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Abstract 
 
The global financial crisis has left its mark in the financial sector and the Swedish economy. 
The effect was so overwhelming that it was felt in the whole society. The banks’ bonuses are 
known as one of the reasons of the crisis that it has received enormous attention and has 
generated debates in the media also the government where bonuses have been criticized. 
Bonus or variable remuneration is used to attain a better result, but how can they pay bonuses 
despite the losses? This has aroused our interest and through this essay we have attempted to 
examine and also get an understanding of why the banks support their choice of bonus 
system. To gain the purpose, we have examined the four major Swedish bank’s bonus system, 
how they are formed and why bonuses are the most common form of reward in the banking 
market. The underlying research strategy that has been used is qualitative, where we have 
collected information, which touches upon the bonus system from the banks’ 2011 annual 
reports. We have also used scientific articles, academic literature and articles from the debates 
in the media. Through this research we conclude that the bonuses are the most common 
financial reward among these banks with relation to: type of market, the banks’ overall goal, 
the character of the job, the importance of competent staff and also the competiveness within 
the banking industry. We also found that the purpose of the financial reward is to keep key 
staff and their knowledge, attract highly skilled staff, and also create value for the 
shareholders. 
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Sammanfattning 
 

Den globala finanskrisen har lämnat spår inom den finansiella industrin och svenska 
ekonomin. Effekten var så stor att den påverkade hela samhället. Bankernas bonusar är kända 
som en av orsakerna till krisen som har väckt enorm uppmärksamhet och har skapat debatt i 
media och regering där bonusutbetalningarna blivit kritiserade. Bonus eller rörlig ersättning 
används för att uppnå ett bättre resultat, men hur kan de betalas ut trots förluster?  Detta 
väckte vårt intresse och vi har genom denna uppsats försökt att undersöka samt få en 
förståelse för motivet bakom bankernas bonussystem. För att uppnå syftet, har vi undersökt de 
fyra svenska storbankernas bonussystem, hur de är utformade samt varför bonusar är den 
vanligaste belöningsformen inom bankbranschen. Den forskningsstrategi som används är ett 
kvalitativt sätt där vi samlat in information som berör bonussystemen från bankernas 
årsredovisningar för 2011, vetenskapliga artiklar, kurslitteratur, facklitteratur och medias 
debattartiklar. Vi har kommit fram till att bonusar är den vanligaste belöningen bland de fyra 
banker med avseende på: typ av bransch, bankernas övergripande mål, arbetsuppgifternas 
karaktär, vikten av kompetent personal och en hög konkurrens. Samt att syftet med 
ersättningarna är att behålla nyckelpersonal, medarbetares kompetens, konkurrens om 
attraktiva medarbetare och skapa värde för aktieägarna. 
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1. Inledning 
 

Belöningssystem är ett verktyg som används som ett styrmedel för att öka effektiviteten och 
motivation, samt behålla kunskap och kompetens inom företaget. Bonus eller rörlig ersättning 
är en form av belöning som betalas ut kontant eller i form av aktier. Denna studie handlar om 
att studera några storbankers bonussystem, hur de är utformade och vad motivet är bakom 
deras bonussystem. I detta kapitel beskrivs bakgrunden samt en problemdiskussion. 

1.1 Bakgrund  
 
I dagens samhälle sker kontinuerligt förändringar och det innebär särskilda utmaningar för 
företagens överlevnad och tillväxt. För att hantera de snabba förändringarna måste företagen 
styras kreativt och skapa nya rutiner som anpassas till nytt läge. Således strävar företagen 
efter effektivitet och kompetens. Det finns olika strategier och medel för att uppnå dessa mål, 
och arbetskraften är den viktigaste faktorn. Företagen måste därför kunna styra denna resurs 
på ett sätt så att personalens individuella mål är i linje med företagens mål. 
 
Belöningssystem är ett effektivt styrmedel och i de flesta företag finns någon form av 
belöningssystem. Syftet är att öka effektiviteten genom att skapa motivation hos personalen, 
att behålla kompetent personal och göra företaget lockande (Arvidsson, 2008). Det är inte 
alltid önskad effekt uppnås. Att välja rätt belöningssystem, som är både effektivt och rättvist, 
är svårt. Detta är en av de svåraste uppgifterna i ett företag eftersom det måste uppfylla vissa 
krav och egenskaper. Det måste genom ökad motivation leda till ökat resultat och kvalité i 
tjänster och produkter, dessutom får den inte minska sin effekt med tiden (Svensson, 2001). 
  
Enligt Svensson (2001) finns belöningar i många olika former; materiella och immateriella, 
individuell eller grupp, kort eller långsiktig. De materiella belöningarna såsom 
löneförhöjning, förmåner, optioner eller kuponger, kan ha olika driftkraft på individer. Pengar 
är ofta ett bra ekonomiskt incitament även hos de med högre inkomst. Bonus eller rörlig 
ersättning som berör denna studie är en del av belöningssystem.  Bonuslön menar Arvidsson 
(2008) är kopplad till kortsiktiga resultatmål och erbjöds till vissa gruppmedarbetarna i syftet 
att motivera och belöna. Bonuslön finns i både individuell och kollektiv form. I många fall 
och beroende på branschpraxis är den största delen av de totala ersättningarna i form av 
individuell bonuslön. 
 
