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Bakgrund: I bakgrunden redogör vi för olika finansiella kriser och de effekter som dessa 

haft på det svenska regelverket angående rörliga ersättningar. Vi tar även upp 

de diskussioner som på senare tid skett kring rörliga ersättningar samt de 

huvudproblem som lyfts fram. Våra teorier grundas på de nya direktiven från 

Finansinspektionen FFFS 2009:6,7 samt intressentmodellen, vi använder oss 

också av agentteorin, stewardshipteorin och economic man. 

Syfte: Syftet är att undersöka om de nya rekommendationerna kring rörliga 

ersättningar leder till mer långsiktig planering på ledningsnivå i banker. 

Metod: För att få klarhet i problemet har vi valt att använda oss av semistrukturerade 

intervjuer med öppna frågeställningar. Under undersökningen har vi genomfört 

tre personliga intervjuer och en mejlintervju, respondenterna representerar 

intressentgrupperna stakeholder, stakewatcher och stakekeeper. 

Slutsatser: Under vår undersökning har vi kommit fram till att rekommendationerna idag är 

så pass nya att det är svårt att säga något om dess betydelse, men det har ändå 

framkommit intressanta synpunkter kring rekommendationerna och rörliga 

ersättningar i allmänhet. Bland annat har det visat sig att bankerna upplever 

problem med att identifiera sina risktagare. Vi har även kommit fram till att de 

nya rekommendationerna kan vara ett steg till ett mer långsiktigt tänkande kring 

rörliga ersättningar. Dock krävs för detta även en förändring av ledningens 

tankesätt. 



Summary 

Program: Ekonomprogrammet, Institutionen för företagsekonomi Högskolan Dalarna 

Title:  Bonus Agreement – Towards a long-term thinking  

Author: Fredrik Wike and Mattias Ljungkvist Holm  

Advisor: Jan Åkerstedt 

Examiner: Rune Wigblad 

Keywords: Variable compensation, Bonuses, Stakeholder theory, Agencytheory, 

Stewardshiptheory, Economic man, FFFS 2009:6,7 

 

Background:The background explains different financial crises and the effect those crises 

had on the Swedish acquits regarding variable compensation. The resent 

discussion regarding variable compensation and the main problems with 

bonuses is also explained. Our theories for this essay is mainly based on the 

new directions from Finansinspektionen FFFS 2009:6,7 and stakeholder theory. 

Other theories used are agency theory, stewardship theory and economic man. 

Purpose: The purpose of this essay is to analyze the new directions for variable 

compensation and to investigate if these new directions can lead to a more long-

term thinking for managers in banks.  

Method: We used semi-structured interviews with open questions for our survey. During 

the survey we conducted three personal interviews and one mail interview, 

respondents represented the stakeholder groups: stakeholder, stakewatcher and 

stakekeeper.    

Conclusion: During our survey we found that the directions from Finansinspektionen are 

still on an early stage and it has been hard to analyze their effects.  But it has 

been shown that the banks experience some difficulty in identifying their risk 

takers. In our investigation we have found that the new directions can be a step 

towards a more long-term thinking but it requires the management to change the 

point of view regarding bonuses.  
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1. Inledning 

Bonusar till högre tjänstemän är ett ämne som är hett debatterat inom media speciellt i 

kristider, eftersom det är då allmänheten har mest funderingar kring hur dessa höga bonusar 

kan betalas ut. Medan allmänheten normalt har en högre toleransnivå för höga bonusar i bra 

tider då företagen går bra. Detta har gjort oss intresserade av vad som påverkar 

bonusnivåerna och om det görs några försök till att få ett mer långsiktigt tänkande i 

företagsledningarna än vad det tycks vara idag. 

 

Peter Drucker
1
 ansåg för 20 år sedan att en VD lön inte borde vara större är 20 gånger den 

lägst betalde anställde, då var kvoten 40:1 idag har den kvoten stigit till 300:1 (Internet 10, 

SVT Forum). Rörliga ersättningar i form av bonusar är ingen ny företeelse. Redan 1903 

nämns det en utgiftspost för bonus till tjänstemän i L.M. Ericsson AB:s årsredovisning kallad 

tantiem
2
 (Internet 1, Ericssonhistory.com). Det var dock först under 80-talet som bonusarna 

tog fart på allvar i Sverige med allt större belopp. Detta har lett till att vi idag har historiskt 

höga ersättningar till företagsledningar (Internet 3, Ekonomistats.se).  

 

”Fel direktörer får bonus” löd rubriken den 2 december 2008 på Dagens Nyheters 

debattsida, frågan är inte om en VD ska bli kompenserad för sitt stora ansvar utan om 

ersättningen verkligen är prestationsbaserad menar debattörerna. Basketlaget Boston Celtics 

betalar sin spelare Kevin Garnett 22,5miljoner dollar per år medan den lägst betalade spelaren 

har 500 000 dollar per år, trots det finns det inget lag som skulle tveka att betala Garnett den 

summan varje år. Problemet är när andra lag har en spelare som inte är Kevin men han är 

210cm lång och spelar okej, och betalar honom 22,5miljoner dollar i hopp om att han också 

ska bli lika bra. Det är precis samma problem som finns inom affärsvärden, en bra VD ska ha 

bra betalt och en dålig VD ska inte ha det. (Internet 10, SVT Forum) 

                                                
1Peter Drucker är en känd författare inom ekonomi och marknadsföring 

2En belöning i form av lönetillägg som ofta tillfaller företagsledningen i form av andel av företagsvinsten. 

(Internet 2. Ne.se)  
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1.1 Bakgrund 

Bonusavtal är inte avgränsat för att endast gynna företagsledningen utan även vanliga 

arbetare kan få bonusar, till exempel använder byggbranschen sig av en slags rörlig 

ersättning. Skillnaden mellan dessa avtalssystem är dock att inom byggbranschen så arbetar 

en arbetskartell emot arbetstagarna och skapar på så sätt en slags motvikt som håller 

ersättningarna i schakt. Förutom att det i finansvärlden handlar om mycket större belopp så 

saknas ofta motvikten och den rörliga ersättningen bestäms ofta inom slutna grupper med 

gemensam syn på frågan. (Internet 5, dn.se/ekonomi)   

 

Svenska företagsledare vill gärna framstå som duktiga chefer som är internationellt 

eftertraktade och därför ska ha löner efter det. I verkligheten är det istället ytterst få svenska 

företagsledare som är riktigt eftertraktade på den internationella marknaden och som därför 

borde betalas därefter. (Rossander 2007, s. 48) Trots detta visar en artikel från Svenska 

Dagbladet att Sverige ligger kvar på förstaplats av de konkurrenskraftigaste länderna i Europa 

enligt mätning enligt Lissabonstrategin
3
 gjord av World Economic Forum. I mätningen har 

Sverige fått beröm för innovation, utnyttjande av ny teknik och forskning och utveckling. 

(Internet 12, svd.se)  

 

Nya rekommendationer tillkommer vanligen till följd av kriser eftersom det är först då som 

problemet blir uppmärksammat därför redogör vi nedan för några intressanta kriser samt 

följder av dem. Det vill säga att lagar tillkommer efter inträffade händelser som 

uppmärksammar ett problem som inte tidigare är reglerade. Exempel på detta är den omtalade 

IPRED-lagen som trädde ikraft under 2009 och är en förändring av upphovsrättslagen 

(1960:729). Det hade länge varit ett problem med olaglig fildelning och man förändrade då 

lagen så att det skulle gå att fällas för detta. Det går alltså inte att dömas för något som det 

inte finns en lag för innan den har skrivits. (Internet 11, ne.se) I styckena nedan kommer vi att 

redogöra för ett par moderna finansiella kriser och vilken effekt dessa kriser har haft på 

svensk lagstiftning gällande rörliga ersättningar.  

                                                
3En gemensam strategi inom EU för ekonomiska, sociala och miljöutmaningar 
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1.1.1 IT-bubblan 

I takt med att Internets utvecklades på 1990-talet med billigare uppkopplingskostnader och 

ökade uppkopplingshastigheter gavs också större möjligheter till att göra affärer över internet. 

Internet var nu inte bara tillgängligt för ett fåtal utan för alla, vilket gav företagen en bredare 

marknad. Datoranvändandet fick ett uppsving och företag som var baserade på Internet blev 

succéer. Detta ledde till att många företag såg stora risker i att tappa marknadsandelar och 

halka efter. Mängder av företag började då investera i IT bolag och satsa stora pengar på att 

utveckla sin relation till Internet. Vid uppköpen av bolag var det mycket vanligt att köpen 

betalades med aktier i det egna bolaget, vilket på sätt och viss var som att köpa bolagen med 

luft.  Även entreprenörer såg sina möjligheter att tjäna på den snabba utvecklingen vilket 

ledde till att en uppsjö av IT relaterade företag utan större substans skapades. Time to market
4
 

blev ett essentiellt koncept som genomsyrade hela IT revolutionen. I slutet av 1990-talet 

började utvecklingen stanna av och kunderna strömmade inte till Internethandeln i den 

utsträckning man tidigare räknat med. Detta ledde till att företagen började få problem med 

likviderna och stora investerare började förlora pengar. Ägarna började ställa större krav på 

bolagen gällande deras substans, krav som de flesta bolagen inte kunde uppfylla vilket i 

många fall ledde till konkurs. (Internet 16, P3-dokumentär)  

 

1.1.2 Skandia affären 

En av de största svenska skandalerna som uppdagades efter att IT-bubblan sprack var den så 

kallade Skandia affären
5
. Vilken var uppdelad i tre delar: bonusprogram, fördelningen av 

köpeskilling vid försäljningen av kapitalförvaltning och exklusiva lägenheter. Den mest 

omtalade delen i affären blev de två bonusprogrammen Sharetracker och Wealthbuilder. 

(Rossander, 2007, s.43f) 

 

                                                
4Affärsidéer skulle förverkligas så fort som möjligt för att få bort långa processer med att få ut idén till 

konsumenterna.  

5Ett samlingsnamn på den skandal som utspelade sig i Skandia under slutet av 1900-talet och början på 2000 
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Sharetracker var riktad till alla de högre cheferna och då utdelning av optioner var förbjudet 

enligt försäkringslagen så skulle utdelningen ske i likvida medel. Den rörliga utdelningen i 

programmet skulle vara kopplad till aktiekursen och resultatet så att utdelningen skulle vara 

mindre om företaget gick dåligt, så kallat shareholder-value only. (Rossander, 2007, s.44ff) 

Styrelsen var tveksam till programmet och ville därför införa ett tak för hur mycket som fick 

delas ut, vilket också gjordes i augusti 1997. Detta tak försvann dock på ett mystiskt sätt 

redan någon gång mellan september och oktober samma år, vilket blev den största skandalen. 

Styrelsen måste ha varit med och medverkat till detta beslut men då inget finns dokumenterat 

om att taket slopats finns det ingen som vet hur det verkligen gått till. (Carlsson, 2004, s 

158f) 

 

Wealthbuilder var det andra bonusprogrammet som skapades av AFS som i motsats till 

sharetracker kunde dela ut optioner. Då Wealthbuilder startades hade försäkringslagen ändras 

så att det nu var möjligt att ge utdelning i optioner. Det nya bonusprogrammet skulle 

dessutom rikta sig till endast 20-30 personer istället för 100-200 personer som sharetracker 

omfattades av. Dvs att bonusprogrammet bara skulle rikta sig till de allra högsta cheferna.  

Till detta bonusprogram infördes ett tak för utdelningar på 300 miljoner kronor. Även i detta 

program började man dock snabbt diskutera en bortplockning av bonustaket, vilket ledde till 

att Skandias slutliga åtagande blev 963 miljoner kronor. (Carlsson, 2004, s. 163-172) 

 

Skandias bonusprogram uppgick på några år i slutet av 1900-talet och början av 2000 till ca 

4,5 miljarder kronor. 1998-2003 hade Skandiakoncernens vinst uppgått till 3,2 miljarder 

medan det totalt delats ut 3,7 miljarder i bonusar utöver ordinarie lön och innan de 

amerikanska chefernas bonusar räknats med. (Internet 8, P3-dokumentär) 

1.1.3 Följder av IT-bubblan och Skandia affären 

Som en följd av bolagsledningens agerande i Skandia började man utveckla Svensk kod för 

bolagsstyrning
6
 som omfattar alla svenska aktiebolag som omfattas av handel på Nasdaq 

                                                
6Nedan kallad ”koden” 
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OMX Stockholm och NGM Equity.
7
 Rekommendationerna riktar sig mot ledningen i 

företaget som ska säkerställa att ägarnas intresse tas tillvara. Koden har den enkla regeln ”följ 

eller förklara” som innebär att den inte är tvingande men vid avvikande från kodens 

rekommendationer ska företaget förklara varför de avvikit. Utformningen av 

rekommendationerna styrs i mycket stor utsträckning av de rekommendationer som utges av 

EU-kommissionen. I den reviderade koden från 2010 har det även tillkommit 

rekommendationer för hur rörliga ersättningar till ledande befattningshavare ska utformas. 

