stater och centralbanker världen över har genomfört massiva räddningsinsatser för att 

stabilisera det finansiella systemet finns enligt författarna ytterligare ett motiv till införandet 

av regleringarna. Det har i förlängningen räddat flera banker från att gå under vilket gör att 

det uppstått en problematik rörande bonusar i dessa företag. Skattebetalarna har blivit den 

yttersta garanten för finansiell stabilitet och då blir det orimligt att bankerna kort därefter 

betalar ut bonusar till deras anställda. Mot bakgrund av att staten faktiskt måste kunna trygga 

den finansiella stabiliteten, ser författarna det som rimligt att det ställs krav på vilket 

risktagande och vilka ersättningssystem som är rimliga inom institutioner som anses vara 

systemkritiska. 

5.4 Regleringarnas konsekvenser 

En positiv effekt som regleringarna sannolikt kommer att bidra till är enligt författarna att de 

risker som rörliga ersättningar kan förorsaka uppmärksammas. Trots att det tidigare inte har 

utgjort en stor problematik i Sverige och att bankerna är tvingade att hålla koll på sina risker 

kan det finnas anledning att lyfta fram ersättningssystemens risker. Detta på grund av att 

företagen knappast har ansett att rörliga ersättningssystem utgör en riskfaktor inom företagen. 

Genom att de företag som nu berörs av Finansinspektionens regleringar årligen skall upprätta 

en riskpolicy i vilken risktagare inom företaget behöver specificeras,134 tvingas företagen 

tänka igenom vilka personer som har mandat att påverka företagets risktagande och 

därigenom utforma lämpliga ersättningssystem som inte uppmuntrar ett överdrivet 

risktagande. 

Efter att ha studerat ämnesområdet ersättningssystem och den forskning som har publicerats 

kring detta menar författarna att det framstår som tydligt att riskperspektivet för ersättningar 

är ett klart eftersatt område. Det finns få studier gjorda där fenomenet undersöks och därmed 

få vetenskapliga artiklar som belyser den risk ersättningssystem kan ge upphov till. 

                                                 
134 FFFS 2009:6 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om ersättningspolicy i kreditinstitut, 
värdepappersbolag och fondbolag 1 kap. 3 § 
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Anledningen till detta kan helt enkelt vara att problemen inom området tidigare har varit få, 

men i ljuset av finanskrisen har belöningssystemens bieffekter uppdagats. Om problematiken 

gällande risker och ersättningssystem ges mer uppmärksamhet inom den akademiska världen 

och frågan verkligen tas på allvar, kan det på sikt få positiva effekter. Utformandet av 

framtida belöningssystem kan grundas på ökad kunskap och förståelse. Det finns dock en del 

forskning gjord inom ämnet de senaste åren och de artiklar som har publicerats är tämligen 

färska. I dem framförs tankar om att belöningssystem kan påverka världsekonomin. De kan 

utgöra ett hot för stabiliteten i det finansiella systemet om inte belöningarnas effekter tas i 

beaktande.135 

Under de intervjuer som genomfördes i denna studie framkom en näst intill enhällig 

uppfattning om att regleringarna kommer bidra till långsiktigare ersättningssystem. Bland 

annat ansågs riskjustering över tid som regleringarna tar fasta på, genom att ersättningarna 

skall beakta intjäningsförmågan över en hel konjunkturcykel, bidra till långsiktighet.136 

Kravet på att minst 60 % av de rörliga ersättningarna skjuts upp minst tre år är ytterligare en 

faktor som bör leda till långsiktigare ersättningssystem.137 Den utformningen har få kontanta 

belöningssystem haft tidigare. Enligt författarna är fångar denna del av regleringarna upp den 

tydligaste kritiken som funnits emot rörliga ersättningssystem: att de har varit för kortsiktiga. 

Samtidigt som inlåsningen av rörliga ersättningar bidrar till långsiktigare ersättningssystem 

går den emot många av de grundläggande teoretiska principer som bör beaktas vid 

utformningen av ersättningssystem. I teorin betonas att belöningar bör delas ut i anslutning till 

att prestationernas utförs för att få den motiverande effekt som belöningarna syftar till att 

uppnå. Skjuts betalningarna upp tre år i tiden uppfylls knappast det kriteriet utan 

beständigheten och graden av inlärning belöningar ska ge upphov till minskar. Om de 

anställda inte är medvetna om vilka prestationer som föranledde belöningen, minskar risken 

för att prestationerna upprepas.138 

Tätt kopplat till kravet på att en hel konjunkturcykels resultat skall tas i beaktande för rörliga 

ersättningars utfall är möjligheten för företagen att ta tillbaka uppskjutna ersättningsdelar.139 

Den möjligheten ser författarna som viktig om det skulle vara så att företagets lönsamhet 