I en undersökning som gjordes av Chef och Synovate frågades över tusen chefer vilka 
belöningar som fungerar bäst och resultatet visade att bonus eller prestationslön var på 
topplistan. Bonusar är ”saftigaste moroten till medarbetare” skriver Elisabeth Vene i Ny 
Teknik, 26 september 2008. Debatten visar att belöningssystem spelar en viktig roll i styrning 
och effektivisering inom företaget. 
 
Det har varit många debatter kring bonussystemen i storbankerna Swedbank, SEB, Nordea 
och Handelsbanken. Det som väcker kritik är att de betalar ut bonusar till utvalda anställda 
trots att de haft det svårt med kreditförluster, till och med sökt hjälp av både aktieägare och 
staten, skriver Thorbjörn Spängs i DN ekonomi 8 mars 2009. Finansminister Anders Borg är 
en av de som kritiserat besluten, som tycker att dessa bonusar gör att allmänheten tappar 
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förtroendet för bankerna. Borg vill att storbankerna värderar bonusarna efter ett tydligare mått 
och att de ska ha en restriktivare syn på bonusar.  
 
SvD rapporterar 20 juli 2011 om EU-kommissionens nya förslag på regler, som omfattar 8000 
europeiska banker, vars syfte är att förändra bankernas riskfulla agerande. Skälet till detta 
förslag kommenterar EU-kommissionär Michel Barnier har varit internationella valutafondens 
uppskattning av förluster för de europeiska bankerna under 2007 fram till 2010. Han menar 
att bankerna inte borde få tillstånd att låta skattebetalarna betala för bankernas förluster. De 
behöver pålitligare kapitalintäkter för att kunna hantera oförutsedda risker i sämre tider. Bland 
de för stora risker som bankerna tagit nämner han bland annat investering på riskfulla 
produkter och beviljat lån utan att granska låntagarnas betalningsförmåga. EU-kommissionen 
vill att bankernas utlåning sker på ett ansvarsfullt sätt och att tillsynsmyndigheter är tuffare att 
agera om de upptäcker att bankerna tar för stora risker. 
 
Det som väcker intresse är hur storbankerna reagerar på debatten och de nya regleringar som 
pågår kring deras bonusar. Vilka motiv finns bakom bankernas agerande angående 
bonusutdelningar? Uppsatsen inleds med en problemdiskussion kring bonusar för att ge ett 
aktuellt perspektiv. 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Nuförtiden sker innovation och utveckling i nästan alla verksamheter och branscher med hög 
hastighet vilket skapar mer konkurrens och det blir hårdare för företagen att behålla sin 
marknadsandel. Detta gör att företagen blir ännu mer beroende av personalen och dess 
kompetens. Det finns en uppfattning att belöningar till enskilda personer genererar en nyttig 
konkurrens som fungerar som stimulans för individers insatser (Nilsson & Ryman, 2005). 
 
Olika företag använder sig av olika metoder och principer för belöning. Bonusar kan riktas 
endast mot chefer eller kan inkludera hela företagets personal.   
 
Olika studier visar på helt motsatta bevis för om bonusar leder till ökat resultat eller ej. 
 
En serie av studier, publicerade 1992 av professor i psykologi McAdams J. Freedman och 
hans kollegor vid University of Toronto, visar att ju större incitament som erbjuds, desto 
negativare blir bonusmottagarens prestation. Men Bennett Stewart (1993) menar att 
belöningar måste vara för utförande av det totala arbetet, inte för en specifik uppgift. Det 
bästa incitamentet är att få en bit av kakan säger han.  
 
L. Dennis Kozlowski (1993) skriver en fallstudie Tyco, som ger ett övertygande resultat att 
incitament kan fungera för både chefer och aktieägare. Studien har tittat på ett 
ersättningsprogram som har utformats för att passa de ekonomiska intressena hos chefer och 
aktieägare. Grunden är att ju mer chefer tjänar åt aktieägarna, desto mer tjänar de själva. 
Studien gjordes i 250 fall och resultatet var att varje medlem av ledningsgruppen drev 
verksamheten som om han eller hon ägde den. Georg P. Baker (1993) menar att utan någon 
form av yttre incitament blir organisationer svårhantering och o-flexibel. 
 
Även om studier har visat att belöningar och bonusar är effektiva metoder, finns det vissa 
konsekvenser med att använda dem. Då belöningssystem är uppbyggda på många olika sätt 
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och är olika i olika företag, är det därför viktigt att bygga upp ett välgenomtänkt 
belöningssystem som är korrekt och rättvist. Donita S. Wolters (1993) menar att finansiella 
belöningar kan, och har, överutnyttjats och använts på felaktiga sätt. Implementering av ett 
dåligt utformat eller dåligt anpassat incitamentprogram kan göra mer skada än nytta.  
 
Desai (2012) menar att marknadsbaserade ersättningar är lockande men även bristfälliga. 
Detta har skapat en finansiell incitamentbubbla. Den finansiella marknaden kan inte utvärdera 
enskilda prestationer eftersom den inte kan skilja skicklighet från tur. Han menar att chefer 
bör kompenseras endast utifrån överavkastning. Incitamentsstrukturer baserade på stigande 
aktiekurser kommer säkert att leda till mer risktagande. Han påstår att den finansiella 
incitamentbubblan har skapat den senaste finansiella krisen.  
 