Bland annat ska det nu finnas ett ersättningsutskott i varje bolag, det ska även finnas ett tak 

för kontanta ersättningar. De ersättningar som betalas ut ska även vara kopplade till 

prestationer som i efterhand går att kontrollera i vilken grad de är uppfyllda. (Internet 9, 

Kollegiet för svensk bolagsstyrning) 

 

1.1.4 Finanskrisen  

Hösten 2007 gick världen in i en stor finanskris på grund av de så kallade subprime-lånen
8
 i 

USA, där en allt för stor utlåning under lång tid lett till att många tvingats lämna tillbaka sina 

hus och bostadspriserna rasade. Säkerheterna för lånen blev då värdelösa vilket fick till följd 

att bankerna var tvungna att skriva ner sina tillgångar. Bankerna hade dock inte behållit lånen 

för sig själva utan även sålt sammanslagna lån vidare på finansmarknaden och risken för 

lånen var därmed globalt utspridd. Då folk i USA började lämna tillbaka husen istället för att 

betala lånen blev dock dessa lån värdelösa för köparna av lånepaketen.  Den 15 september 

2008 ledde detta till att den stora investmentbanken Lehman Brothers försattes i konkurs. 

Efter denna konkurs spred sig oron världen över för vilka säkerheter det egentligen fanns i 

det finansiella systemet, vilket även gett upphov till många diskussioner om huruvida 

företagsledarna verkligen gör rätt för de höga ersättningar de många gånger plockar ut ur 

företagen. 

 

                                                
7På http://www.bolagsstyrning.se finns det utförlig information om koden och där kan man även finna den 

senaste reviderade koden för bolagsstyrning. 

8Lån som ges med ett lågt krav på säkerhet 

http://www.bolagsstyrning.se/
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1.1.5 Effekter av krisen 

Den första januari 2010 trädde som en följd av regeringens ingripanden under finanskrisen 

nya rekommendationer
9
 ikraft gällande ersättningspolicyn i bland annat banker och fondbolag 

som står under Finansinspektionens tillsyn (Se bilaga 1 & 2). Målsättningen med dessa 

rekommendationer är att minska det överdrivna risktagandet som tidigare ersättningssystem 

ansetts ha lett till, samt att det kortsiktiga tänkandet lett till förluster i bolagen på lång sikt. 

Enligt de nya föreskrifterna ska alla finansiella företag nu ha en ersättningspolicy där det ska 

framgå vilka ersättningsnivåer som gäller samt hur de ska tillämpas, samt att de rörliga 

ersättningarna ska omfatta ”anställda som kan påverka företagets risknivå
10

”. Ersättningarna 

skall inte heller betalas ut direkt utan stora delar av den kommer istället att skjutas upp under 

en treårsperiod för de anställda som anses påverka företagets risknivå, detta för att 

ersättningen i efterhand ska kunna plockas bort om det visar sig att den anställde inte nått 

resultatkraven. Viktigt är också att bolagen ser över den ersättningspolicy som finns så att 

den verkligen främjar en effektiv riskhantering samtidigt som den inte får uppmuntra till ett 

överdrivet risktagande. Man ska även helt kunna slopa den rörliga ersättningen om det anses 

rimligt, endast vid nyanställning ska det vara tillåtet med en garanterad rörlig ersättning och 

då endast under det första året. Dock måste det finnas en rimlig balans mellan den fasta och 

den rörliga delen i ersättningen, av rekommendationerna framgår även att den rörliga 

ersättningen för en enskild period inte får äventyra företagets förmåga att visa positivt resultat 

över hela konjunkturcykeln. (Håkansson & Wennerholm, 2009) 

 

Även Aktiespararna har utarbetat en ägarpolicy som innehåller deras syn på 

incitamentsprogram där man till stor del ställer sig bakom kodens rekommendationer, 

skillnaden är att Aktiespararna vill ha rekommendationer som visar en större omsorg för de 

små ägarna. Man menar att det är viktigt för ägarna att på bolagsstämman kunna ta del av en 

väl genomarbetad plan för hur de rörliga ersättningarna ska vara utformade, utformningen ska 

dessutom vara skälig och ändamålsenlig gentemot det ansvar personen har. Från 

                                                
9Detta är finansinspektionens föreskrifter som ska tillämpas av alla bolag som står under deras tillsyn 

10Detta ska beröra personer även utanför ledningsgruppen, begreppet finns definierat i FFFS 2009:6 kap 1 §3 p2 

(se bilaga 1) 
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Aktiespararnas sida ser man det som en positiv drivkraft för långsiktighet att personalen och 

ledningen är ägare i det egna bolaget, detta ger de anställda och aktieägarna ett gemensamt 

intresse. (Aktiespararnas riksförbund, 2010) 

 

En rörlig lön kan vara ett bra komplement till den fasta lönen för att på det viset premiera 

resultat uppnådda av anställda eller ledningspersoner, en del av den rörliga ersättningen bör 

också öronmärkas för långsiktiga investeringar i bolagets egna aktier. Viktigt är även att 

incitamentsprogrammen i förhand kopplas till mätbara mål och prestationer och att de 

avspeglar den tid som bolagets intäkter påverkas inom sektorer där man arbetar med stor 

riskhantering så som kreditgivning och kapitalförvaltning. VD och ekonomi- eller 

finanschefer bör däremot inte ha någon rörlig ersättning alls menar Aktiespararna. 

(Aktiespararnas riksförbund, 2010) 

 

1.2 Problembeskrivning 

Rossander skriver i sin bok ”Det kidnappade kapitalet” att det finns fem grundläggande 

problem med bonussystemet, för det första uppmuntrar bonusarna till kortsiktigt tänkande 

istället för vad som är bra långsiktigt för företaget. För det andra skickar det internt fel 

signaler till medarbetarna som leder till avundsjuka och slöseri. Dessutom belönar inte 

bonusavtalen de personer som verkligen skapar förutsättningarna för att företaget ska gå bra, 

så som uppfinnarna och utvecklarna. Då företaget går dåligt finns det heller ingen nedsida där 

företagsledningen får avstå från lön. För det femte menar Rossander att fel personer kan 

rekryteras till företaget på grund av bonusavtalen då de som lockas av de snabba pengarna 

inte alltid är de som är mest lämpade att driva företaget. (Rossander 2007, s. 48ff) Även i 

Balans (nr 3 2009, s 19f) stöds Rossanders påstående om att bonusar som incitament gynnar 

ett kortsiktigt tänkande, istället för att bidra till ett långsiktigt tänkande. I motsats till 

Rossander menar Jonas Vlachos
11

 att bonusar kan vara bra för företagen. Han menar att 

starka ägare ofta är mer riskbenägna med företagen än vad företagsledningen är, detta då 

                                                
11

Docent i nationalekonomi med en doktorsexamen från Handelshögskolan i Stockholm   
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ledningen får sin huvudsakliga inkomst från företaget medan ägarna har möjlighet att sprida 

sina investeringar över flera företag och därför kan ta en större risk. (Internet 4, newsmill.se) 

Under den finanskris som följde efter de så kallade subprime-lånen var oroligheterna stora 

kring bankernas överlevnad och världen över gick stater in med olika bankgarantier för att 

rädda bankerna. I Sverige fördes även diskussioner kring statliga stöd till bilindustrin som var 

nära en kollaps. Under 2010 drabbade åskmoln från ett vulkanutbrott på Island flygbolagen 

hårt då flygförbud i stora delar av Europa utlystes under flera dagar, även här diskuterades det 

kring statliga stöd för att rädda flygbolagen. Då statliga pengar används för att rädda fler 

bolag väcks frågan på nytt om dessa statliga åtgärder ska användas till att betala ut höga 

rörliga ersättningar till ledningarna i bolagen. Riksgäldens garantiprogram försäkrar 

bankernas upplåning mot en avgift (Internet 13, riksgälden). Det är också på grund av de 

statliga stöden till bankerna som de nya rekommendationerna har kommit till, något som kan 

komma att bli aktuellt även inom andra branscher om statliga stöd blir aktuella även där. 

 

I Finansinspektionens föreskrifter står det att banker ska kunna skjuta upp 60 % av 

utbetalningarna i rörliga ersättningar till risktagare i företaget i minst tre år. Detta gör att 

bankerna innan den 31 augusti 2010 ska ha identifierat och rapporterat sina risktagare till 

FI
12

(FFFS 2009:6). En uppgift som har visat sig vara svårhanterlig för bankerna då det visar 

sig att antalet risktagare varierar kraftigt mellan bankerna. En undersökning som DI
13

 gjort 

visar dessa kraftiga variationer då SEB säger att 2,4 % av sina anställda är risktagare medan 

närmare hälften av de anställda på Handelsbanken består av risktagare. Även Nordea och 

Swedbank redovisar låga siffror angående sina risktagare då dessa utgör mellan 5-10% av de 

anställda. SEB definierar sina risktagare enligt följande ”en person som har mandat att 

exponera banken för väsentlig risk eller ett materiellt inflytande över beslut som kan leda till 

väsentlig riskexponering för banken”. (DI, 2010-04-17, s 11)  

 

                                                
12Finansinspektionen 

13Dagens Industri 
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Bankerna har idag ett högt förtroende i Sverige med en ökning på 39 procentenheter mellan 

1993-2007 och ligger 2009 på 76 % av det svenska folket som har stort eller ganska stort 

förtroende för bankerna. Under 2008 vände dock trenden och förtroendet sjönk med 2 

procentenheter. Om bankerna börjar laborera för mycket med pengarna och ge höga rörliga 

ersättningar till ledningen är det till stor del småspararna som drabbas. I så fall kan 

förtroendet för bankerna komma att sjunka ytterligare. (Internet 14, bankföreningen) 

 

1.2.1 Avgränsning 

Åsikterna om bonusar går starkt isär vad gäller om de är bra eller inte. Ett av de större 

problemen som folk ser är dock att de inte leder till ett långsiktigt tänkande och att de höga 

bonusarna egentligen inte motiverar företagsledarna att arbeta effektivare, samt att 

bonusnivåerna många gånger tycks sakna tak. Vi har därför valt att begränsa undersökningen 

till rörliga ersättningar på ledningsnivå i de svenska bankerna. Anledningen till att vi valt att 

inrikta oss på rörliga ersättningar på ledningsnivå är att det är de ersättningarna som oftast 

debatteras i media och bland politiker. Eftersom det nyligen har kommit nya 

rekommendationer från Finansinspektionen kring utformningen av rörliga ersättningar har vi 

valt att utgå från dessa. Med stöd av Rossanders påståenden har vi valt att utgå från att rörliga 

ersättningar idag leder till ett kortsiktigt tänkande istället för ett långsiktigt, därför kommer vi 

att titta på om de nya rekommendationerna kan vara ett steg till ett mer långsiktigt tänkande i 

företagen. Med kortsiktigt tänkande menar vi ett kvartalstänkande med korta 

upphandlingstider och snabba beslut för att gynna börsvärdet och strävan efter en 

vinstmaximering för ägarna. Det vill säga att ledningen arbetar för att visa resultat nu och 

tänker inte på företagets framtida fortlevnad. I undersökningen bortser vi helt från rörliga 

ersättningar till anställda under ledningsnivå. Även om rörliga ersättningar regleras genom 

aktiebolagslagen, årsredovisningslagen och koden så har vi valt att inte lägga allt för stor vikt 

vid dessa rekommendationer utan fokuserar på de nya rekommendationerna och hur de kan 

leda till ett mer långsiktigt tänkande. 
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1.3 Syfte 

Syftet är att undersöka om de nya rekommendationerna kring rörliga ersättningar(bonusar)
14

 

leder till mer långsiktig planering på ledningsnivå i banker. 