                                                 
135 Se 3.2.2 Risker med belöningssystem. 
136 Se 3.4.6.1 Långsiktighet 
137 Se 3.4.6.6 Uppskjuten betalning 
138 3.1.4 Utformning av belöningssystem 
139 Se 3.4.6.7 Bortfall av ersättning 
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avsevärt skulle försämras, men den kan samtidigt få långtgående konsekvenser. Vissa 

verksamheter inom bankerna, främst Investment banking, har i många fall en stor andel rörlig 

lön till sina specialister och chefer. Det är naturligt inom Investment banking att erbjuda höga 

rörliga ersättningsdelar, dels för att lönsamheten kan variera kraftigt, dels på grund av att 

enskilda individers prestationer kan ha stor resultatpåverkan och det gäller att kunna attrahera 

högkvalificerad personal som är villiga att utföra ett hårt jobb. Föreligger osäkerhet om att de 

upplupna rörliga delarna av ersättningssystemen inte faller ut bidrar det till att 

ersättningsformen blir mindre attraktiv. Förutom de anställdas osäkerhet om själva 

utbetalningen av pengarna tillkommer det faktum att värdet på framtida pengar är mindre. En 

trolig effekt av detta, som både författarna och Handelsbankens respondent ser, är att 

ovanstående två parametrar kan leda till att det i framtiden inte kommer vara lika attraktivt att 

ha en hög rörlig ersättning eller att vara en risktagare. Till följd av regleringarna kan 

finansiella företag hamna i underläge jämfört med företag verksamma inom andra branscher 

vad gäller konkurrensen om högkvalificerad personal. Detta understryker ytterligare vikten av 

level playing field. 

Att företagen helt skulle ta steget över från rörliga ersättningar till att bara betala ut fast lön 

får enligt författarna ses mindre troligt. Inom Investment banking råder en starkt rotad 

tradition att belöna de anställda med rörliga ersättningar. Handelsbankens respondent 

uttryckte att de är starka förespråkare för fast lön men motvilligt tvingas betala rörlig lön till 

anställda inom sin investmentbank. Det synes vara svårt för enskilda aktörer att helt ändra 

ersättningsstrukturen inom en bransch. 

Trots att det finns vissa fördelar med rörliga ersättningar betonade många av respondenterna 

under intervjuerna att ett troligt scenario är att andelen rörliga ersättningar minskar till förmån 

för fasta ersättningar. Det blir mindre attraktivt att ha rörlig ersättning och företag som berörs 

av regleringarna behöver därmed betala mer i fast lön för att kunna behålla och rekrytera 

kompetent personal. Det ser författarna som bekymmersamt då en av de grundläggande 

principerna för rörliga ersättningar, att de varierar med företagets lönsamhet, kan ha positiva 

effekter. Med rörliga ersättningar borde personalkostnader under mindre lönsamma år kunna 

minska för att därigenom ge en positiv resultatpåverkan.140 Får regleringarna effekten att 

rörliga löner övergår till att bli fasta, resulterar det enligt författarna i en mindre flexibel 

                                                 
140 3.1.2 Belöningssystemens syfte 
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kostnadsstruktur för företagen. Det skulle göra det svårare att snabbt få ner kostnaderna under 

olönsamma tider, något som under finanskrisen har visat sig vara av yttersta vikt. 

Enligt flera av respondenterna är det största problemet med regleringarna att de kan ge 

upphov till snedvriden konkurrens mellan företag hemmahörande i olika länder. Har EU och 

dess medlemsländer bestämt sig för att öppna sina gränser för konkurrens med fri rörlighet för 

varor och tjänster bör det självfallet ske med samma regler för alla företag. Utan att 

regleringarna har kommit på plats i samtliga EU-länder är det i alla fall tydligt att 

Finansinspektionen i några avseenden gått ett steg längre än vad både Financial Stability 

Boards och EU-kommissionens riktlinjer förespråkar. Skulle detta bli till en 

konkurrensnackdel för svenska företag i förhållande utländska, ser författarna det som mycket 

olyckligt. Problematiken blir extra påtaglig inom finansbranschen som är utsatt för global 

konkurrens där aktörer världen över kan erbjuda liknande tjänster. Kvaliteten på de produkter 

och tjänster som säljs är i många fall beroende av medarbetarnas kompetens och erfarenhet. 

Frånvaron av level playing field, kan medföra att företag inte konkurrerar på lika villkor och 

då riskeras svenska företag dräneras på kompetens. Det leder i sin tur till nedsatt 

konkurrenskraft om personal lämnar företaget och som i Nordea-fallet börjar på en 

konkurrerande bank. 

Ett annat problem som skulle kunna uppstå till följd av hårdare regleringar i Sverige är att 

finansföretag väljer att förlägga sin verksamhet i en annan jurisdiktion. Detta är ett 

ovälkommet scenario som det fanns anledning att vara uppmärksam på menade den politiskt 

sakkunnige som intervjuades. Författarna hävdar att det skulle vara ett direkt misslyckande för 

regleringarna om så skulle ske. Om företag skulle överväga att lämna Sverige skulle det dels 

få ekonomiska konsekvenser men samtidigt vara ett bevis på regleringarnas 

tillkortakommande. Om företagen som inte vill rätta sig efter regleringarna kan bedriva 

samma verksamhet i andra länder, där reglerna är mildare, har grundproblematiken inte lösts 

och då blir regleringarna blir uddlösa. 