Felaktiga incitamentprogram har blivit beskyllda till att vara en av faktorerna som orsakat den 
globala finanskrisen. Gregg, Jewell och Tonks (2012) har undersökt ett urval av stora brittiska 
företag, om bankernas bonussystem har orsakat finanskrisen. De menar att även om lönerna i 
finansiella sektorn är höga, är prestationsbaserade ersättningar inte signifikant högre än i 
andra sektorer. Därför drar de slutsatsen att det är osannolikt att incitamentsstrukturer kan 
vara orsaken till att bankernas chefer har fokuserat på kortsiktiga resultat. De menar att 
prestationsbaserade ersättningar i sig inte kan vara orsaken till den finansiella krisen. En 
felaktig trend som identifierades var att prestationsbaserade ersättningar var höga när 
aktieavkastningarna var höga, men när aktieavkastningarna var låga påverkades inte 
ersättningarna negativt. Detta uppmuntrar till överdrivet risktagande inom alla sektorer.  
 
Ett uppenbart argument är att bonussystem driver storbankerna till att ta alltför stora risker. 
Ersättningssystem har medverkat på ett och annat sätt till krisen. Stiglitz (2008) menar att 
incitamentsprogram uppmuntrade bankanställda att agera på ett kortsiktigt sätt och till ett 
överdrivet risktagande. De får stora bonusar vid vinst och skattebetalarna bär förlusten.  
 
De flesta forskare är överens om att ett bra resultat kan belönas. Den stora utmaningen är 
utformningen av ett korrekt ersättningssystem. De är även överens om att det fattades 
reglering kring ersättningssystemen. Tropeano (2011) menar att den finansiella innovationen 
måste uppmuntras eftersom det ökar konsumenternas och hela samhällets välfärd. Men efter 
den finansiella krisen behövdes det en reform. Bankreglering i enlighet med Baselkommitténs 
rapport har omarbetats för att mer exakt kunna mäta riskerna. Dessa reformer har ökat 
tillsynsmyndigheternas makt men det saknas åtgärder till syfte att förändra strukturen på de 
finansiella marknaderna och bankernas affärsstrategier. 
 
Enligt en undersökning som FI har gjort i februari 2011 bryter drygt hälften av landets 
finansiella företag mot reglerna gällande deras bonussystem.  
 
Under de senaste åren har storbankernas bonusar fått stor uppmärksamhet. Reglerna kring 
bonusar och kapitalkrav har ändrats. Frågan är, hur har det påverkat bankernas handlingar och 
hur har de reagerat?    
 

1.3 Problemformulering  
 
För att få svar på frågorna i problemdiskussionen och skapa bättre förståelse för debatterna 
och de nya reglerna kommer följande att undersökas: 
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• Hur är bonussystemet i en bank utformat? 
• Varför är bonusar den vanligaste belöningen inom bankbranschen?   

 

1.4 Syfte  
 
Syfte med denna uppsats är att undersöka samt få en förståelse för hur svenska storbanker 
motiverar sitt val av bonussystem.  
 

1.5 Avgränsningar 
 
Vi har studerat bonussystemen i Nordea, SEB, Svenska Handelsbanken och Swedbank som är 
en del av deras belöningssystem. I denna studie behandlas bara de monetära belöningarna i 
form av bonus. Med bonus menar vi rörliga ersättningar, provisioner som betalas ut i kontanta 
medel och incitamentprogram i form av aktier.  
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2. Metod 
 

Detta kapitel innehåller en beskrivning av valda metoder samt en diskussion om varför vi har 
valt dessa.  

2.1 Forskningsstrategi  
 
Kvalitativ och kvantitativ forskning är två strategier inom forskning som skiljer sig åt i 
insamling och analys av data. Den kvalitativa forskningsstrategin har huvudvikten på 
individens uppfattning och tolkning av sin sociala verklighet, medan kvantitativ forskning, 
prövar teorier genom de valda hypoteserna och antagande om verkligheten (Bryman & Bell, 
2011). 
 
Kvalitativa metoder innebär en liten grad av formalisering och har fundamentalt ett förstående 
syfte.  Metoden karakteriseras av närhet till informationskällan. (Holme & Solvang 1997). 

I denna studie används en kvalitativ forskningsstrategi. Studien är mer begreppsinriktad än 
kvantitativ metod som förlitar sig mera på siffror.  Syftet har varit att studera sociala 
handlingar genom en fördjupning i fenomenen, skapa förståelse och en djupare analys om de 
valda begreppen. Det empiriska materialet som används är årsredovisningar, tidningsartiklar 
samt vetenskapliga artiklar. Även om intervjuer är den vanligaste metoden för datainsamling i 
en kvalitativ studie, görs ingen intervju i denna studie utan användande av befintliga 
dokument. Detta på grund av att öka reliabiliteten och transparensen, eftersom det samlade 
materialet är tillgängligt och läsaren har möjlighet att söka upp den. 

2.2 Vetenskapligt förhållningssätt  
 
Hermeneutik (tolkning och förståelse) och positivism (objektivt förhållningssätt), är två olika 
tillvägagångssätt för strukturering av en studie (Bryman & Bell, 2011). 
 
Olsson och Sörensen (2011) menar att hermeneutik är en av de äldsta formerna av kvalitativa 
bearbetningsmetoder, vars tradition sträcker sig tillbaka till tolkning av Bibeln. Den 
”moderna” hermeneutiken avser att tolka och förstå hur människors liv och existens kommer 
till uttryck i det talade och skrivna språket. Inom hermeneutiken talar man dels om en 
tolkningslära, som ofta innefattar historiskt perspektiv och dels om konsten att förstå språkets 
innebörd i nutid. Hermeneutiken är en analysmetod som till stor del handlar om att samla in 
material och tolka materialet. Tolkningarna bygger på tidigare tolkningar. Det innebär att 
forskaren tolkar den ursprungliga texten för att sedan läsa ny text för att göra en ny tolkning 
och ett nytt förståelseperspektiv (ibid, 2011).  