                                                
14Som rörliga ersättningar har vi valt att använda den definition av rörliga ersättningar som finansinspektionen 

använder i de nya rekommendationerna 2009:6 kap 1 3§ p.7 (se bilaga 1). Det ska alltså vara en resultatbaserad 

ersättning som inte till beloppet och omfattningen är förutbestämt. 
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2. Referensram 

Nedan redogör vi för de teorier som utgör den referensram vi använt till analysen av vår 

undersökning.  Till den teoretiska referensramen har vi valt att använda oss av fyra olika 

teorier. Dessa teorier är intressentmodellen, economic man, agentteorin och stewardshipteorin 

som beskrivs under respektive rubrik i detta kapitel. Dessutom beskriver vi de lagar och 

rekommendationer som reglerar de rörliga ersättningarna. 

 

2.1 Intressentmodellen 

Företag använder sig ofta av olika motivationsmetoder så som rörliga ersättningar för att nå 

upp till olika mål. Dessa mål är oftast satta av koncernledningen, styrelsen eller ägarna. Dock 

finns det mängder av aktörer och individer på marknaden som påverkar företagens beslut i 

dessa frågor. För att kunna identifiera dessa aktörer och förstå vilken påverkan på företagen 

de har måste man förstå intressentteorin. Alla företag har intressenter, dvs. företag och 

organisationer har aktörer som påverkar eller påverkas av företagens aktioner, dessa aktörer 

präglas ofta av att de har gemensamma eller konfliktartade intressen mot företaget. Dessa 

intressenter är enligt den ursprungliga intressentteorin (stakeholder-teorin): ägarna, anställda, 

leverantörer, kunder, banker, stat och kommun. (Fassin, 2008, s 113-115) Även om den 

ursprungliga intressentmodellen av Freeman nu är 26 år gammal
15

 är den väldigt populär och 

har använts flitigt i mängder av arbeten (Fassin, 2008, s 113-115). Den har dock liksom 

frågan om rörliga ersättningars vara eller icke vara utvecklats till att vara bättre anpassad till 

den moderna företagskulturen. I figur 1 illustreras Freemans ursprungliga intressentmodell då 

alla intressenter är linkade till företaget och antas påverka det direkt.   

                                                
15Publicerad 1984 
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    Fig 1. Ursprunglig intressent-modell 

 

Enligt Freemans utvecklade intressentmodell finns det två typer av intressenter, den smala 

definitionen och den breda definitionen. Den smala definitionen innefattar de intressenter 

som är viktiga för företagets fortlevnad och framgång. I den breda definitionen finner vi alla 

aktörer som kan påverka eller påverkas av företaget. (Freeman, 2008, s 112-122)  Freemans 

utvecklade intressentmodell illustreras i figur 2. Den smala definitionen som befinner sig i 

boxen direkt länkad till företaget med pilar består av: finansiärer, kunder, samhällen, 

anställda och leverantörer. Den breda definitionen som befinner sig utanför boxen består 

således av: staten, media, kritiker, miljöaktivister, icke-statliga organisationer och övriga. 

Noterbart i figur två är att det har tillkommit aktörer som inte påverkar företaget indirekt 

genom t ex artiklar angående företagets verksamhet.     

        Fig 2. Den Utvecklade inressentmodellen 

 

I de två tidigare modellerna beskriver Freeman företags intressenter med det enkla begreppet        
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Stakeholder i den tidigaste modellen och utvecklar sedan begreppet genom att dela in det i 

den smala- och breda definitionen. När vi nu kommer fram till den tredje modellen, som är 

utvecklad av Yves Fassin, så introduceras två nya begrepp för att ge en fullständigare bild 

över intressenterna och deras roller mot företaget. Till det redan befintliga begreppet 

stakeholder tillkommer nu också begreppen: stakewatcher och stakekeeper. Där stakeholder 

är de intressenterna som direkt påverkar företaget, den tidigare nämnda smala definitionen. 

Stakewatcher är de intressenter som påverkar företaget indirekt genom stakeholders. Ett 

sådant exempel kan t ex vara facket som skyddar företagets anställda gentemot företaget 

genom bl a kollektivavtal. Nu är det inte sagt att företag inte bryr sig om sina anställda, 

tvärtom i de flesta fallen. Men då företag strävar efter att maximera sin lönsamhet kan ibland 

de anställda komma i kläm och då agerar facket som ett skydd för den anställde mot 

företaget. Sedan har vi det tredje och sista begreppet som är stakekeepers som består av 

oberoende aktörer. Dessa aktörer har inget direkt intresse i företaget men ändå kan de 

påverka företaget. Påverkan är dock ensidig då företaget i sig har väldigt svårt att påverka 

stakekeepers. Media är en stakekeeper, de kan påverka allmänhetens uppfattning angående 

företag och deras verksamhet. Allmänheten i sin tur påverkar politikerna som i sin tur kan 

arbeta fram lagar och restriktioner. (Fassin, 2009, s 120ff) För att summera dessa tre begrepp: 

”The stakeholder who holds a stake, the stakewatcher who watches the stake and the 

stakekeeper who keeps the stake” (Fassin, 2009, s 128).    

 

    Fig 3. Fassins intressent-modell 
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I figur 3 ovan illustreras Fassins intressentmodell där stakeholders befinner sig inom den 

stora cirkeln, stakewatcher utanför den stora cirkeln men i kontakt med de stakholders de 

bevakar. Sedan har vi stakekeepers utanför den stora cirkeln med pilar mot denna. 

 

2.2 Economic man 

Nu när vi förstår vilka som kan påverka företag i deras beslutsfattande rörande rörlig 

ersättning kan vi gå in på mottagaren av den rörliga ersättningen, i vårt fall VD. För att förstå 

hur denne individ tänker och agerar använder vi oss av teorier om en i ekonomin central 

karaktär nämligen Economic man. Grundad av Adan Smith
16

 redan 1776 i hans bok Wealth of 

nations, där han beskriver en modell av mänskligt beteende. Även om economic man är 

rationell, kalkylerande och nyttomaximerade så drivs han inte bara av egenintressen, utan han 

är en blandning av instinkter, förmågor, motiv och preferenser. Egenintresse är nödvändigt 

för economic man men det är inte en komplett beskrivning för att förstå hans handlande. Det 

ligger i de mänskliga instinkterna att köpslå, handla och byta gods för att på så sätt maximera 

sin egen nytta. (Morgan, 2006)  

 

Även om alla människor föds med i stort sett samma förmågor så utvecklar vi dessa olika och 

i olika takt. Dessa förmågor gör att individerna passar för vissa roller inom ett företag, detta 

leder även till utbyten mellan företag. Motiven och preferenserna hos economic man är nära 

besläktade och även om egenintresset är centralt för economic man så är besluten 

genomsyrade av en känsla för rättvisa. Utbyte av gods och tjänster ska ge gemensamma 

fördelar och inte vara exploativt. (Morgan, 2006) Även om Smiths economic man ogillar 

risktagande har dagens economic man utvecklats åt det motsatta och Robbins economic man 

säger följande: ”I may behave one way and I may behave another, but what is that to you? 

You must take my choices as you find them: I choose as I choose and that is all you really 

need to know” (Robbins, 1936, p.). 

                                                
16Skotsk filosof och nationalekonom på 1700-talet, grundare till den moderna nationalekonomin  
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2.3 Agentteorin 

Rörliga ersättningar används av företagen som ett incitament till ledningen för att motivera 

dem att arbeta hårdare. Men vad som motiverar en individ skiljer sig självklart åt, vissa 

individer motiveras av pengar andra motiveras av att det går bra för företaget och att man har 

ett intressant arbete. Agentteorin baseras på att det finns en relation mellan agenten och 

uppdragsgivaren
17

. Tanken är att agenten ständigt kommer att arbeta i ett egenintresse för att 

själv tjäna så mycket som möjligt, det uppstår därför en konflikt mellan ledningen och 

aktieägarna. Ägarna saknar ofta den kunskap som behövs för att själva styra företaget och blir 

därför tvungna att lita på att den ledningen som tillsats gör ett bra jobb. Agentteorin menar att 

man måste skapa incitament till ledningen att agera för ägarnas bästa genom att även agenten 

gynnas av detta. En ersättning som är kopplad till bolagets vinst kommer att leda till att 

agenten istället kommer göra sitt bästa för att bolaget ska gå så bra som möjligt vilket även 

ligger i ägarnas intresse. (Schroeder, Clark, Cathey, 2009, s 124ff)  

 

2.4 Stewardshipteorin 

Stewardshipteorin är en motsats till agentteorin i fråga om VD agerande och har sitt ursprung 

i psykologin och sociologin. VD agerar som en slags förtroendeman för ledningen och drivs 

till skillnad från agentteorin av liknande motivation som ledningen. Istället för att agera i 

egenintresse så ser VD till kollektivets bästa och värderar företagets intresse över sina egna 

intressen. VD skyddar och maximerar aktieägarnas investeringar för att på så sätt maximeras 

förtroendemannens nytta. (Davis, Schoorman, Donaldsson, 1997, s 20-47)   

 

2.5 Lagar, regler och rekommendationer 

Rörliga ersättningar regleras i Sverige genom aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, svensk 

kod för bolagsstyrning, FFFS 2009:6 och FFFS 2009:7. Där svensk kod för bolagsstyrning 

och FFFS utgör rekommendationer medan ABL och ÅRL är lagar. I aktiebolagslagens 8:e 

                                                
17Till exempel är VD en agent gentemot aktieägarna i bolaget som då blir uppdragsgivare 
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kapitel finns det vissa riktlinjer för hur ledande befattningshavares löner ska bestämmas. I § 

51 framgår att det är styrelsen som varje år ska upprätta förslag till de ersättningar som VD 

och andra ledande befattningshavare ska tilldelas, dessutom ska det enligt § 52 finnas ett tak 

för den ersättning som högst kan utgå. Dock kan det finnas särskilda skäl som tillåter att 

styrelsen frångår de riktlinjer som satts upp enligt § 53. I årsredovisningslagen § 20 kap 5 står 

även att tantiemer och andra rörliga ersättningar till styrelsen och VD särskilt skall redovisas. 

Även pensionskostnader för styrelse och VD skall enligt samma lag § 22 redovisas särskilt 

(Svensk författningssamling 2010). Svensk kod för bolagsstyrning reglerar rörliga 

ersättningar genom rekommendationer och har nyligen kommit ut med en reviderad kod som 

närmare behandlar problematiken med rörliga ersättningar. Koden beskrivs även ovan i 

bakgrunden under punkten 1.1.3 Följder av IT-bubblan och Skandia affären. Även FFFS 

2009:6,7 är rekommendationer och bifogas i bilaga 1 och 2. 
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3. Metod 

Vid genomförandet av en undersökning finns en mängd olika metoder att utgå ifrån, t ex 

frågeformulär, intervjuer, observationer och skriftliga källor. Den data som samlas in kan 

bestå av två olika delar, primär- eller sekundärdata. Primärdata är sådana data som forskaren 

själv samlat in genom frågeformulär, intervjuer eller observationer. Alla skriftliga källor är 

således sekundärdata som någon annan samlat in. (Denscombe, 2009, s 183ff) 

      

3.1 Skriftliga källor 

Då det är nya rekommendationer som vi granskat har vi valt att använda oss av många 

tidningsartiklar eftersom dessa snabbt blir publicerade och innehållet är aktuellt. Dessutom 

ger forskning baserad på dokument tillträde till mängder av data till en låg kostnad, dock 

måste forskaren ta ställning till trovärdigheten i dokumenten. (Denscombe, 2009, s 316f) 

 

Som skriftliga källor har vi använt oss av lagtext och svensk kod för bolagsstyrning för att 

kunna se hur regelverken är uppbyggda. Vi har dessutom använt oss av vetenskapliga artiklar 

för att bygga vår referensram med olika teorier som är till hjälp då resultatet ska analyseras. 

  

3.2 Intervjuer  

Enligt Denscombe (2009, s 233 ff) finns tre huvudsakliga metoder att utgå ifrån då man utför 

intervjuer; strukturerade, semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer.  