Det skulle också vara högst allvarligt, menar författarna, om svenska företag skulle drabbas av 

sämre konkurrenskraft samt svårigheter att attrahera och behålla kompetent personal till följd 

av de svenska regleringarna. Skulle det ha varit så att svenska banker och andra finansiella 

företag hade bidragit till finanskrisens uppkomst och att deras rörliga ersättningssystem delvis 

hade varit en av förklaringarna till krisen, hade det funnits en större förståelse bland företagen 

för hårdare krav från svenska lagstiftare än från andra länders. Så har inte varit fallet, utan 
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problemen med illa konstruerade ersättningssystem som har varit alltför riskdrivande har 

Sverige med något undantag varit förskonat ifrån. Därför måste det anses omotiverat med en 

striktare lagstiftning just i Sverige då det riskerar att slå på ett felaktigt sätt. 

5.5 Förbättringsförslag 

En fråga författarna ställer sig undrande till är det sätt på vilket Finansinspektionen beredde 

och implementerade regleringarna. Svenska bankföreningen var starkt kritisk till att varken 

deras intresseorganisation som företräder en rad banker i Sverige, eller några andra 

intressegrupper tilläts vara delaktiga i framtagandet av regleringarna. Det är en högst befogad 

kritik med tanke på hur regleringar och lagar brukar beredas. Att Finansinspektionen inte 

använde sig av referensgrupper får också ses som tveksamt. Konsekvensanalysen lär enligt 

författarna därmed inte ha blivit så noggrann som den borde ha varit. De berörda företagens 

åsikter om vad regleringarna skulle kunna leda till beaktades inte tillräckligt inför 

utformningen av regleringarna. Ett eventuellt användande av referensgrupper hade sannolikt 

gjort att processen tagit längre tid men det är svårt att se några direkta problem med det. 

Sverige var som tidigare nämnt ett av de första länderna att implementerade regleringarna och 

det mot bakgrund av ytterst få uppdagade problem med rörliga ersättningssystem. Införandet 

av regleringarna i Sverige får delvis ses som ett steg på vägen i arbetet med att implementera 

ett internationellt heltäckande regelverk. Det fanns därmed få motiv för att Sverige skulle gå 

före andra länder. 

Den del av regleringarna som författarna är mest kritiska till och som behöver förändras gäller 

den internationella harmoniseringen. Att helt och hållet uppnå level playing field är sannolikt 

väldigt svårt på grund av olika förutsättningar länder emellan. Däremot är det inte rimligt att 

Sverige skall gå steget längre än de flesta andra länder, utan reglerna behöver vara så snarlika 

som möjligt för att undvika de konkurrensnackdelar som annars skulle kunna drabba svenska 

aktörer. 

En otydlighet som författarna anser behövs rättas till gäller definitionen av risktagare inom 

företagen. Finansinspektionens riktlinjer är tämligen vaga och de flesta av respondenterna 

tyckte att det behövdes ett förtydligande av definitionen. Att en bank ser halva sin personal 

som risktagare medan en annan endast kategoriserar några få procent av de anställda som 

risktagare tyder på att uppfattning om vem som är risktagare varierar kraftigt och behöver 

förtydligas. 
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Som de svenska regleringarna idag är utformade finns det tydligt fokus på att skapa 

långsiktigare ersättningssystem. Ett inslag som fanns i Financial Stability Boards riktlinjer141, 

men som saknas i EU-kommissionens riktlinjer och i Finansinspektionens regleringar, är 

direktiv om att aktierelaterade inslag bör vara en del av rörliga ersättningar. Fördelen 

författarna ser med att behålla aktierelaterade inslag är den långsiktighet som kan uppnås 

genom dem samt att de anställdas intresse kan sammanfalla med aktieägarnas. En viktig 

aspekt att ta i beaktande innan eventuella riktlinjer om aktierelaterade inslag införs, är att 

lokala skatteregler kan skilja sig avsevärt mellan olika länder. Från en av respondenterna 

framhölls att det i princip var omöjligt att tjäna pengar på den typen av ersättningssystem i 

Sverige. Att Sverige relativt sett har höga kapitalskatter är ett faktum, men samtidigt är aktie- 

och optionsprogram vanligt förekommande på ledningsnivå, vilket författarna tycker tyder på 

att ersättningsformen ändå borde kunna fungera. 

Författarna skulle också vilja se striktare riktlinjer gällande vilka prestationer som ska kunna 

generera rörlig ersättning. Det skulle på ett effektivare sätt komma åt de problem som faktiskt 

har funnits med de risker som uppkommit till följd av rörliga ersättningar. En fråga som 

skulle kunna regleras är huruvida individer som jobbar med utlåning skall erhålla rörliga 

ersättningar. Ett totalt förbud mot rörliga ersättningar för alla som jobbar med kreditgivning 

kanske inte vore det lämpligaste alternativet, men författarna ser gärna att ett obligatoriskt 

avsnitt i den ersättningspolicy som företagen i och med de nya regleringarna behöver 

upprätta, vari skulle redogöras för hur kopplingen mellan rörlig ersättning och kreditgivning 

fungerar samt beskrivas hur ersättningen som betalas ut är riskjusterad för framtida förluster 

till följd av affären. En annan variant vore att reglera så att ersättningar bara betalas ut för 

affärer där intäktsgenereringen redan är säkrad. Dessa förslag skulle effektivt kunna adressera 

problematiken med risker som uppkommer till följd av rörliga ersättningar. 