Syftet med studien är att undersöka samt få en förståelse för vad som motiverar storbankerna i 
sitt val av bonussystem. Synsättet som har valts i den studien är hermeneutik eftersom den är 
kopplad till den kvalitativa metoden. Informationen hämtades ur årsredovisning år 2011 hos 
Nordea, SEB, Svenska Handelsbanken och Swedbank, artiklar i media samt tidigare forskning 
inom området. Den samlade informationen tolkades för att få en djupare förståelse för 
bankens bonussystem. Genom en jämförelse med teorin sammanfattades tolkningen av den 
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samlade informationen för att få ett djupare perspektiv och förståelse för den aktuella 
informationen. 

Olsson och Sörensen (2011) förklarar det positivistiska synsättet betyder att studien 
undersöker generaliserbarheten hos flera verksamheter. I denna studie har ett positivism 
förhållningssätt inte valts eftersom det som ska studeras är begränsat till några fallstudier 
inom en bransch och även begränsad tidsram. Dessutom är undersökningens resultat inte 
generaliserbart hos andra branscher, samt fenomenen (belöningssystem) är olika hos olika 
företag. 

2.3 Undersökningsdesign 
 
Bryman och Bell (2011)  menar att de kvalitativa forskningsmetoderna ofta är ostrukturerade 
på grund av datainsamlingsmetoder såsom intervju och observation, vilket gör analysen svår. 
Det finns olika typ undersökningsdesign bland annat: tvärsnittsdesign, fallstudier och 
jämförande design.  
 
Stake (1995) beskriver att fallstudieforskning handlar om specifika egenskaper och 
komplexitet hos det specifika fallet. Bryman och Bell (2011)  menar att forskarens roll är att 
belysa detta. Om metoden utvecklas till två eller flera jämförande fall kallas då metoden 
jämförande eller komparativ design och även multipel fallstudie i en kvalitativ forskning. 
 
För att få en djupare förståelse av bonussystem inom bankbranschen och ett mer detaljerat 
svar på forskningsfrågorna valdes fallstudien som undersökningsdesign. Eftersom vi har valt 
att genomföra en studie av de fyra svenska storbankerna så är det multipel fallstudie som har 
använts. Syftet med studien är inte en generalisering, utan i första hand en djupare förståelse 
av fenomenen inom de valda fallen.  
 
Bryman och Bell (2011) beskriver fallstudie som en forskningssätt som ofta görs genom 
observationer under flera år. I denna studie har datainsamlingen gjorts, på grund av 
tidsmässiga skäl, genom en genomgång av de befintliga dokumenten och tidningsartiklar som 
berör ämnet från 2009 till 2012.  
  
Även om studien handlar om mer än ett fall har vi valt bort tvärsnittsdesign eftersom vi inte är 
intresserade av detaljerad variation och skillnad mellan de olika fallen. 

2.4 forskningsansats  
 
I den induktiva metoden tas teorin fram med hjälp av insamlad data, medan i en deduktiv 
angreppssätt styrs teorin datasamlingen som sedan ger resultaten (Bryman & Bell, 2011). De 
menar att en fallstudieforskning ofta görs genom ett induktivt sätt när det gäller förhållande 
mellan teori och empiri.  
 
Studien är baserad på det induktiva arbetssättet. Vi valde att samla in information inom 
forskning och relevanta teorier och empiriska data för att sedan dra slutsatser. Med en 
induktiv synsätt och vår uppfattning har vi försökt att tolka de material. De valda bankernas 
bonussystem samt relaterade artiklar studerades och sedan analyserades de utifrån befintliga 
teorier för att få en djupare förståelse. Med en jämförelse mellan forskning och de empiriska 
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data har vi försökt dra slutsatser och ta fram resultatet. 

2.5 Datainsamling  
 
Bryman och Bell (2011) förklarar att sekundärdata är data som forskaren inte samlat in själva, 
det vill säga att de hämtar data från andra forskare eller institutioner och organisationer. 
Sekundärdata kan finnas båda i kvantitativ och kvalitativ analys.  
 
Data som används i denna studie är i form av sekundärdata eftersom den inte samlades in 
genom intervjuer eller enkätundersökningar det vill säga primärdata.  

Den samlade data kommer från tidningsartiklar under år 2009 till 2012 samt 
Finansinspektionens (FI) föreskrifter FFFS 2011:1. De artiklar som har används är från 
internetupplagorna av Svenska Dagbladet (SvD), Dagens industri (Di), Dagens Nyheter (DN), 
Expressen, Realtid och Aktiespararna. Anledningen till valet av dessa har varit dels 
innehållsmässig relevans för vårt ämne och dels att det finns en ledande debatt i de valda 
nyhetssajterna. Vi har valt bankernas årsredovisning för år 2011. Detta på grund av 
frågeställningar som vi var intresserade av, såsom utformning av befintliga bonussystem och 
effekten av FI:s nya regler på belöningssystem, det vill säga framtida ändringsplaner. Vilket 
vi har fått svar på. 