Intervjuer som utförs utifrån en strukturerad metod påminner väldigt mycket om ett 

frågeformulär. Man har där fasta frågor och ibland även svarsalternativ men tillskillnad från 

frågeformulär så sker den strukturerade intervjun muntligt. Fördelen med denna metod är att 

då frågorna är relativt stängda och den som utför intervjun har en klar bild över var denne vill 

leda intervjun så är det en bra metod att använda om man vill göra många intervjuer.  

Semistrukturerade intervjuer utgår ifrån fasta frågeställningar men ger möjligheter till 

fördjupning i de förutbestämda frågorna. Denna metod ger ett bättre djup i frågorna än den 
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strukturerade metoden och intervjuobjektet får större möjlighet att utveckla sina tankar om 

ämnet.  

En ostrukturerad intervju innebär att man introducerar ett ämne och låter intervjuobjektet 

prata fritt medan forskaren avbryter så lite som möjligt. Denna form av intervju lämpar sig 

när man använder sig av få intervjuobjekt och är en kvalitativ metod och man har begränsad 

tid och resurser.  

 

3.3 Urvalet 

För att forskningen ska ge en rättvisande och objektiv bild är urvalsgruppen som väljs av 

yttersta vikt. Som forskare bör man därför börja med att titta på vilka som finns med i den 

urvalsram som man sedan ska välja utifrån. Där efter bör man bestämma sig för en lämplig 

storlek på urvalsgruppen. De viktigaste kriterierna för en bra urvalsram är att den är relevant 

och endast innehåller sådant som går att relatera till undersökningen, den ska vara fullständig 

och täcka in alla relevanta uppgifter, dessutom är det viktigt att urvalsramen är uppdaterad så 

att inte inaktuella uppgifter används i undersökningen. (Denscombe, 2009, s 40 ff)  

 

Vi bortser i denna undersökning från observationer då lagen som ligger till grund för vår 

undersökning är ny (trädde i kraft första januari 2010). Detta gör det svårt att se tendenser i 

dess påverkan på företagens långsiktiga tänkande på detta tidiga stadium. Vi har även valt att 

inte använda oss av frågeformulär för att vi vill ha en djupare undersökningsmetod. Det är 

även svårt att formulera frågorna i frågeformulär så att det ger svar på vårt syfte, det är också 

lätt att det blir missförstånd i formuleringarna. Det skulle göra att om vi ville göra 

undersökningen genom frågeformulär så skulle vi behöva vara på plats under svarsprocessen 

för att kunna besvara eventuella funderingar kring frågeformuleringar. Inriktningen på vår 

undersökning fokuserar på personliga semistrukturerade intervjuer med en riktning mot 

öppna intervjuer. Slutna intervjuer kommer inte att användas eftersom de lämpar sig bäst vid 

ett större antal respondenter. Denna intervjuform är väldigt fast i sina frågeställningar vilket 

gör att information kan förbises då frågorna inte berörs på djupet. För att i möjligaste mån 

undvika att viktig information som framkommer under intervjuerna har vi även valt att spela 
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in intervjuerna. Dessutom har vi använt oss av kvantitativ sekundärdata i form av skriftliga 

källor så som vetenskapliga artiklar och artiklar i dagspress. Vi lägger även stor vikt vid de 

nya rekommendationerna som FI (FFFS 2009:6,7) har presenterat då de utgör grunden för vår 

undersökning.    

 

Till undersökningen ville vi använda oss av respondenter från alla intressegrupper, det vill 

säga stakeholder, stakewatcher och stakekeeper. Det vill vi göra för att kunna angripa 

problemet från flera olika vinklar och skapa oss en helhetsbild. Därför utgick vi från att 

intervjua åtta respondenter, två respondenter för att representera företagen, två respondenter 

från bankorganisationer för att representera stakeholders, två respondenter från 

intresseorganisationer för att representera stakewatchers och två respondenter från 

institutioner för att representera stakekeepers. Även om frågan om rörliga ersättningar är hett 

debatterat i media har vi i vår undersökning valt att inte söka några respondenter som 

representerar media som också fungerar som en stakekeeper. Detta för att även om vissa 

reportrar har en god kunskap i ämnet ska de även täcka många andra områden och saknar 

därför det djup i sin kunskap som vi söker. Vi strävar därför att gå direkt till medias källor för 

att inte viktig information för vår undersökning skall sållas bort i mellan ledet. Vi har även 

valt att göra en geografisk avgränsning till Sverige även om liknande rekommendationer 

utformats i övriga världen. Detta har vi gjort eftersom syftet med undersökningen är att 

granska hur rekommendationerna fungerar i de svenska bankerna. 

 

3.3 Validitet och reliabilitet 

Validiteten i en undersökning syftar på att det som är relevant för undersökningen är det som 

mäts. För att sedan kunna värdera detta behövs också reliabilitet vilket syftar på hur noggrant 

man mäter något. Validitet innebär att man undviker systematiska mätfel medan reliabilitet 

innebär istället att man undviker slumpmässiga mätfel. (Internet 15, ne.se) I en kvalitativ 

undersökning är det dock svårt att fastställa mätresultat i siffror utan man måste istället 

använda sig av andra mått, där blir det istället en beskrivande process där förutsättningarna 

för undersökningen samt processen för att nå fram till resultatet beskrivs så utförligt som 

möjligt. Detta är viktigt eftersom att läsaren måste ges tillfälle att själv kunna bedöma hur 
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trovärdig, tillämplig och rimlig undersökningen är. Faktorer som då blir viktiga för läsaren att 

veta är då till exempel hur datainsamlingen och urvalet har gått till och om forskaren varit 

oberoende i undersökningen. Validiteten är det som visar att rätt parametrar undersöks och är 

något som är av yttersta vikt att den fastställs och inte tas för givet. (Denscombe, 2009, s 265 

och Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006 s 59ff) 

  

 

Vid intervjuer är det av yttersta vikt att försäkra sig om att den intervjuade ger sann 

information. Att säkerhetsställa sanningen i intervjun är dock i princip endast möjligt då 

intervjun gäller faktiska frågor där det går att kontrollera uppgiften med andra respondenter 

eller annan data. Vid djupare frågor kring respondentens uppfattning och erfarenhet går det 

däremot inte att kontrollera uppgifterna, en forskare kan dock använda sig av vissa 

hjälpmedel för att undvika att bli lurad. För det första bör uppgifterna kontrolleras med andra 

källor i den mån det är möjligt av den anledningen menar Denscombe att en triangulering är 

att föredra. Det är också viktigt att stämma av med respondenten att forskarens uppfattning av 

intervjun är densamma som den respondenten haft för avsikt att förmedla, därför bör man i 

den mån det är möjligt låta respondenten läsa igenom utskriften av intervjun för att godkänna 

den. För att slippa lägga en allt för stor tyngd av forskningen på endast en intervju bör 

forskaren leta efter ett återkommande tema i flera intervjuer. En uppfattning som delas av 

flera ökar sannolikheten till att den uppfattningen gäller för många och ger en bättre tillit till 

forskningen. (Denscombe, 2009, s 265 ff) 
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4. Empiri 

Efter många förfrågningar om intervjuer fick vi tag i tre personer med skilda roller som 

ställde upp på en intervju. De intervjuade är Ann-Louise Holmbom som är HR-chef på 

Leksands Sparbank, som är en fristående sparbank med rötter från 1870. Ola Brossberg som 

arbetar som ombudsman på SEKO i Dalarna och politiskt aktiv i Socialdemokraterna i 

Borlänge. Nils Ståhl som är ordförande i Aktiespararna Falun/Borlänge sedan 22år tillbaka, 

han har även en masterexamen i internationell ekonomi. Dessutom har vi genomfört en 

mejlintervju med Cecilia Wennerholm, jurist på Finansinspektionen som varit med och tagit 

fram de nya rekommendationerna. Alla intervjuer utom den med Finansinspektionen har 

genomförts genom att vi personligen träffat respondenterna. Cecilia Wennerholms svar 

kommer nedan att benämnas Finansinspektionen då hennes svar visar Finansinspektionens 

inställning inte hennes personliga inställning.  

 

4.1 Hur rekommendationerna påverkar 

Den enda av de intervjuade som är direkt påverkad av de nya rekommendationerna är Ann-

Louise Holmbom på Leksands Sparbank som säger att de redan tidigare varit hårt reglerade 

från Sparbanksstiftelsen och inte heller haft några större bonusar tidigare. Man har dock tagit 

fram en ersättningspolicy inom banken utifrån de nya regler och rekommendationerna som 

kommit.  Ann-Louise Holmbom tror också att det hade varit bättre om rekommendationerna 

hade varit mer bestämda med beloppsgränser på den rörliga ersättningen utifrån företagets 

omsättning eller vinst, en uppfattning som delas av även Ola Brossberg, istället för de 

rekommendationer som nu finns där det endast står att företagets vinst på lång sikt inte får 

äventyras. En sådan beloppsgräns är dock inget som Finansinspektionen har planer på att 

införa då inget annat europeiskt land har beloppsgränser. 

 

Vad gäller rekommendationernas mål om ett mer långsiktigt tänkande så tror både Ola 

Brossberg och Ann-Louise Holmbom att detta är ett steg i rätt riktning. Men Ann-Louise 

pekar också på att detta inte är ett problem man upplevt på de redan hårt 

rekommendationerade sparbankerna. Däremot menar hon att det kan bli stora förändringar i 
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de stora affärsbankerna och att det kan vara många där i ledande positioner som börjar leta 

efter andra lösningar för att få bättre betalt. Även Nils Ståhl tror att rekommendationerna kan 

hjälpa till att styra upp, men för att det ska bli en verklig förändring måste bankerna själva 

”göra hemläxan” och förändra sitt tänkande.  

De nya rekommendationerna har så pass nyligen trätt i kraft att man från Finansinspektionens 

sida ännu inte känner till vilka problem som uppstått vid införandet av rekommendationerna. 

Det finns dock indikationer som tyder på att begrepp som ”risktagare” är för otydligt 

definierat och det kan därför komma att bli nödvändigt att lägga in tydligare 

avgränsningsparametrar i rekommendationerna. Detta är något som Nils Ståhl menar att 

bankerna borde klara av själva, någon bank har i media gått ut med att 5 % av de anställda är 

risktagare medan en annan bank har sagt att närmare 50 % är risktagare. Så stora skillnader 

ska det inte vara, bankerna måste använda sunt förnuft då risktagarna definieras menar Nils 

Ståhl.  

 

4.2 Problem med bonusar 

Anledningar till att bonusarna anses vara ett problem är enligt respondenterna då de rörliga 

ersättningarna blir så pass stora att det får en stor betydelse för individerna om bonusen 

betalas ut eller inte. Från Finansinspektionens sida säger man att ”generellt kan vi konstatera 

att inslagen av långsiktighet och riskjustering inte varit tillräckligt framträdande i 

ersättningssystemen”, något som samtliga respondenter håller med om. Nils Ståhl menar 

även att kvartalstänkandet mycket har varit en ursäkt i Sverige, en bra företagsledare måste 

kunna skilja på lång och kort sikt. Nils Ståhl säger också att företagets primära mål inte kan 

vara att maximera vinsten för aktieägarna utan det bör istället vara att säkra företagets 

fortlevnad. 

 

Ola tycker att ett stort problem med rörliga ersättningar har varit att ledningarna allt mera gått 

mot ett kvartalstänkande. Han tycker också att det verkar som att företagen hela tiden strävar 

mot en kvartalsekonomi med korta upphandlingstider och som någonstans går ut över 

kollektivet. Det verkar som att kvartalsekonomin råder i alla lägen. Mycket med de rörliga 
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ersättningsavtalen är spekulativt, man vet oftast inte hur bra en VD kan prestera och hoppas 

att ju mer han begär desto bättre är han. Ett sätt att reglera de rörliga ersättningarna kunde 

vara att sätta en kvot på hur stora de får vara. Men det är svårt på den privata marknaden då 

man fortfarande vill behålla en viss dynamik, det kan inte vara helt stängt.  