  

                                                 
141 FSB Principal for Sound Compensation Practices – Implementation standards 
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5.6 Sammanfattande tabell 

 

Forskningsfrågor Uppsatsens slutsatser 

Vilken betydelse har rörliga ersättningssystem 

haft för finanskrisen och ett överdrivet 

risktagande? 

 

• Internationellt – rörliga ersättningar en av flera 

orsaker till finanskrisen 

• Ersättningssystem har lett till ett överdrivet 

risktagande  

• Mindre riskgenererande ersättningssystem i 

Sverige – lärdom från 90-talets bankkris 

• Ingen koppling rörliga ersättningar och svenska 

bankers expansion i österled 

• Inga uppenbara svenska exempel på överdrivet 

risktagande till följd av rörliga ersättningssystem 

Vilka felaktigheter har funnits i tidigare 

ersättningssystem? 

• För kortsiktiga och utan hänsyn till risk 

• Rörlig ersättning kopplat till kreditgivning 

• Individer har saknat en nedsida på risktagande 

• Agerande inte alltid i linje med företagets bästa 

• Kortsiktiga och passiva ägare har lett till felaktigt 

utformade ersättningssystem 

Vilket har syftet varit med införandet av 

regleringarna? 

• Bedöma risker över en längre tidshorisont 

• Definiera vilka som är risktagare 

• Implementera ett globalt regelverk 

• Agera långsiktigt och uppmärksamma vilken risk 

rörliga ersättningar kan medföra 

Vilka behov har legat till grund för 

regleringarnas uppkomst? 

• Inget behov i Sverige då rörliga ersättningssystem 

inte lett till ett överdrivet risktagande 

• Inget behov i Sverige på grund av befintligt krav 

på riskkontroll 

• Globalt sett finns ett behov av regleringar vilket 

Sverige inte kan ställa sig utanför 

• Måste ske genom ett globalt regelverk 
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Vilka motiv har legat till grund för 

regleringarnas uppkomst? 

• Främst politiska motiv – politisk populism 

• Motverka framtida kriser 

• Implementera ett internationellt regelverk 

• Krav på risktagande som garant för finansiell 

stabilitet 

Vad kan regleringarna av rörliga ersättningar 

komma att få för konsekvenser för berörda 

aktörer? 

• Uppmärksammande av ersättningssystemens 

möjliga risker 

• Långsiktigare ersättningssystem 

• Mindre attraktivt med rörlig lön och att vara 

risktagare 

• Högre andel fast lön – mindre flexibel 

kostnadsstruktur 

• Snedvriden konkurrens mellan olika länder och 

branscher 

Vilka förbättringar kan göras av befintliga 

regleringar? 

• Implementera samtidigt som andra medlemsstater 

samt nyttja flera remissinstanser 

• Internationell harmonisering 

• Tydligare definition av risktagare 

• Krav på aktierelaterade inslag för ökad 

långsiktighet 

• Restriktioner gällande rörlig ersättning till 

kreditgivning och icke avslutade affärer 
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6. Slutsatser 

Utifrån den breda informationsinhämtning som har skett under uppsatsens gång kan 

författarna fastslå att rörliga ersättningssystem har varit en av flera faktorer bakom 

finanskrisens uppkomst. I ett internationellt perspektiv finns det uppenbara exempel på 

ersättningssystem som har lett till ett överdrivet risktagande, medan det har varit ovanligt 

förkommande inom den finansiella sektorn i Sverige. En av anledningarna till att svenska 

banker har haft ett högre riskmedvetande kan vara lärdomarna de fick genom bankkrisen i 

början 90-talet. Trots den erfarenheten har flera av de svenska storbankerna ådragit sig höga 

kreditförluster i sina baltiska divisioner. Författarna ser dock ingen koppling mellan 

bankernas expansion österut och rörliga ersättningssystem. Förklaringen är att strategiska 

beslut beträffande internationell expansion tas på styrelsenivå där rörliga ersättningssystem 

inte funnits. 

De felaktigheter som påvisats i tidigare ersättningssystem har främst varit en kortsiktighet och 

för liten insikt om risker som kan uppkomma till följd av ersättningssystem. En generell 

problematik har även varit att rörliga ersättningar har betalats ut till följd av kreditgivning. 

Sådana ersättningssystem har skapat incitament för att låna ut stora volymer utan en tillräcklig 

riskmedvetenhet. En annan vanligt förekommande felaktighet är att det har saknats en balans 

mellan upp- och nedsida på risktagande. Anställdas ersättningar har inte påverkats negativt 

vid dåliga affärer vilket har lett till att det blivit gynnsamt att ta risker.  