Den teoretiska referensramen samlades ur kurslitteratur och vetenskapliga artiklar, användes 
både från svenska och icke svenska forskare inom området för att hitta relevanta data och den 
bakomliggande historian kring belöningssystem. Vi har sökt de vetenskapliga artiklarna i 
Högskolan i Borås biblioteks databaser.  

2.6 Trovärdighet  

2.6.1 Validitet  
 
Bryman och Bell (2011) menar att validitet för en kvalitativ studie är problematisk eftersom 
resultatet bygger på forskarens uppfattning. Detta orsakar viss kritik för denna metod.  

En hög validitet försökte vi hålla i uppsatsen genom att använda reliabla källor, vetenskapliga 
artiklar, relevanta teorier samt storbankernas finansiella information. Medvetenhet finns att 
reliabiliteten i uppsatsen inte är lika hög eftersom metoden är kvalitativ. Men intern validitet 
är en styrka i kvalitativa forskningar beskriver Bryman och Bell (2011). Eftersom forskarens 
observationer är i harmoni med resultatet som utvecklas. 

En god intern validitet försökte skapas genom att undersöka relevanta teorier, aktuella 
debatter och relevant data som berör bankernas bonussystem för att kunna svara på de 
forskningsfrågeinställningarna. Extern validitet däremot är svår att nå i en kvalitativ 
fallstudie, eftersom resultatet är svårt att generalisera.  

2.6.2 Reliabilitet  
 
Reliabiliteten innebär överensstämmelse mellan mätningar som görs med samma 
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mätinstrument och att det blir samma resultat vid varje mätning. Det finns olika alternativ för 
att nå en hög grad av reliabilitet. Därför är det viktigt för forskare att använda en tillförlitlig 
undersökningsmetod (Olsson & Sörensen, 2011). Detta är något som i så hög grad som 
möjligt eftersträvas. Det är svårt att tillämpa hög av reliabilitet i en kvalitativ forskning. 

Vi har försökt att skapa en god intern reliabilitet som möjlig genom att diskutera vår egen 
uppfattning i gruppen och skapa en gemensam förståelse.  

Extern reliabilitet har försökts att nå i så hög grad som möjligt genom att använda trovärdigt 
material såsom företagets finansiella rapport (årsredovisning) och studie av debatter i de mest 
pålitliga svenska tidskrifterna. Eftersom materialet är tillgängligt och dokumenterat har 
läsaren och andra forskare tillgång till samma data. Detta ökar den externa reliabiliteten i 
denna studie.  

2.7 Urvalsmetod 
 
Vi har valt att studera bonussystem hos de fyra stora svenska bankerna, Nordea, SEB, 
Svenska Handelsbanken och Swedbank. Anledningen är att dels har de stor påverkan på 
samhällsekonomi, och det finns en debatt om deras bonussystem. Dessutom ingår det i deras 
koncern internationell verksamhet vilket gör att de måste anpassa sig till internationella regler 
såsom Baselkommitteens standarder. Finansinspektionens regler, som omfattar en del av vår 
studie, är en anpassning av sådana. Att de är kända som stora banker ”beror på att 
verksamheter som livförsäkring, fondförvaltning och bolån har fått allt större betydelse i 
koncernerna vid sidan av den traditionella bankverksamheten. Men också på att koncernerna 
expanderat internationellt, speciellt inom Norden och Baltikum” (Banker i Sverige sid.6).  
 
Anledningen till att välja bankernas bonussystem är att det finns allmänintresse och det har 
fått stort utrymme i media.  

2.8 Metodkritik 
 
Bryman och Bell (2011) menar att reliabilitet för en kvalitativ studie är problematisk eftersom 
forskningen utvecklas på ett ostrukturerat sätt och baseras på forskarens intresse och tolkning. 
Det medför att undersökningen är subjektiv. De kritiska aspekterna som följer med detta är: 
svårigheter att replikera, problem med generalisering och bristande transparens. 

Resultatet är baserat på vår tolkning och uppfattning, det medför att den externa reliabiliteten 
i uppsatsen inte är lika hög.  Studien är en kvalitativ fallstudie. Det innebär att det är svårt att 
upprepa undersökningen eftersom tiden och situationen är begränsad till de valda fallen. I 
denna studie som beskrivs ovan är den empiriska delen dokumenterad och tillgänglig, detta 
ökar möjligheten att upprepa en liknande studie. Därför är den externa reliabiliteten högre än 
den vanliga traditionella metoden det vill säga intervjuer.  

Det går inte heller att generalisera vår undersökning eftersom urvalet är begränsat till bransch, 
storlek och plats. Dessutom finns det en bristande transparens i den kvalitativa metoden, och 
det är svårt att visa hur resultatet har tagits fram. Denna brist har vi försökt åtgärda genom 
ökad transparens till det tillgängliga materialet som används, vilket minskar påverkan av 
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forskarens eventuella tolknings fel. 

2.9 Källkritik 
 
Vi har valt de material som vi ansåg vara relevant och användbar för att nå en så hög grad av 
reliabilitet som möjligt. Informationen har vi samlat via några relevanta teorier samt några 
generella principer som berör ämnet. Vi tittar på bankernas finansiella information genom 
deras årsredovisningar 2011, samt tidningsartiklar som berör ämnet. Intervjuer och enkäter 
har inte gjorts eftersom det redan finns många undersökningar om belöning, bonus och 
personalens motivation. Icke monetära belöningar undersöks ej. 