 

Ann-Louise Holmbom tycker att ett av de största problemen med rörliga ersättningar är då 

ersättningarna blir för stora. Ersättningar som bara är en morot för att bara göra det där lilla 

extra tror inte hon är något problem. Men då det börjar röra sig om stora belopp kan det göra 

att man fattar felaktiga beslut eftersom en utesluten bonus ger så stora konsekvenser för dig 

som individ. Hon säger även att hon saknar en beloppsbegränsning i rekommendationerna, 

själva arbetar vi med golv och tak på våra rörliga ersättningar. Det beloppet är lika i kronor 

både för VD och andra anställda. Ann-Louise Holmbom säger även att ett problem som de 

har haft har varit att identifiera risktagarna i banken, som man enligt de nya 

rekommendationerna skall kunna hålla inne med eller återta rörliga ersättningar ifrån. I 

frågan om identifikationen av risktagare har även FI märk att bankerna har haft problem. De 

säger att det förekommit en del osäkerhet om hur rekommendationerna ska tolkas, 

exempelvis om hur proportionalitetsprincipen kan tillämpas i praktiken och hur 

avgränsningen av ”anställd som kan påverka företagets risknivå” bör göras. FI har försökt 

komma till rätta med de frågor som företagen ställt genom vägledning på hemsidan. Men en 

lösning på detta i framtiden kan även vara att ge en djupare förklaring av ordet risktagare i 

rekommendationerna, men något sådant kan först ske efter uppföljningsarbete och 

informationsintagande från de som berörs av rekommendationerna.    

 

4.3 Form av belöningssystem 

Samtliga respondenter förordar belöningssystem i form av kontanter istället för 

aktierelaterade instrument (Finansinspektionen har inte blivit tillfrågade om detta). Ann-

Louise Holmbom tycker även att systemet de använder på Leksands Sparbank idag fungerar 

bra. Där använder de ett system som är begränsat till ett prisbasbelopp, det finns även ett golv 

för hur hög vinsten måste vara för att de rörliga ersättningarna ska bli aktuella. Dessutom är 

utdelningen låst i minst fem år i en stiftelsefond innan utbetalningen blir verklig. Dessa 
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utdelningar utgör bara en liten del av vinsten och huvuddelen av vinsten går tillbaka till 

spararna och bygden. Ola Brossbergs grundinställning är att han är emot rörliga ersättningar 

men om de måste finnas tycker han att de ska utbetalas i kontanter. Han förordar dock fasta 

löner då bonusar bygger på en viss osäkerhet och en förväntan på att den ska ge en stor 

utdelning. Ola Brossberg tycker att det låter konstigt att en VD med en möjlig rörlig 

ersättning på fem miljoner skulle jobba så mycket hårdare om man skulle ha möjlighet att nå 

upp till tio miljoner. Det borde vara mer sunt att jobba efter en fast lön, jag tycker absolut att 

fasta ersättningar som inte är bundna i aktier eller resultat är att föredra.  

 

4.4 Möjlighet till liknande rekommendationer även i andra branscher 

Vi har under intervjuerna frågat respondenterna om de tror att det är möjligt att applicera ett 

liknande regelverk även på andra branscher. På Finansinspektionen känner man inte till några 

planer på att införa några liknande regelverk. Respondenterna tror också att det är svårt att 

införa liknande rekommendationer i andra branscher eftersom att det är privata intressen. 

”Betalningssystemet är en systemkritisk verksamhet, som gör att staten måste gå in och 

hjälpa bankerna så att vi inte hamnar i en grekisk situation. Bankerna får helt enkelt inte 

komma på obestånd för att skydda landets ekonomi. Det finns nästan inga andra branscher 

som är systemkritiska på det sättet, möjligen försäkringsbranschen det är det närmaste jag 

kan tänka mig”, säger Nils Ståhl och betonar även att ägarna måste ha fullmakt att bestämma 

över bolagen. Om staten börjar lägga sig i för mycket riskerar vi att tappa de utländska 

investerarna. Däremot kan staten fortfarande gå in och använda sin röst i de fall de har ett 

eget ägarintresse i bolaget. Att man i USA redan pratar om ”socialistiska Sverige” och att 

dessutom få en ägarproblematik skulle göra att Sverige skulle få svårt att finansiera systemet 

tror Nils Ståhl.   

 

Ann-Louise Holmbom tror att det går att föra över föreskrifterna på andra branscher men med 

några ändringar för att bättre passa hela marknaden. Bland annat så tror hon att en 

beloppsbegränsning borde införas, ett riktmärke över vad som är okej att ge ut i rörliga 

ersättningar utöver fast lön i förhållande till företagets omsättning eller resultat. Detta så att 

företag inte ska kunna dela ut bonusar då de visar dåligt resultat. Ann-Louise Holmbom säger 
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att ”vi har fastnat i ett samhälle där höga bonusar har blivit en kamp om de bra 

kandidaterna till de höga positionerna”. Hon tror även att om man reglerar detta så kommer 

ledningen att hitta på nya sätt att kringgå begränsningarna och att det är näringslivets 

grundtankar som måste ändras för att rekommendationerna ska ha någon effekt.  

 

4.5 Kan det uppstå problem att rekrytera personal med de nya 

rekommendationerna? 

Finansinspektionen säger att: ”Vår rekommendationering omfattar alla finansiella företag 

och det är fråga om en förändring som genomförs över hela världen nu. Dessutom utvecklas 

ersättningspraxisen även på andra områden. Svensk kod för bolagsstyrning om ersättningar 

till ledande befattningshavare (som alla börsnoterade företag är bundna av) reviderades 

under 2009 och även där ökar inslagen av krav på långsiktigt hållbara resultat som underlag 

för ersättningarna.” Både Nils Ståhl och Ola Brossberg tror inte att det kommer bli några 

större problem för bankerna att rekrytera i fortsättningen. Ann-Louise Holmbom tror att det 

kan bli vissa problem att rekrytera folk till de högre posterna, men längre ner i leden tror hon 

inte att det kommer att bli några problem. Hon tror att om man väljer mellan ett företag som 

kan ge hög rörlig ersättning från en bransch som inte regleras av förordningarna och ett 

företag som inte kan ge höga rörliga ersättningar då de regleras av förordningarna kommer 

man troligen att välja det företaget som kan ge högre rörliga ersättningar. Däremot så tror hon 

inte att de nya förordningarna kommer att leda till en flykt från de berörda positionerna. Nils 

Ståhl säger att det finns ett överskott av bankmänniskor och att han är förvånad över att man 

inte gjort sig av med flera under finanskrisen än vad man har gjort. Däremot tycker han att 

man behöver se sig om i andra branscher där man inte är van vid bonusar på samma sätt för 

att rekrytera. Han tror även att det skulle sanera branschen om man tittade på andra branscher 

också. Då andra branscher pratar aldrig i termer av att man inte kan rekrytera rätt personal 

med rätt kompetens.   
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4.6 Möjliga sanktioner 

Tänkbara sanktioner för de bolag som inte följer rekommendationerna är de samma som vid 

andra typer av riskhanteringar. De sanktioner som kan komma i fråga är föreläggande att 

vidta viss åtgärd, förbud att verkställa beslut eller en anmärkning. Vid allvarliga överträdelser 

kan det bli fråga om att meddela varning eller i sista hand att återkalla företagets tillstånd att 

bedriva verksamhet. För bankerna är det lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse 

15 kapitlet som reglerar sanktionerna. 

 

4.7 Respondenternas inställningar till bonusar 

Samtliga respondenter har uppgett att de är emot bonussystem, en motivering lät till exempel 

”lön ska vara ersättning för arbete, punkt slut”. Det fanns även åsikter om att små bonusar 

till anställda i form av en morot kan vara bra. Nils Ståhl tycker att man ska använda sig av 

differentiering av löner som ett instrument. Han säger att i Sverige har vi av tradition väldigt 

platta löner där vanliga yrkesarbetare är väldigt dåligt betalda och chefer lågt betalda i 

jämförelse med andra länder. Därför försöker man hitta nya former att öka sin intäkt. I 

Sverige har vi också ett skattesystem som gör att man försöker hitta kryphål i systemet för att 

minska skatten säger Nils Ståhl. Det är mycket det som har lett till de bonussystem som vi ser 

idag, men det är inte något som diskuterats särskilt mycket. Rörliga ersättningar grundade på 

kapitalvinstbeskattningen skulle istället likställas med inkomstskatten. Företagen menar att 

det är dyrare att betala marknadsmässiga löner på de villkoren, då är det bara att packa ihop. 

Man ska inte hålla på och skapa system som skapar missnöje bland de anställda och 

kunderna, det är kunderna de ska leva på. Nils Ståhl tycker inte att man ska ha ett system som 

är utmanande mot andra intressegrupper eller samhället. 

 

Ola Brossberg säger att han definitivt är emot rörliga löner även om de i facket jobbar med 

dessa på kollektivsidan. Sen hoppas han att de nya rekommendationerna kan leda till en 

broms i direktörslönernas stegrande och att det kan leda till en sundare marknad. Han säger 

även att de (SEKO) har sett att dessa löner glidit ifrån LO-kollektivet och det har i enstaka 

fall gett stora utslag på företagen. Detta gäller inte bara banker utan även många större 

börsnoterade bolag. Dessa löner försvaras med en konkurrens från utlandet som Ola 
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Brossberg inte tror existerar i den graden att den skulle öka chefslönerna. Han säger också att 

har man ett extra ansvar som en chefsposition i ett företag kan innebära måste man också ha 

en lön efter ansvaret, annars är det ingen som vill jobba med ett sådant ansvar. Men hur stor 

den lönen ska vara tycker han kan diskuteras. 
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5. Analys 

I det här kapitlet kommer vi att analysera det empiriska arbetet med hjälp av den referensram 

som vi tidigare tagit fram. Detta kommer sedan att leda fram till att vi kan dra slutsatser kring 

vad undersökningen gett och om syftet kunnat besvaras. 

 

5.1 Analys av empiri 

Vår undersökning består av fyra intervjuer var av tre av intervjuerna är utförda ansikte mot 

ansikte med semistrukturerade frågor med en strävan mot öppna frågor. Dessa tre 

respondenter var Ola Brossberg (SEKO), Ann-Louise Holmbom (Leksands Sparbank) och 

Nils Ståhl (Aktiespararna). Den fjärde intervjun skedde via mejl med Cecilia Wennerholm 

som representerar FI. Då SEKO är en facklig organisation som arbetar för löntagarnas 

intressen och Aktiespararna arbetar för småspararnas intressen representerar dessa två 

respondenter intressegruppen stakewtachers i vår undersökning. Ann-Louise Holmbom som 

arbetar som HR-chef på Leksands Sparbank faller under definitionen stakeholder i vår 

undersökning och FI som reglerar bankerna med lagar och rekommendationer är 

stakekeepers.  

 

I problembeskrivningen tar vi upp Rossanders fem grundläggande problem med rörliga 

ersättningar där det första problemet handlade om att rörliga ersättningar leder till ett kortsikt 

tänkande. Detta problem fick vi också stöd för i empirin där FI hade identifierat att det i 

bankernas utformning av ersättningssystem inte har varit framträdande att premiera 

långsiktighet och riskjustering. Även Ola Brossberg tycker att kortsiktigt tänkande varit ett 

problem som har vuxit fram genom allt kortare upphandlingstider. Dessa uppfattningar tyder 

på att ledningarna agerar utifrån agentteorin. De ser till sitt eget vinstintresse vilket gör att de 

vill se snabba resultat och strävar efter att förbättra företagets aktiekurs på kort sikt och ser 

inte över vad som kan hända företaget i framtiden. Även om dagens ledningar arbetar utifrån 

agentteorin så tror inte Ola Brossberg att någon är oersättlig som agentteorin säger, vilket har 

bidragit till stegringen av rörliga ersättningar. Ola Brossbergs uppfattning ligger nära 

stewardship teorin som säger att företagsledningen agerar som förtroendemän och gör vad 
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som är bäst för företaget, inte vad som är bäst för dem själva. Att göra ledningen nöjd och 

främja företaget är incitament nog till att göra ett bra jobb. Nils Ståhl tycker att kortsiktighet 

är en ursäkt som används allför ofta i Sverige. Han tycker också i enlighet med stewardship 

teorin att ledningen ska kunna skilja på kort och lång sikt och därmed arbeta för företagets 

fortlevnad och inte för egna vinstintressen.  