Syftet med Finansinspektionens regleringar av rörliga ersättningssystem är att finansiella 

företag skall bedöma risker över en längre tidshorisont samt definiera vilka inom företaget 

som är risktagare. Att bidra till att implementera ett globalt regelverk har varit det 

övergripande syftet med införandet av regleringarna i Sverige. Behovet av att reglera rörliga 

ersättningssystem i Sverige har varit litet då de svenska ersättningssystemen sällan har lett till 

ett överdrivet risktagande. Ytterligare en aspekt som egentligen gör att behovet av regleringar 

i Sverige är litet är det faktum att vi redan har lagstiftning i Sverige som tvingar svenska 

banker att ha kontroll på företagets risker. Internationellt är behovet av att reglera rörliga 

ersättningar däremot påtagligt vilket gör att även Sverige behöver implementera ett liknande 

regelverk för att uppnå ett level playing field. Motiven som har legat bakom införandet av 

regleringarna har mestadels varit av politisk karaktär. För politiker har ersättningar inom 

banker varit en tacksammare fråga att behandla än ett införande av striktare 

kapitaltäckningskrav eftersom ersättningsfrågan appellerar till allmänheten. Det faktum att 
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staten i olika länder som fått rädda det finansiella systemet under finanskrisen, rättfärdigar 

hårdare regleringar för att förhindra uppkomsten av framtida kriser. 

Regleringarnas utformning gör att långsiktigare ersättningssystem kommer att bli verklighet. 

Uppskjutandet av rörliga ersättningsdelar kan dock medföra att dessa delar successivt övergår 

till att bli fasta, vilket gör företagens kostnadsstruktur mindre flexibel. Då delar av de rörliga 

ersättningarna kommer skjutas på framtiden resulterar detta i att det blir mindre attraktivt att 

erhålla rörlig lön och att vara risktagare inom bankerna.  

Förberedelserna inför implementeringen av regleringarna kunde ha beretts annorlunda. 

Finansinspektionen kunde ha tagit branschföreträdares åsikter i beaktande och genomfört en 

noggrannare konsekvensanalys. Författarna ställer sig även kritiska till att Sverige var tidiga 

med att införa regleringarna då problemen i Sverige var få och en global harmonisering kan 

vara avlägsen. Bristen på ett harmoniserat internationellt regelverk gör att konkurrens länder 

emellan blir skev. Företag verksamma i länder med ett strängare regelverk kommer att få en 

konkurrensnackdel vad gäller chansen att behålla och rekrytera kompetent personal. 

Författarna ser även möjligheter till förbättring av det existerande regelverket genom att 

tydligare definiera begreppet risktagare. För att på ett tydligt och kraftfullt sätt motverka de 

risker som ersättningar kan medföra, anser författarna att det föreligger ett behov av att införa 

restriktioner gällande rörliga ersättningar kopplade till kreditgivning och affärer som ännu inte 

har avslutats. Utöver det ställer sig författarna positiva till att införa krav på aktierelaterade 

inslag för att ytterligare förbättra långsiktigheten i ersättningssystemen.  
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Appendix 1 

Intervjufrågor – Bankerna 

Titel: 

Arbets-/ansvarsområde: 

Vilken är din koppling till bankens arbete med frågor gällande rörliga ersättningar? 

Rörliga ersättningssystem och finanskrisen 

Vad är er åsikt om rörliga ersättningssystem till: 

- Ledande befattningshavare? 

- Specialister? (Mäklare, analytiker, traders, investment bankers) 

Vad anser ni att rörliga ersättningar inom banker har haft för betydelse för finanskrisen? 

Vad har det funnits för felaktigheter med tidigare ersättningssystem? Internationellt kontra 

Sverige 

Finns det belägg för att rörliga ersättningssystem har lett till ett överdrivet risktagande? 

Regleringar av rörliga ersättningssystem 

Ser ni att det har funnits ett behov av regleringar gällande rörliga ersättningssystem för 

banker? 

Varför anser ni det? 

Vad har det funnits för motiv till införandet av Finansinspektionens regleringar för rörliga 

ersättningssystem i finansiella företag? 

Vilken betydelse anser ni att rörliga ersättningar har haft för vad flera svenska banker har 

genomlevt senaste åren? (Situationer som har ansetts destabiliserat det finansiella systemet i 

Sverige, exempelvis Carnegie, Swedbank och SEB) 

Vad syftar föreskrifterna till att reglera? 

Förutsatt att det finns ett behov av regleringar av rörliga ersättningssystem. Varför har inte 

detta reglerats sig självt då långsiktig överlevnad ligger i aktieägarnas intresse – styrelsen 
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företräder aktieägarna och är samtidigt ytterst ansvariga för att sunda ersättningssystem finns 

på plats? 

Hur ser ni på att Finansinspektionen i flera avseenden har gått ett steg längre och 

implementerat hårdare regleringar än vad som angavs i FSB:s och EU-kommissionens 

riktlinjer? 

Finns det en risk för överreglering i och med de nya regleringarna? Med hänsyn till att inte 

bara ledande befattningshavares och risktagares rörliga ersättning regleras. 

Hur tror ni att den fasta delen av ersättningssystemen kan komma att utvecklas i och med 

regleringarna? 