De vetenskapliga artiklarna har valts genom trovärdiga databaser på bland annat Högskolan i 
Borås.  

Anledningen till valet av de nyhetssajterna har varit dels innehållsmässig relevans med vårt 
ämne och dels att det finns en ledande debatt i de valda nyhetssajterna. Vi försökte följa 
debatterna i några olika nyhetssajter för att öka tillförlitligheten och validiteten. Vi anser att 
urvalet är transparent eftersom nyhetssajterna är tillgängliga för läsaren. Nackdelen med val 
av artiklarna är risken för subjektivitet. Genom att följa debatterna hos flera olika nyhetssajter 
har vi försökt minska den risken, men ändå är det svårt att undvika journalisternas och 
artikelförfattarnas personliga intresse och ideologiska ståndpunkt.  
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3. Teoretisk Referensram 
 I detta kapitel presenteras de teorier som anses relevanta. Dessa teorier är utgångspunkten 
för analys och uppsatsens resultat. 

3.1 Motivationsteorier 
 
Motivationsteorier är grunden för utformningen av belöningssystem. Motivation är ett viktigt 
och svårdefinierat begrepp. Men flera forskare är överens om att motivationen främst kan 
avläsas i följande beteendemönster: initiativkraft, förmågan att arbeta i en bestämd riktning, 
uthållighet, intensitet och arbetsprestation (Arvidsson, 2008). Begreppet motivation kommer 
från det latinska ordet för rörelse (movere). Enligt nationalencyklopedin är ”sammanfattande 
psykologisk term för de processer som sätter i gång, upprätthåller och riktar beteende”. 
 
Motivationsfrågan har fått mycket uppmärksamhet under de senaste åren i både forskning och 
tidskrifter menar Steers, Mowday och Shapiro (2004), på grund av att ämnet motivation 
genomsyrar många delområden inom management inklusive ledarskap, team, 
verksamhetsstyrning, ledande etik, beslutfattande och organisatoriska förändringar. De menar 
att de anställdas motivation spelar en central roll inom förvaltning, både praktiskt och 
teoretiskt. Motivation är en integrerad del av prestanda på alla nivåer, samtidig ser forskare 
det som en grundläggande byggsten i utvecklingen av användbara teorier om en effektiv 
förvaltningspraxis. 
 
Men under åren efter 1990-talet har intresset för arbetsmotivation i forskningen minskat 
beskriver Steers, Mowday och Shapiro (2004). De flesta av de teorier som diskuteras idag är 
från 1960 och 1970, och utvecklingen av teorier om arbetsmotivation har inte hållit takt med 
andra forskningsområden inom management. De beskriver att Thurow (1992) observerade att 
framgångsrika företag kommer att konkurrera, baserat på kvaliteten på både deras teknik och 
deras personal.  
 

3.1.1 Maslows behovshierarki  
 
Maslows behovshierarki består av fysiologiska, trygghets-, kärleks- och självförverkligande 
behov. Den utgår från att individen har ett antal grundläggande behov som kan ordnas 
hierarkiskt. De grundläggande behov som finns i botten måste vara tillfredsställda innan 
behov på högre nivåer känns motiverade. Om de fysiologiska behoven är tillfredsställda vill 
individen skaffa trygghet därefter sociala relationer och till sist självförverkligande 
(Tonnquist, 2010). De olika nivåerna i hierarkin består av: 

• Fysiologiska behov: är det grundläggande behovet hos människor som hunger och 
törst. Behovet ligger den nedersta nivån i hierarkin och är det första behovet som 
måste tillfredsställas först.  

• Trygghetsbehov: är det andra behovet som innehåller båda fysisk och känslomässig 
trygghet. 

• Sociala behov: såsom behov av tillhörighet i grupper, anknytning till andra människor, 
och vänskap. 

• Behov av bekännelse: detta behov är i form av den sociala anseende och status. 
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• Behov av självförverkligande: det handlar om människans förmåga att förverkliga sin 
potentiella kompetens. 

 
Jacobsen och Thorsvik (2009)  kritiserar Maslows behovshierarkin därför att det inte är lätt att 
precisera de olika nivåerna och är ganska oklart formulerad. Det gör att det blir svårt att 
jämföra i verkligheten och med empiri.  
 

3.1.2 Herzbergs tvåfaktorteori 
 
Yttre faktorer eller hygienfaktorer som fysisk arbetsmiljö, lönenivå och arbetsvillkor ger 
endast en acceptabel nivå av arbetstillfredsställelse. Inre faktorer som prestation, ansvar, 
befogenhet och utvecklingsmöjligheter ger en högre grad av tillfredsställelse i arbetet. De 
yttre faktorerna behöver tillfredsställas före de inre (Tonnquist, 2008). Herzbergs teori är 
grunden i de flesta studier om motivation. 
  

3.2 Agentteori 
 
Agentteori utvecklades för att förutse och förklara agenten och principalens handlingar.  
Enligt agentteorin anställer en eller flera person (principalen) en person (agenten) för att 
utföra en uppgift för principalens och på principalens bekostnad. Viss beslutfattanderätt, 
delegeras till agenten. Eftersom individen är benägen att handla för egenintresse finns då 
ingen garanti att agenten fattar beslut för principalens bästa. En av de kostnader som orsakas 
av detta kallas bonding cost som innebär de kostnader principalen har för att binda agentens 
intresse till den egna (Godfrey, 2010). 
 