 

Ett annat problem med rörliga ersättningar har varit att företaget inte har någon rätt att 

återkräva utbetalningarna även om kriterierna för prestationerna inte har varit uppfyllda och 

därmed äventyrat företagets överlevnad. Detta är något som man i de nya 

rekommendationerna velat reglera och bankerna ska nu kunna hålla inne med 60 % av den 

rörliga ersättningen i tre år, för att på detta vis kunna ta tillbaka delar av den om det visar sig 

att kriterierna för den rörliga ersättningen inte har uppfyllts. Detta är något som samtliga 

respondenter ställt sig positiva till, dock tycker Ann-Louise Holmbom att detta är något som 

ställer till problem för sparbankerna där nivåerna på ersättningarna ligger på relativt låga 

nivåer och att de redan är så hårt reglerade. Ann-Louise påvisade även att det varit svårt för 

dem att identifiera vilka personer inom banken som tillhör risktagarna, något som enligt de 

nya rekommendationerna ska vara fastställt och redovisat för FI senast den 31 augusti 2010. 

Detta verkar vara ett generellt problem för alla banker och FI har nu uppmärksammat detta 

genom att starta en hjälptjänst på hemsidan för att identifiera risktagarna. Det finns även 

funderingar kring att definitionerna i rekommendationerna ska utökas ytterligare för att 

underlätta identifieringen samt att bankerna ska kunna använda samma kriterier i sin 

identifiering. Just nu skiljer andelen risktagare i de fyra storbankerna mellan 2,4 - 50 %, 

vilket inte anses vara ett realistiskt gap. 

 

En fundering som uppstår då en specifik bransch får restriktioner är om detta påverkar 

huruvida de kan rekrytera personer i ledande positioner jämfört med andra branscher. FI 

ställer sig dock tveksamma till detta eftersom det är förändringar som just nu genomförs 

världen över inom finansbranschen och dessutom ber andra branscher genom 

rekomenderingar i koden för svensk bolagsstyrning. Ann-Louise Holmbom tror dock att det 

kan bli vissa svårigheter för bankerna att rekrytera chefer till de tunga posterna om det är så 
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att de står och väger mellan ett bolag som inte kan ge höga rörliga ersättningar och ett bolag 

som kan göra det. Ola Brossberg och Nils Ståhl tror dock inte att det kommer att leda till 

några större problem för bankerna att rekrytera i fortsättningen. Ola Brossberg är övertygad 

om att det alltid finns någon annan som kan göra samma arbete till lägre rörliga ersättningar. 

Medan Nils Ståhl tror att det finns ett överflöd med ”bankfolk” och även i andra branscher 

finns det kompetenta personer som är villiga att arbeta utan höga rörliga ersättningar.  Han 

anser även att bankerna vid sin rekrytering tittar allt för snävt och bara ser de som finns inom 

bankbranschen sedan tidigare istället för att leta efter kompetens inom andra branscher. 

Eftersom dessa nya rekommendationer endast gäller för bolag på finansmarknaden väcks 

nyfikenheten över om liknande rekommendationer även går att applicera på andra branscher. 

Varken Ola Brossberg eller Nils Ståhl tror att det vore möjligt att införa liknande 

rekommendationer i andra branscher eftersom man inte vill reglera den privata marknaden för 

hårt. Risken finns att de utländska investerarna drar sig undan om staten lägger sig i för 

mycket menar Nils Ståhl. Ann-Louise Holmbom tror dock att det är möjligt att införa 

liknande rekommendationer även på andra branscher, men att man då ska justera 

rekommendationerna till att bli mer tydliga. Eftersom FI endast inriktar sig på 

finansmarknaden tar de inte ställning till om rekommendationerna är lämpliga att införa i 

andra branscher och de känner inte heller till om det finns några planer kring detta.  

  

Det visade sig under intervjuerna att samtliga respondenter var emot rörliga ersättningar i 

dagens proportioner. Ann-Louise Holmbom tyckte dock att den form av rörlig ersättning som 

de använder på Leksands Sparbank i form av en liten morot för alla anställda kunde vara 

någonting bra.  Både Ola Brossberg och Nils Ståhl delade dock uppfattningen om att lön ska 

vara ersättning för arbete och att det ska räcka med det. Men om rörliga ersättningar i alla fall 

ska finnas föredrog alla respondenter en kontant ersättning istället för optionsprogram och 

liknande. Som nämndes ovan kan rörliga ersättningar skapa problem med allt för kortsiktigt 

tänkande och tanken med att skapa dessa nya rekommendationer är att främja ett mer 

långsiktigt ersättningssystem inom bankerna. Alla respondenter tror att rekommendationerna 

kommer att vara ett led i utvecklingen mot mer långsiktigt tänkande. Nils Ståhl tror dock att 

bankerna själva måste börja med att ändra sin inställning för att sedan kunna ligga i framkant 

med långsiktigt tänkande. 
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5.2 Analys av validitet och reliabilitet 

Under vårt metodkapitel kom vi fram till att vi ville intervjua åtta respondenter för att på så 

vis kunna besvara vårt syfte. Det visade sig dock vara svårt att få tag i respondenter och i 

empiriarbetet har vi endast funnit tre respondenter att göra personliga intervjuer med och en 

respondent som ställt upp på att genomföra en mejlintervju. Detta har lett till att vi inte fått 

någon respondent som representerar intressegruppen företaget och inte heller funnit 

tillräckligt många respondenter till intressegrupperna stakeholders och stakekeepers. Det 

grundläggande syftet för undersökningen har varit att undersöka hur rekommendationerna 

fungerar och om de ger ett mer långsiktigt tänkande på ledningsnivå i banker. Eftersom vi 

inte lyckats få tag i någon på ledningsnivå kan detta ha lett till att undersökningen blivit 

snedvriden. Reliabiliteten på undersökningen kommer därmed att sjunka då mätningarna inte 

har kunnat säkerhetsställas på ett korrekt sätt. Eftersom att intressegruppen företagarna inte 

blivit representerade alls i undersökningen har detta påverkat även validiteten i en negativ 

riktning. Detta är något som vi kommer att uppmärksamma då vi drar våra slutsatser. Detta 

gör att underlaget till empirin kan upplevas som tunt, vi har därför valt att göra våra 

intervjuer djupare så att vi fått ett större underlag till undersökningen och mindre information 

har försummats. Många av de tillfrågade valde att tacka nej till en intervju eftersom de nya 

rekommendationerna är så pass nya att de ännu inte sett effekterna av dessa och att de inte 

hunnit bli tillräckligt insatta. 

 

Respondenterna delade uppfattning i flera av nyckelfrågorna vi diskuterade under 

intervjuerna. Vilket kan tyda på att det antingen är en allmän uppfattning eller att vi har fått 

en snedvridning på respondenterna i urvalsgruppen. Detta kan ha lett till att vi endast sett 

problemet i vårt syfte ur en infallsvinkel. 

 

5.3 Slutsats 

Frågan om rörliga ersättningar har på senare tid varit ett populärt ämne i media vilket också 

har lett till att ämnet behandlats på politisk nivå. Regleringen av rörliga ersättningar startade i 
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Sverige med svensk kod för bolagsstyrning där detta ämne behandlas ytligt. Det är först 2010 

som rekommendationerna kring rörliga ersättningar skärps med Finansinspektionens 

föreskrifter och allmänna råd om ersättningspolicy i kreditinstitut, värdepappersbolag och 

fondbolag. Även svensk kod för bolagsstyrning publicerade en reviderad kod i februari 2010, 

denna kod har kommit till för att vara mer anpassad till EU reglementet. Problemen med 

rörliga ersättningar kan delas in i fem kategorier: de främjar ett kortsiktigt tänkande, skapar 

osämja och avundsjuka, riktas inte alltid mot rätt personer, det finns ingen möjlighet för 

bankerna att återkräva utdelade rörliga ersättningar och det finns risk att fel personer 

rekryteras. Vi har i vår undersökning valt att begränsa oss till rörliga ersättningar till 

ledningen i banker. Vi har även valt att inrikta vår undersökning till FI rekommendationer om 

rörliga ersättningar och lägger därmed mindre vikt vid Koden.  

 

Syftet var att undersöka om de nya rekommendationerna kring rörliga ersättningar leder till 

mer långsiktig planering på ledningsnivå i banker. I vår undersökning framgick att 

rekommendationerna på sikt antagligen kommer att leda till ett mer långsiktigt agerande i 

bankerna angående ersättningssystem. Dock är dessa rekommendationer bara en start och det 

kommer att krävas mycket framtida arbete för att uppnå målen med rekommendationerna. 

Det kommer att krävas att ledningen själva ändrar sin inställning vilket i skrivande stund 

premierar ett kortsiktigt tänkande. Annars finns det risk att ledningen fokuserar på att 

kritisera rekommendationerna och hitta kryphål i dessa istället för att ändra sitt eget tänkande, 

vilket kommer att leda till ett fortsatt kortsiktigt tänkande. Förhoppningen är att dessa nya 

rekommendationer kommer att fungera som introduktion till ett ändrat tankesätt hos 

ledningen då man inte kan fortsätta i samma mönster. Vi har även sett i vår undersökning att  

bankerna upplever problem med att identifiera sina risktagare. Detta kan ha kommit av att 

rekommendationerna inte är tillräckligt tydliga och det finns ett stort utrymme för egna 

tolkningar. Därför kommer det vara viktigt med en uppföljning av rekommendationerna för 

att se på vilka punkter som föreskrifterna kan förbättras och förtydligas. Vi kan dock tyvärr 

inte dra några fasta slutsatser om att föreskrifterna verkligen kommer att leda till ett mer 

långsiktigt tänkande då rekommendationerna fortfarande är på ett så pass tidigt stadium att 

det ännu inte går att se några indikationer på vad de kan leda till. Antalet respondenter nådde 

heller inte det antal vi hade önskat och intressegruppen företag uteblev helt vilket gör att 
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respondenternas svar inte kan anses vara representativt. Det vi kan säga är att föreskrifterna 

är ett led i arbetet mot ett mer långsiktigt tänkande för ersättningssystemen.   

Skulle en liknande undersökning genomföras om något år skulle det troligen vara lättare att 

undersöka hur rekommendationerna fungerar eftersom de nu är så pass nya. Det skulle därför 

vara intressant att göra en uppföljning på föreskrifternas verkliga effekt på rörliga 

ersättningar. Under vår undersökning har vi även upptäckt att det finns ett problem för 

bankerna att identifiera riskgrupperna, något som även FI har uppmärksammat. Ett framtida 

ämne att behandla är därför att undersöka definitionerna av riskgrupperna så att bankerna på 

ett smidigt sätt ska kunna identifiera dessa.  

 

5.4 Egna reflektioner 

Tanken då vi påbörjade forskningen var att vi skulle försöka få kontakt med åtta 

intervjupersoner, vilket senare visade sig svårt. Anledningen till att många inte ville ställa 

upp beror mycket på att dessa rekommendationer är nya och de personer som vi frågat har 

inte känt att de haft tillräcklig kunskap kring dessa för att kunna göra några uttalanden. Något 

som vi tror hade varit bra för undersökningen hade varit om vi fått kontakt med fler personer 

från bankerna, för att på detta vis få en mer representativ åsikt om hur rekommendationerna 

upplevs av de som berörs av dem. Det visade sig dock vara svårt att komma i kontakt med de 

som verkligen berördes av rekommendationerna, och många av dem ville inte ställa upp på 

någon intervju eftersom rekommendationerna är så pass nya och de ännu inte har tillräcklig 

kunskap om dem och inte heller vet vilka problem som kommer att uppkomma under 

införandet av dem. Sedan kan frågan om rörliga ersättningar också vara en känslig fråga för 

många vilket gör att de kan dra sig för att göra uttalanden. Utifrån de intervjuer vi genomfört 

är det därför svårt att dra några generella slutsatser utan vi kan endast redovisa uppfattningar 

kring frågan samt vissa funderingar kring rekommendationerna som hunnit uppstå. 

 

Utifrån det arbete vi utfört har vi dock förstått att rekommendationerna som finns idag väcker 

många frågor kring vad det är som gäller och det finns utrymme för många egna tolkningar. 