Utvärdering av regleringarna 

Risktagande 

Ett av målen med regleringarna är att företagen ska ha en ersättningspolicy som inte 

uppmuntrar till överdrivet risktagande, tror ni att regleringarna i dess nuvarande utformning 

kommer att uppnå det målet? 

Vilka delar av regleringarna anser ni vara de som effektivast motverkar att risker uppkommer 

i rörliga ersättningssystem? 

Långsiktighet 

Tror ni att regleringarna i dess nuvarande utformning kommer att bidra till att långsiktigare 

ersättningssystem utformas? 

Vilka är de viktigaste inslagen i ett ersättningssystem för att uppnå långsiktighet? 

Kopplingen prestation/ersättning 

Hur ser ni på att enskilda individers prestation, resultatenhetens prestation, företagets totala 

resultat skall ligga till grund för rörliga ersättningar? 

På Swedbank Markets gjordes 2009 ett rekordresultat. Årets resultat för affärsområdet var 2,4 

miljarder kronor att jämföra med tidigare år då resultatet aldrig överstigit 1 miljard kronor. 

Trots detta slopades de rörliga ersättningarna. Är det rimligt med hänsyn till att rörliga 

ersättningar inte bara skall vara kopplat till företagets resultat utan även enskilda prestationer 

och resultatenhetens resultat? 
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Är det möjligt att utforma ersättningssystem som tar hänsyn till risker och förluster som kan 

uppstå långt senare, hur utformas skall sådana fall dessa utformas? 

Bör det finnas en balans mellan fast och rörlig lön? 

Aktierelaterade inslag. 

Hur effektiva anser du aktierelaterade instrument vara för att uppnå långsiktighet i 

ersättningssystem? 

Hur effektiva är aktierelaterade instrument för att motivera enskilda prestationer? 

Hur anser ni att ett aktierelaterat inslag i ersättningssystem bör vara utformat? Vilka 

finansiella instrument bör lämpligen användas och vilken tidshorisont bör gälla? (löptider, tid 

innan försäljning är möjlig) 

Regleringarnas påverkan på banken 

Hur har de nyinstiftade regleringarna påverkat bankens rörliga ersättningssystem hittills? 

Anser ni att regleringarna påverkar företaget och aktieägarna positivt, och att de är långsiktigt 

hållbara? 

Förbättringspotential av regleringarna 

Har ni några förslag till utveckling av regleringarna, vad skulle kunna bli bättre? 
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Intervjufrågor – Svenska bankföreningen 

Titel:  

Arbets-/ansvarsområde:  

Bankföreningens roll och arbete under och efter finanskrisen 

I korta drag, vad har Bankföreningen bedrivit för arbete kring rörliga ersättningssystem som 

har varit relaterade till finanskrisen? 

 (För att få en övergripande inblick i vad du har arbetat med på senaste/sedan Finanskrisens 

utbrott)Vilka ärenden har du bedrivit och varit direkt eller indirekt involverad i? 

Rörliga ersättningssystem och finanskrisen 

Vad är er åsikt om rörliga ersättningssystem till: 

- Ledande befattningshavare? 

- Specialister? (Mäklare, analytiker, traders, investment bankers) 

Vad anser ni att rörliga ersättningar har haft för betydelse för finanskrisen? 

Vad har det funnits för felaktigheter med tidigare ersättningssystem? Internationellt kontra 

Sverige 

Vilken betydelse anser ni att rörliga ersättningar har haft för vad flera svenska banker har 

genomlevt senaste åren? (Situationer som har ansetts destabiliserat det finansiella systemet i 

Sverige, exempelvis Carnegie, Swedbank och SEB)  

Finns det belägg för att rörliga ersättningssystem har lett till ett överdrivet risktagande? 

Regleringar av rörliga ersättningssystem 

Ser ni att det har funnits ett behov av regleringar gällande rörliga ersättningssystem inom 

finanssektorn? 

Varför anser ni det?  

Vad har det funnits för motiv till införandet av Finansinspektionens regleringar för rörliga 

ersättningssystem i finansiella företag? 
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Vad syftar föreskrifterna till att reglera? 

Förutsatt att det finns ett behov av regleringar av rörliga ersättningssystem. Varför har inte 

detta reglerats sig självt då långsiktig överlevnad ligger i aktieägarnas intresse – styrelsen 

företräder aktieägarna och är samtidigt ytterst ansvariga för att sunda ersättningssystem finns 

på plats? 

Hur ser ni på att Finansinspektionen i flera avseenden har gått ett steg längre och 

implementerat hårdare regleringar än vad som angavs i FSB:s och EU-kommissionens 

riktlinjer? 

Finns det en risk för överreglering i och med de nya regleringarna? Med hänsyn till att inte 

bara ledande befattningshavares och risktagares rörliga ersättning regleras. 

Hur tror ni att den fasta delen av ersättningssystemen kan komma att utvecklas i och med 

regleringarna? 

Bankförenings roll gällande regleringarna 

Vad har varit bankföreningen roll i avseende till Finansinspektionen nyinstiftade regleringar 

för rörliga ersättningar? 