För att minska intressekonflikten menar Arvidsson (2008) att principalen kan anordna 
lämpliga incitament (bonding cost). Genom belöningssystem kan ledningen styra anställdas 
beteende och stimulera deras intresse mot ägarnas. Belöningar i form av aktiebaserade 
optioner gör att de anställda blir mer intresserade av aktiekursutvecklingen, vilket är ägarens 
vilja. Enligt agentteorin väljer då personalen de handlingar som ökar aktiens värde. Han 
påstår att det finns ett empiriskt stöd för agentteorin och den starka motiveringseffekten av 
belöningssystem i form av optionsprogram, men individer är olika med olika behov och 
intressen.   
 

3.3  Moral hazard  
 
Överdrivet risktagande, så kallad moral hazard, är ett vanligt problem inom finansindustrin. 
Problemet uppstår då två parter ingår ett avtal i vilket den ena parten har en tendens att agera 
mindre försiktigt och tar större risker (Ahlersten, 2010).  
 
Demzet, Saidenberg och Strahan (1997) påstår i sin forskning ”Agency Problems and Risk 
Taking at Banks” att moral hazard och agentteori kan vara knutna till varandra. Ju större en 
bank är desto större blir effekten av moral hazard eftersom där finns en konflikt mellan 
aktieägarnas intresse och risktagandet. Problemet finns då ett kontrakt eller avtal skrivits 
mellan principalen (investerare) och agenten (risktagare/förvaltare). På grund av kontraktet tar 
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den risktagande stora risker för att få hög avkastning utan att tänka på konsekvenserna. 
Statliga garantier är en annan aspekt; bankerna kan spela riskfullt eftersom de vet att staten 
står bakom i fall de hamnar i en krissituation. 
 

3.4 Stewardship  
 
Denna teori är ett alternativ till agentteorin. Enligt Davis, Schoorman och Donaldson (1997) 
handlar teorin om när ägares beslut inte motiveras av individuella mål, utan de definierar 
hellre sig som administratör som har samma motiv som agenten. Man kan säga att det är 
agenten som fastställer organisatoriska mål, inte ägaren. Muth och Donaldson (1998) 
förklarar i fortsatt forskning att Stewardship modellen är baserad på att chefen vill ägna sig åt 
förtroende snarare än att ta egna beslut om ekonomiska mål. Bakom chefens beslut finns icke-
finansiella motiv såsom behovet av prestation och erkännande, behov av tillfredställelse samt 
hänsyn till attityder. Trots allt visar chefen sitt intresse att uppnå högt resultat och förmåga att 
ta beslut för att skapa högt räntabilitet till aktieägare.  
 

3.5 Kognitiva teorier 
 
Steers, Mowday och Shapiro (2004) menar att kognitiva teorier om motivation försöker skapa 
förståelse för den tankeprocessen som människor går genom och hur de uppträder på 
arbetsplatsen. Den mest kända av de kognitiva teorierna är förväntningsteorin. Vroom (1964) 
presenterade den första systematiska förväntningsteorin. Han hävdade att de anställda 
tenderar att rationellt utvärdera olika beteende på arbetsplatsen och väljer det beteende som de 
tror leder till högst belöning och inkomst. Senare utvecklade Porter och Lawler (1968) 
Vrooms arbete och beskrev rollen av individuella skillnader såsom anställdas förmåga och 
färdigheter. De förklarade att relation mellan prestanda och tillfredsställelse är beroende av 
omfattning och kvalitet på belöningen. 
 

3.5.1 Förväntningsteorin 
 
Förväntningsteorin beskriver arbetsprestationen med utgångspunkt i fyra variabler: 
motivationsstyrka, personlighet, kompetens samt rolluppfattning. Individens motivation och 
handling måste relateras till organisationens och individens mål, påpekar Vroom (1964). 
Detta samband möjliggör förståelse för individens handlingar. Därför menar Kaplan och 
Atkinson (1998) att belöningar ska baseras på specificerade prestationer och för de beteende 
som leder till måluppfyllelse för företaget. Resultatmått måste reflektera företagets 
övergripande mål, dessutom måste ledningen förstå länken mellan resultatmått och belöningar 
(Arvidsson, 2008). 
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Bild 1 Olve & Samuelson (red.), 2008, controllerhandboken, s. 234  

3.6 Belöningssystem  
 
Belöningssystem är ett styrmedel där målet är att öka arbetsmotivationen hos medarbetarna 
och ledningen i en organisation. Lön i sig kan man interpretera som kontant ersättning för ett 
arbete. Det finns både formella och informella belöningssystem. Den förstnämnda kan 
kopplas till företagets strategier och mål och har ett bra beslutsunderlag (Svensson, 2001).  
 