Därför tror vi att rekommendationerna i framtiden måste bli hårdare med fler bestämda 
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regleringaringar om det ska kunna ge någon effekt. Vi tror också att det kan komma att bli 

svårt att applicera liknande rekommendationer på andra branscher då dessa är mer 

marknadsrekommendationer och det finns risk att intressegrupper skadas av en sådan 

reglering. Skulle det däremot bli aktuellt med statliga stöd till andra branscher finns det dock 

förutsättningar för att staten därmed ska kunna reglera huruvida rörliga ersättningar ska 

betalas ut eller inte. 
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Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd  

om ersättningspolicy i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag;  
beslutade den 11 december 2009.  

Finansinspektionen föreskriver följande med stöd av  

– 16 kap. 1 § 3 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och 5 kap. 2 § 4 förordningen 

(2004:329) om bank- och finansieringsrörelse,  

– 8 kap. 42 § 2 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och 6 kap. 1 § 9 förordningen 
(2007:572) om värdepappersmarknaden, samt  

– 13 kap. 1 § 2 lagen (2004:46) om investeringsfonder och 1 § 8 förordningen (2004:75) om 

investeringsfonder.  

Efter de paragrafindelade föreskrifterna lämnar Finansinspektionen Allmänna råd.  

1 kap. Tillämpningsområde och definitioner  

Tillämpningsområde  

1 § Dessa föreskrifter och allmänna råd innehåller bestämmelser och ger väg-ledning om hur ett 
företag enligt 2 § ska mäta, styra, rapportera och ha kontroll över de risker som ersättningssystem kan 

medföra.  

2 § Föreskrifterna och de allmänna råden gäller för  
1. bankaktiebolag,  

2. sparbanker,  

3. medlemsbanker,  
4. kreditmarknadsbolag,  

5. kreditmarknadsföreningar,  

6. värdepappersbolag, och  
7. fondbolag.  

 Allmänna råd  

Om ett företag är moderföretag i en koncern bör moderföretagets styrelse verka för att riktlinjer som 
stämmer överens med dessa föreskrifter och allmänna råd fastställs av alla företag i koncernen som 

står under finansiell tillsyn, om inte  

1. bindande utländsk rekommendationering innebär att vissa delar av eller hela ersättningspolicyn inte 
kan tillämpas, eller  
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2. förhållandena för rörliga ersättningar på en utländsk arbetsmarknad påtagligt avviker från de 

förhållanden som råder i Sverige.1  

Definitioner  

3 § I dessa föreskrifter och allmänna råd används följande termer i den betydelse som anges här:  

1. Anställd i ledande position: En verkställande direktör, vice verkställande direk-tör 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 ersättnings-policy och ska normalt omfatta bland annat 

anställda i ledande positioner, kontroll-funktioner och ledande strategiska befattningar (t.ex. 

affärsområdeschef), handlare/mäklare inom kapitalmarknad och anställda med ansvar för 
kreditgivning (t.ex. ledamot i en kreditkommitté).  

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, avgångs-vederlag, bilförmåner, m.m.).  
4. Ersättningspolicy: Ett dokument som anger grunder och principer för hur ersätt-ningar 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 §.  

6. Kontrollfunktion: En funktion för riskhantering, regelefterlevnad (compliance), internrevision eller 

liknande.  
7. Rörlig ersättning: 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.  
4 § Dessa föreskrifter och allmänna råd gäller endast i den mån de är förenliga med tillämplig 

arbetsrättslagstiftning. Vidare har föreskrifterna och de allmänna råden när det är tillämpligt ingen 

inverkan på de rättigheter som arbetsmarknadens parter har vid kollektivförhandlingar. Föreskrifterna 
och de allmänna råden på-verkar inte heller förpliktelser enligt redan gällande, bindande avtal.  

 Allmänna råd  

Ett företag bör säkerställa att avtal som ingås med enskilda anställda är förenliga med dessa 
föreskrifter och allmänna råd.  

Proportionalitet  

5 § Vid tillämpningen av dessa föreskrifter och allmänna råd ska det tas hänsyn till ett företags storlek 
samt verksamhetens art, omfattning och komplexitet.  
1 De allmänna råden i denna paragraf har rättats i enlighet med rättelseblad publicerat den 21 december 2009 på 

fi.se/ rekommendationer.  
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2 kap. Ersättningspolicy  
1 § Ett företag ska, för att kunna identifiera, mäta, styra, internt rapportera och kontrollera de risker 

som dess verksamhet är förknippad med, ha en ersättnings-policy som dels är förenlig med och 

främjar en effektiv riskhantering, dels inte uppmuntrar till ett överdrivet risktagande. 
Ersättningspolicyn ska omfatta alla anställda.  

 Allmänna råd  

Ersättningspolicyn bör regelbundet ses över, så att den utvecklas i takt med förändringar i företagets 

situation. Företaget bör basera ett beslut om ersätt-ningspolicyns utformning på en analys av hur den 

påverkar de risker före-taget utsätts för och hur dessa risker hanteras.  

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.  

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

sikt. När företaget bestämmer underlag för ersätt-ningar 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 anställde följer interna 

rekommendationer och förfaranden samt respekterar rekommendationerna om uppförande mot kunder 

och investerare.  

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 kostnaden för det extra kapital som krävs för att täcka de risker som påverkat 
periodens resultat,  

b) storleken av och kostnaden för likviditetsrisken, och  

c) möjligheten att förväntningar om framtida intäkter inte realiseras.  
Företaget bör se till att den totala rörliga ersättningen inte blir så stor att den begränsar dess förmåga 

att stärka sin kapitalbas.  

Den rörliga ersättningen bör kunna bestämmas till noll.  

Den rörliga ersättningens sammansättning  
När företaget avgör om ersättningarna ska bestå av kontanter respektive 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.  

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.  

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 tid-punkten för slutgiltigt förvärv av aktier, 

aktieoptioner eller andra aktie-relaterade instrument om sådana ingår i den rörliga ersättningen.  
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Avgörande för när den uppskjutna delen tidigast kan betalas ut, bör vara vilka risker för det långsiktigt 

hållbara resultatet som den verksamhet medför inom vilken den anställde verkat.  

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 väsentligt, 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.  

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 kap. Styrning  
1 § Ett företags styrelse ska besluta om en ersättningspolicy. Beslutet ska grundas på en tillräcklig 

analys av vilka risker ersättningspolicyn kan vara förknippad med. Styrelsen ska se till att 

ersättningspolicyn tillämpas och följs upp.  
Styrelsen ska också besluta om ersättningen till anställda i ledande positioner. Styrelsens beslut ska i 

tillämpliga fall följa de riktlinjer som bolagsstämman beslutar om.  

2 § Ett ersättningsutskott inom styrelsen, eller, om det inte finns ett sådant, en särskilt utsedd ledamot, 

ska ansvara för att bereda väsentliga ersättningsbeslut samt beslut om åtgärder för att följa upp 
tillämpningen av företagets ersättningspolicy.  

Allmänna råd  

Styrelseledamot som bereder ersättningsbeslut  
En ordförande i ersättningsutskottet, eller en styrelseledamot som ansvarar för att bereda beslut om 

ersättningar, bör inte arbeta i företagets ledning eller i ledningen för företagets dotterbolag. Denna 

person bör ha tillräcklig kunskap om och erfarenhet av riskanalys för att självständigt kunna bedöma 

ersättningspolicyns lämplighet. I bedömningen bör det ingå hur ersättnings-policyn påverkar 
företagets risker och riskhantering.  

Intressekonflikter  

Ett företag bör se till att ersättningspolicyn omfattar åtgärder för att undvika intressekonflikter. 
Företaget bör på ett begripligt sätt beskriva, dokumentera och öppet redovisa hur det fastställer 

ersättningar.  

Styrelsen bör när den utformar ersättningspolicyn säkerställa att berörda kontrollfunktioner kan lämna 
synpunkter på innehållet, liksom även annan personal som kan bidra till en allsidig belysning om det 

behövs.  

Ledamöter i ersättningsutskott och personal som arbetar med att tillämpa ersättningspolicyn och 

kontrollera uppföljningen av ersättningarna, bör ha relevant sakkunskap och vara organisatoriskt 
oberoende av de företags-enheter de kontrollerar.  

4 kap. Uppföljning och kontroll  
1 § En kontrollfunktion ska när det är lämpligt och i vart fall årligen självständigt granska om 

företagets ersättningar överensstämmer med ersättningspolicyn. Kon-trollfunktionen ska, när det 
behövs, omgående rapportera resultatet av gransk-ningen till styrelsen och i vart fall årligen senast i 

samband med att årsredovis-ningen fastställs.  
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Allmänna råd  

Kontrollfunktionen kan utgöras av ett internt, befintligt kontrollorgan, såsom interrevision, 
riskkontroll eller en särskilt inrättad funktion. Företaget kan också anlita externa uppdragstagare till 

att utföra kontrollfunktionens upp-gifter, t.ex. revisorer.  

Ersättning till anställda vid kontrollfunktioner  

Anställda som arbetar med att granska verksamheten, t.ex. riskkontroll-funktionen, funktionen för 
regelefterlevnad och internrevisionen, bör vara oberoende av de företagsenheter de övervakar, ha 

lämpliga befogenheter och resurser samt få ersättning oberoende av de företagsområden de 

kontrollerar.  
Anställda vid kontrollfunktioner bör alltid få en sådan ersättning som gör det möjligt för företaget att 

anställa kvalificerad och erfaren personal till dessa funktioner.  

5 kap. Offentliggörande av uppgifter om ersättningar  
1 § En redogörelse för företagets ersättningar ska offentliggöras i samband med att årsredovisningen 

fastställs.  
Företaget kan lämna redogörelsen i årsredovisningen, i en bilaga till årsredovis-ningen eller på 

företagets webbplats. Om redogörelsen inte tas in i eller läggs som bilaga till årsredovisningen, ska 

företaget i årsredovisningen upplysa om var infor-mationen offentliggörs.  
Redogörelsen ska finnas tillgänglig minst ett år efter att den offentliggjorts.  

Allmänna råd  

Företaget bör lämna relevant, tydlig och begriplig information om företagets ersättningar.  
Följande uppgifter bör offentliggöras:  

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 ersättning,  

4. de resultatkriterier som ligger till grund för rättigheter till aktier, aktierela-terade instrument, 

finansiella instrument eller andra rörliga ersättningsdelar,  
5. principer för uppskjuten utbetalning och villkor för nyttjande av rättig-heter,  

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

7. det senaste räkenskapsårets kostnadsförda totalbelopp för ersättningar för-delat 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 affärs-områden 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, utbetalda ersätt-ningar specificerade på 

under det senaste räkenskapsårets intjänade ersätt-ningar och utbetalda ersättningar som intjänats 

under tidigare räkenskapsår samt justerad ej utbetald intjänad ersättning,  
10. det senaste räkenskapsårets ackumulerade utestående uppskjutna ersätt-ningar, i förekommande 

fall uppdelat på utnyttjade eller outnyttjade rättig-heter,  

11. det senaste räkenskapsårets kostnadsförda totalbelopp för avgångsveder-lag och garanterade 
rörliga ersättningar, antal personer som omfattats av sådana ersättningar och motivering,  

12. det senaste räkenskapsårets ackumulerade totalbelopp för avgångsveder-lag och garanterade 

rörliga ersättningar som utfästs, antal personer som om-fattas av sådana utfästelser och högsta utfästa 
enskilda sådana belopp, samt  

13. det senaste räkenskapsårets utbetalda avgångsvederlag och garanterade rörliga ersättningar.  

Uppgifter enligt punkterna 7–13 bör publiceras i en sådan form som inte riskerar att avslöja enskilda 

personers ekonomiska förhållanden.  

Information till anställda  
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Företaget bör informera anställda som berörs av ersättningspolicyn om dels 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.  

_______________  

1. Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 1 januari 2010.  

2. Ett företag ska, när det gäller anställda som kan påverka företagets risknivå, vid beslut om 
ersättning som avser tid före den 1 januari 2010, tillämpa föreskrifterna i 2 kap. 1 § till den del 

paragrafen avser kravet på effektiv riskhantering. Företaget ska vidare tillämpa föreskrifterna i 5 kap. 

och bör beakta de allmänna råden i 2 kap. och 5 kap.  
3. Ett företag ska senast den 31 augusti 2010 underrätta Finansinspektionen om det kvarstår 

ersättningsförpliktelser som inte stämmer överens med dessa föreskrifter och allmänna råd. Företaget 

bör även beskriva vilka åtgärder som vidtagits för att sådana förpliktelser ska upphöra.  
 