Vad har varit din roll under arbetet med de nya regleringarna?  

 
Utvärdering av regleringarna 

Risktagande 

Ett av målen med regleringarna är att företagen ska ha en ersättningspolicy som inte 

uppmuntrar till överdrivet risktagande, tror ni att regleringarna i dess nuvarande utformning 

kommer att uppnå det målet? 

Vilka delar av regleringarna anser ni vara de som effektivast motverkar att risker uppkommer 

i rörliga ersättningssystem? 

Långsiktighet 

Tror ni att regleringarna i dess nuvarande utformning kommer att bidra till att långsiktigare 

ersättningssystem utformas? 

Vilka är de viktigaste inslagen i ett ersättningssystem för att uppnå långsiktighet? 
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Kopplingen presation/ersättning 

Hur ser ni på att enskilda individers prestation, resultatenhetens prestation, företagets totala 

resultat skall ligga till grund för rörliga ersättningar? 

På Swedbank Markets gjordes 2009 ett rekordresultat. Årets resultat för affärsområdet var 2,4 

miljarder kronor att jämföra med tidigare år då resultatet aldrig överstigit 1 miljard kronor. 

Trots detta slopades de rörliga ersättningarna. Är det rimligt med hänsyn till att rörliga 

ersättningar inte bara skall vara kopplat till företagets resultat utan även enskilda prestationer 

och resultatenhetens resultat? 

Är det möjligt att utforma ersättningssystem som tar hänsyn till risker och förluster som kan 

uppstå långt senare, hur utformas skall sådana fall dessa utformas? 

Bör det finnas en balans mellan fast och rörlig lön?  

Aktierelaterade inslag. 

Hur effektiva anser du aktierelaterade instrument vara för att uppnå långsiktighet i 

ersättningssystem? 

Hur effektiva är aktierelaterade instrument för att motivera enskilda prestationer? 

Hur anser ni att ett aktierelaterat inslag i ersättningssystem bör vara utformat? Vilka 

finansiella instrument bör lämpligen användas och vilken tidshorisont bör gälla? (löptider, tid 

innan försäljning är möjlig) 

Svenska bankförenings roll till regleringarna 

Vad har varit bankföreningen roll i avseende till Finansinspektionen nyinstiftade regleringar 

för rörliga ersättningar? 

Vad har varit din roll under arbetet med de nya regleringarna?  

Förbättringspotential av regleringarna 

Har ni några förslag till utveckling av regleringarna, vad skulle kunna bli bättre? 
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Intervjufrågor – Forskare/experter 

Titel:  

Arbets-/ansvarsområde:  

 

Roll/koppling till ämnet  

Har du någon professionell relation till ersättningssystem? I så fall, vilken? Forskning etc. 

Rörliga ersättningssystem och finanskrisen 

Vad är er åsikt om rörliga ersättningssystem till: 

- Ledande befattningshavare? 

- Specialister? (Mäklare, analytiker, traders, investment bankers) 

Vad anser ni att rörliga ersättningar har haft för betydelse för finanskrisen? 

Vad har det funnits för felaktigheter med tidigare ersättningssystem? Internationellt kontra 

Sverige 

Vilken betydelse anser ni att rörliga ersättningar har haft för vad flera svenska banker har 

genomlevt senaste åren? (Situationer som har ansetts destabiliserat det finansiella systemet i 

Sverige, exempelvis Carnegie, Swedbank och SEB) 

Finns det belägg för att rörliga ersättningssystem har lett till ett överdrivet risktagande? 

Hur ser ni på relationen långsiktighet/kortsiktighet i rörliga ersättningssystem? 

Vilken inverkan har storleken på ersättningarna haft för det politiska intresset i frågan om 

rörliga ersättningar? 

Regleringar av rörliga ersättningssystem 

Ser ni att det har funnits ett behov av regleringar gällande rörliga ersättningssystem inom 

finanssektorn? 

Varför anser ni det?  
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Vad har det funnits för politiska motiv till införandet av Finansinspektionens regleringar för 

rörliga ersättningssystem i finansiella företag? 

Vad tror ni att föreskrifterna syftar till att reglera? 

Förutsatt att det finns ett behov av regleringar av rörliga ersättningssystem. Varför har inte 

detta reglerats sig självt då långsiktig överlevnad ligger i aktieägarnas intresse – styrelsen 

företräder aktieägarna och är samtidigt ytterst ansvariga för att sunda ersättningssystem finns 

på plats? 

Hur ser ni på att Finansinspektionen i flera avseenden har gått ett steg längre och 

implementerat hårdare regleringar än vad som angavs i FSB:s och EU-kommissionens 

riktlinjer? 

Finns det en risk för överreglering i och med de nya regleringarna? Med hänsyn till att inte 

bara ledande befattningshavares och risktagares rörliga ersättning regleras. 

Hur tror ni att den fasta delen av ersättningssystemen kan komma att utvecklas i och med 

regleringarna? 

Utvärdering av regleringarna 

Risktagande 

Ett av målen med regleringarna är att företagen ska ha en ersättningspolicy som inte 

uppmuntrar till överdrivet risktagande, tror ni att regleringarna i dess nuvarande utformning 

kommer att uppnå det målet? 

Vilka delar av regleringarna anser ni vara de som effektivast motverkar att risker uppkommer 

i rörliga ersättningssystem? 

Långsiktighet 

Tror ni att regleringarna i dess nuvarande utformning kommer att bidra till att långsiktigare 

ersättningssystem utformas? 

Vilka är de viktigaste inslagen i ett ersättningssystem för att uppnå långsiktighet? 
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Kopplingen prestation/ersättning 

Hur ser ni på att enskilda individers prestation, resultatenhetens prestation, företagets totala 

resultat skall ligga till grund för rörliga ersättningar? 

På Swedbank Markets gjordes 2009 ett rekordresultat. Årets resultat för affärsområdet var 2,4 

miljarder kronor att jämföra med tidigare år då resultatet aldrig överstigit 1 miljard kronor. 

Trots detta slopades de rörliga ersättningarna. Är det rimligt med hänsyn till att rörliga 

ersättningar inte bara skall vara kopplat till företagets resultat utan även enskilda prestationer 

och resultatenhetens resultat? 

Är det möjligt att utforma ersättningssystem som tar hänsyn till risker och förluster som kan 

uppstå långt senare, hur utformas skall sådana fall dessa utformas? 

Bör det finnas en balans mellan fast och rörlig lön? 

Aktierelaterade inslag 

Hur effektiva anser du aktierelaterade instrument vara för att uppnå långsiktighet i 

ersättningssystem? 

Hur effektiva är aktierelaterade instrument för att motivera enskilda prestationer? 

Hur anser ni att ett aktierelaterat inslag i ersättningssystem bör vara utformat? Vilka 

finansiella instrument bör lämpligen användas och vilken tidshorisont bör gälla? (löptider, tid 

innan försäljning är möjlig) 

Förbättringspotential av regleringarna 

Har ni några förslag till utveckling av regleringarna, vad skulle kunna bli bättre? 
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Intervjufrågor – Finansmarknadsavdelningen, Finansdepartementet 

Titel:  

Arbets-/ansvarsområde:  

Finansmarknadsavdelningens roll och arbete under och efter finanskrisen 

I korta drag, vad har Finansmarknadsavdelningen på Finansdepartementet bedrivit för arbete 

om har varit direkt relaterat till finanskrisen och dess konsekvenser? 

Vilket arbete har bedrivits gällande: 

- Banker 

- Rörliga ersättningar/bonusar 

- Reglering av rörliga ersättningar 

(För att få en övergripande inblick i vad du har arbetat med på senaste/sedan Finanskrisens 

utbrott) Vilka ärenden rörande finanskrisen och dess följder har du varit direkt eller indirekt 

involverad i? 

Rörliga ersättningssystem och finanskrisen 

Vad är er åsikt om rörliga ersättningssystem till: 

- Ledande befattningshavare? 

- Specialister? (Mäklare, analytiker, traders, investment bankers) 

Vad anser ni att rörliga ersättningar har haft för betydelse för finanskrisen? 

Vad har det funnits för felaktigheter med tidigare ersättningssystem? Internationellt kontra 

Sverige 

Vilken betydelse anser ni att rörliga ersättningar har haft för vad flera svenska banker har 

genomlevt senaste åren? (Situationer som har ansetts destabiliserat det finansiella systemet i 

Sverige, exempelvis Carnegie, Swedbank och SEB) Institutet för näringslivsforskning, 

forskning gällande rörliga ersättningar. 

Finns det belägg för att rörliga ersättningssystem har lett till ett överdrivet risktagande? 

Hur ser ni på relationen långsiktighet/kortsiktighet i rörliga ersättningssystem? 
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Vilken inverkan har storleken på ersättningarna haft för det politiska intresset i frågan om 

rörliga ersättningar? 

Regleringar av rörliga ersättningssystem 

Vad föranledde instiftandet av Finansinspektionens regleringar för rörliga ersättningssystem? 

Ser ni att det har funnits ett behov av regleringar gällande rörliga ersättningssystem inom 

finanssektorn? 

Varför anser ni det? 

Vad har det funnits för politiska motiv till införandet av Finansinspektionens regleringar för 

rörliga ersättningssystem i finansiella företag? 

Vad syftar föreskrifterna till att reglera? 

Förutsatt att det finns ett behov av regleringar av rörliga ersättningssystem. Varför har inte 

detta reglerats sig självt då långsiktig överlevnad ligger i aktieägarnas intresse – styrelsen 

företräder aktieägarna och är samtidigt ytterst ansvariga för att sunda ersättningssystem finns 

på plats? 

Hur ser ni på att Finansinspektionen i flera avseenden har gått ett steg längre och 

implementerat hårdare regleringar än vad som angavs i FSB:s och EU-kommissionens 

riktlinjer? 

Finns det en risk för överreglering i och med de nya regleringarna? Med hänsyn till att inte 

bara ledande befattningshavares och risktagares rörliga ersättning regleras. 

Hur tror ni att den fasta delen av ersättningssystemen kan komma att utvecklas i och med 

regleringarna? 

 