MARTIN ANDERSSON  

Cecilia Wennerholm 
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Bilaga 2 FFFS 2009:7  

Finansinspektionens författningssamling  
Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460  

FFFS 2009:7  
Utkom från trycket den 17 december 2009  

Finansinspektionens allmänna råd om ersättningspolicy i 

försäkringsföretag, börser, clearingorganisationer och institut för 

utgivning av elektroniska pengar;  
beslutade den 11 december 2009.  
Finansinspektionen lämnar följande allmänna råd.  

1 kap. Tillämpningsområde och definitioner  

Tillämpningsområde  

Dessa allmänna råd gäller för följande företag:  
1. försäkringsaktiebolag,  

2. ömsesidiga försäkringsbolag,  

3. understödstödsföreningar som inte står under begränsad tillsyn enligt 2 § lagen (1972:262) om 

understödsföreningar,  

4. börser,  
5. clearingorganisationer, och  

6. institut för utgivning av elektroniska pengar.  

De allmänna råden ger vägledning om hur ett företag bör mäta, styra, rapportera och ha kontroll över 
de risker som ersättningssystem kan medföra.  

Om ett företag är moderföretag i en koncern bör moderföretagets styrelse verka för att riktlinjer som 

stämmer överens med dessa allmänna råd fastställs av alla företag i koncernen som står under 
finansiell tillsyn, om inte  

1. bindande utländsk rekommendationering innebär att vissa delar av eller hela ersättnings-policyn 

inte kan tillämpas, eller  

2. förhållandena för rörliga ersättningar på en utländsk arbetsmarknad påtagligt avviker från de 
förhållanden som råder i Sverige.1  

Definitioner  

I dessa allmänna råd används följande termer i den betydelse som anges här:  
1. Anställd i ledande position: En verkställande direktör, vice verkställande direk-tör 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  
1 De allmänna råden i 1 kap. under rubriken Tillämpningsområde, tredje stycket har rättats i enlighet med 

rättelseblad publicerat den 21 december 2009 på fi.se/ rekommendationer.  
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på företagets risknivå. Dessa personalkategorier definieras i företagets ersättnings-policy och bör 

normalt omfatta bland annat anställda i ledande positioner, kon-trollfunktioner och ledande strategiska 
befattningar (t.ex. affärsområdeschef), handlare/mäklare inom kapitalmarknad och anställda med 

ansvar för kreditgivning (t.ex. ledamot i en kreditkommitté).  

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, avgångs-vederlag, bilförmåner, m.m.).  

4. Ersättningspolicy: Ett dokument som anger grunder och principer för hur ersätt-ningar 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. under rubriken Tillämpnings-område, första stycket.  

6. Kontrollfunktion: En funktion för riskhantering, regelefterlevnad (compliance), internrevision eller 
liknande.  

7. Rörlig ersättning: 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.  

Dessa allmänna råd gäller endast i den mån de är förenliga med tillämplig arbets-rättslagstiftning. 

Vidare har de allmänna råden när det är tillämpligt ingen inverkan på de rättigheter som 
arbetsmarknadens parter har vid kollektivförhandlingar. De allmänna råden påverkar inte heller 

förpliktelser enligt redan gällande, bindande avtal.  

Ett företag bör säkerställa att avtal som ingås med enskilda anställda är förenliga med dessa allmänna 
råd.  

Proportionalitet  

Vid tillämpningen av dessa allmänna råd ska det tas hänsyn till ett företags storlek samt 

verksamhetens art, omfattning och komplexitet.  

2 kap. Ersättningspolicy  
Ett företag bör, för att kunna identifiera, mäta, styra, internt rapportera och kon-trollera de risker som 

dess verksamhet är förknippad med, ha en ersättningspolicy som dels är förenlig med och främjar en 

effektiv riskhantering, dels inte uppmuntrar till ett överdrivet risktagande. Ersättningspolicyn bör 

omfatta alla anställda.  
Ersättningspolicyn bör regelbundet ses över, så att den utvecklas i takt med förändringar i företagets 

situation. Företaget bör basera ett beslut om ersättnings-policyns utformning på en analys av hur den 

påverkar de risker företaget utsätts för och hur dessa risker hanteras.  

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.  

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 anställde följer interna 

rekommendationer och förfaranden samt respek-terar rekommendationerna om uppförande mot 

kunder och investerare.  

Balans mellan fast och rörlig ersättning  
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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 kostnaden för det extra kapital som krävs för att täcka de risker som påverkat 
periodens resultat,  

b) storleken av och kostnaden för likviditetsrisken, och  

c) möjligheten att förväntningar om framtida intäkter inte realiseras.  
Företaget bör se till att den totala rörliga ersättningen inte blir så stor att den begränsar företagets 

förmåga att stärka sin kapitalbas.  

Den rörliga ersättningen bör kunna bestämmas till noll.  

Den rörliga ersättningens sammansättning  

När företaget avgör om ersättningarna ska bestå av kontanter respektive 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.  

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.  

Uppskjuten utbetalning  

För en anställd som påverkar företagets risknivå bör minst 60 procent av den rörliga ersättningen 

skjutas upp minst tre år. Detsamma bör gälla för tidpunkten för slutgiltigt 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 långsiktigt 

hållbara resultatet som den verksamhet medför inom vilken den anställde verkat.  

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 väsentligt, 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 person-liga 
risksäkringsstrategier eller försäkringar för att minska eller undanröja effek-terna av att rörlig 

ersättning som ännu inte har betalats ut justeras eller bortfaller, till följd av att det i efterhand visar sig 

att resultatkriterierna inte uppfyllts eller att företagets ställning försämrats väsentligt.  

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 kap. Styrning  
Ett företags styrelse bör besluta om en ersättningspolicy. Beslutet bör grundas på en tillräcklig analys 
av vilka risker ersättningspolicyn kan vara förknippad med. Styrelsen bör se till att ersättningspolicyn 

tillämpas och följs upp.  

Styrelsen bör också besluta om ersättningen till anställda i ledande positioner. Styrelsens beslut bör i 
tillämpliga fall följa de riktlinjer som bolagsstämman beslutar om.  

Ett ersättningsutskott inom styrelsen, eller, om det inte finns ett sådant, en särskilt utsedd ledamot, bör 

ansvara för att bereda väsentliga ersättningsbeslut samt beslut om åtgärder för att följa upp 
tillämpningen av företagets ersättningspolicy.  

Styrelseledamot som bereder ersättningsbeslut  

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

ersättningar, bör inte arbeta i företagets ledning eller i ledningen för företagets dotterbolag. Denna 
person bör ha tillräcklig kunskap om och erfarenhet av riskanalys för att självständigt kunna bedöma 
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ersättningspolicyns lämplighet. I bedömningen bör det ingå hur ersättningspolicyn påverkar företagets 

risker och riskhantering.  

Intressekonflikter  

Ett företag bör se till att ersättningspolicyn omfattar åtgärder för att undvika intressekonflikter. 

Företaget bör på ett begripligt sätt beskriva, dokumentera och öppet redovisa hur det fastställer 

ersättningar.  
Styrelsen bör när den utformar ersättningspolicyn säkerställa att berörda kontroll-funktioner kan 

lämna synpunkter på innehållet, liksom även annan personal som kan bidra till en allsidig belysning 

om det behövs.  
Ledamöter i ersättningsutskott och personal som arbetar med att tillämpa ersät-tningspolicyn och 

kontrollera uppföljningen av ersättningarna, bör ha relevant sak-kunskap och vara organisatoriskt 

oberoende av de företagsenheter de kontrollerar.  

4 kap. Uppföljning och kontroll  
En kontrollfunktion bör när det är lämpligt och i vart fall årligen självständigt granska om företagets 
ersättningar överensstämmer med ersättningspolicyn. Kon-trollfunktionen bör, när det behövs, 

omgående rapportera resultatet av gransk-ningen till styrelsen och i vart fall årligen senast i samband 

med att årsredovis-ningen fastställs.  
Kontrollfunktionen kan utgöras av ett internt, befintligt kontrollorgan, såsom internrevision, 

riskkontroll eller en särskilt inrättad funktion. Företaget kan också anlita externa uppdragstagare till 

att utföra kontrollfunktionens uppgifter, t.ex. revisorer.  

Ersättning till anställda vid kontrollfunktioner  

Anställda som arbetar med att granska verksamheten, t.ex. riskkontrollfunktionen, funktionen för 

regelefterlevnad och internrevisionen, bör vara oberoende av de företagsenheter de övervakar, ha 

lämpliga befogenheter och resurser samt få ersätt-ning oberoende av de företagsområden de 
kontrollerar.  

Anställda vid kontrollfunktionerna bör alltid få en sådan ersättning som gör det möjligt för företaget 

att anställa kvalificerad och erfaren personal till dessa funktioner.  

5 kap. Offentliggörande av uppgifter om ersättningar  

En redogörelse för företagets ersättningar bör offentliggöras i samband med att årsredovisningen 

fastställs.  

Företaget kan lämna redogörelsen i årsredovisningen, i en bilaga till årsredovis-ningen eller på 
företagets webbplats. Om redogörelsen inte tas in i eller läggs som bilaga till årsredovisningen, bör 

företaget i årsredovisningen upplysa om var infor-mationen offentliggörs.  

Redogörelsen bör finnas tillgänglig minst ett år efter att den offentliggjorts. Företaget bör lämna 
relevant, tydlig och begriplig information om företagets ersätt-ningar.  

Följande uppgifter bör offentliggöras:  

1. beslutsgången för ersättningspolicyn, i tillämpliga fall även uppgifter om ersätt-ningsutskottets 
sammansättning och befogenheter, samt relevanta intressenters roll,  

2. kriterierna för resultatmätning och riskjustering,  

3. sambandet mellan resultat och ersättning,  

4. de resultatkriterier som ligger till grund för rättigheter till aktier, aktierelaterade instrument, 
finansiella instrument eller andra rörliga ersättningsdelar,  

5. principer för uppskjuten utbetalning och villkor för nyttjande av rättigheter,  

6. den riskanalys som ligger till grund för hur ersättningspolicyn utformats,  
7. det senaste räkenskapsårets kostnadsförda totalbelopp för ersättningar fördelat på kategorierna 

anställda i ledande positioner respektive övriga anställda som på-verkar 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,  



XI 

 

9. intjänade ersättningar under det senaste räkenskapsåret, utbetalda ersättningar specificerade på 

under det senaste räkenskapsårets intjänade ersättningar och utbetalda ersättningar som intjänats under 
tidigare räkenskapsår samt justerad ej utbetald intjänad ersättning,  

10. det senaste räkenskapsårets ackumulerade utestående uppskjutna ersättningar, i förekommande 

fall uppdelat på utnyttjade eller outnyttjade rättigheter,  

11. det senaste räkenskapsårets kostnadsförda totalbelopp för avgångsvederlag och garanterade rörliga 
ersättningar, antal personer som omfattats av sådana ersätt-ningar 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.  

Uppgifter enligt punkterna 7–13 bör publiceras i en sådan form som inte riskerar att avslöja enskilda 
personers ekonomiska förhållanden.  

Information till anställda  

Företaget bör informera anställda som berörs av ersättningspolicyn om dels vilka kriterier som styr 

deras ersättning, dels om hur deras resultat bedöms. Bedömnings-processen och ersättningspolicyns 
utformning bör dokumenteras i en tydlig beskrivning som är tillgänglig för alla anställda.  

______________  

1. Dessa allmänna råd träder i kraft den 1 januari 2010.  
2. Ett företag bör, när det gäller anställda som kan påverka företagets risknivå, vid beslut om 

ersättning som avser tid före den 1 januari 2010, tillämpa de allmänna råden i 2 kap. första stycket till 

den del det gäller kravet på effektiv riskhantering. Företaget bör vidare beakta de allmänna råden i 2 
kap. och 5 kap.  

3. Ett företag bör senast den 31 augusti 2010 underrätta Finansinspektionen om det kvarstår 

ersättningsförpliktelser som inte stämmer överens med dessa allmänna råd. Företaget bör även 

beskriva vilka åtgärder som vidtagits för att sådana förpliktelser ska upphöra. 
  

MARTIN ANDERSSON  

Cecilia Wennerholm 