Belöningssystem måste analyseras i fyra dimensioner samtidigt och kartläggas som en helhet 
beskriver Arvidsson (2008). De fyra delarna beskriver han i tabellen nedan: 
 
 
Syfte med belöningar  

• Verksamhetsstyrning 
• Motivera till önskvärda prestationer  
• Rekrytera och behålla medarbetare 

 

 
Grunder för belöningar  

• Finansiella och icke-finansiella mått 
• Individuella, grupper, resultatenheter, 

etc.  
• Prestationsmättning och påverkbarhet 

 
 
Former för belöningar  

• Monetära belöningar 
• Icke-monetära belöningar 
• Ägarandelar 
 

 
Mottagare av belöningar  

• Individ, grupp, chef, organisation 
• Rättviseaspekter 
• Information och kommunikation  

 
Bild 2 Olve & Samuelson (red.), 2008, controllerhandboken, s. 230  
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3.6.1 Olika sorts av belöningar 
 
Belöningar kan delas i tre olika former:  

• Monetära belöningar såsom lön, bonus, pension.  
• Icke monetära eller inre belöningar såsom uppskattning och själva arbetsuppgifterna.  
• Ägarandel som aktier som i sin tur kan förvandlas till monetära belöningar (Arvidsson 

2008). 
Enligt Svensson (2001) finns belöningar i många olika former; materiella och immateriella, 
individuell eller grupp, kort eller långsiktig. De materiella belöningarna såsom 
löneförhöjning, förmåner, optioner eller kuponger, kan ha olika driftkraft på individer bland 
annat beroende på inkomstnivå. Pengar är ofta ett bra ekonomiskt incitament även hos de med 
högre inkomst. Han delar in de immateriella belöningarna, som även kallas normativa 
belöningar, i sociala (att bli accepterad, omtyckt och få ansvar och förtroende) och införlivade 
(grundläggande värderingar, ideal och normer). De sociala belöningarna söker individen i sin 
omgivning och de införlivade belöningar finns i individens personlighet. Det är individens 
egen vilja som sätter gränser för sådana driftkrafter. Behovet att utvecklas och vara kreativt 
leder till att själva arbetsuppgifterna kan vara tillfredsställande, därför väljer många företag att 
investera både tid och pengar i personalens kompetensutveckling. 
 
Svensson (2001) menar att belöning är mer än pengar; att trivs i arbetsmiljön, att bli 
uppskattad och göra bra resultat är viktiga faktorer för motivation. Att skapa arbetsglädje och 
en bra arbetsmiljö är svårt att nå med ett utvecklat belöningssystem medan ett orättvist 
belöningssystem förstör arbetsglädjen och arbetsmiljön. 
  
För att medvetet kunna utveckla ett belöningssystem som leder till önskat resultat måste 
ledningen känna till på vilket sätt värderingar av det dagliga arbetet påverkar medarbetarnas 
beteende (Svensson, 2001). 
 

3.6.2 Bonus 
 
Enligt nationalencyklopedin är bonus ”gottgörelse som utgör belöning, tillägg, återbäring eller 
rabatt av något slag” och ”tillfällig höjd utdelning till aktieägarna” samt ”lönetillägg vid 
överträffande av uppsatta försäljningsmål.” 
 
Bonuslön menar Arvidsson (2008) är kopplad till kortsiktiga resultatmål och erbjöds till vissa 
gruppmedarbetarna i syftet att motivera och belöna. Bonuslön är i både individuell och 
kollektiv form. I många fall och beroende på branschpraxis är den största delen av de totala 
ersättningarna i form av individuell bonuslön. Kollektiv bonuslön är mest förekommande i 
tillväxtföretag och projektorganisationer (projektbaserade arbetsuppgifter) och används för att 
stärka gruppens samarbete. Bonuslön eller rörlig ersättning används för att minska fasta 
lönekostnader och uppnå ett bättre resultat, då beloppet på den faktiska lönen avgörs av 
företagets resultat. Arvidsson (2008) föreslog en lämplig fördelning att 80 procent bör vara 
fast och 20 procent resultatbaserad. Den resultatbaserade eller rörliga ersättningen kan delas 
upp i olika resultat bland annat prestation över fastlagda mål, och kompetensutveckling över 
utvecklingsplan.  
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3.6.3 Belöningssystemets roll i verksamheten 
 
För att uppnå effektivitet måste ett belöningssystem utformas som skapar rätt motivation hos 
personalen. Därför är det viktigt att företagets mål och medarbetarnas individuella önskan är i 
samma riktning, dessutom måste belöningar vara meningsfulla och motiverande (Arvidsson, 
2008). 
 
Svensson (2001) beskriver belöningssystemets främsta uppgifter i nedanstående punkter:  

• Stimulera till ökad effektivitet och förbättrad kvalitet 
• Ge ökat ansvar och inflytande över den egna arbetssituationen 
• Stimulera personalrörlighet internt och externt 
• Stimulera kompetensutveckling 
• Stimulera nya arbetsformer 
• Understödja flexibla lednings och arbetsformer. 

 (Svensson 2001 Belöningssystem, s.18) 
 

3.6.4 Grunder för utveckling av belöningssystem 
 
Öppenhet och förtroende är förutsättning för ett väl fungerade belöningssystem. I de flesta 
företag finns någon form av belöningssystem som ingår i företagets kultur därför handlar det 
om att utveckla och förbättra det befintliga belöningssystemet. En metod som enligt Svensson 
(2001) är lämplig i de flesta fall i utvecklingen av belöningssystem är att, först fastställa vad 
det är som ska belönas och rätt belöningar, och sedan fastställa när, var och hur belöningar 
delas ut och av vem.  
 
Utgångspunkten för att välja ett lämpligt belöningssystem är företagets specifika situation. 
(Arvidsson, 2008). Han nämner tio aspekter som ledningen måste ta hänsyn till vid val av 
belöningssystem:  

• Att behålla nyckelpersoner 
• Behålla företagets medarbetar kompetens 
• Öka motivation 
• Konkurrens om attraktiva medarbetare 
• Fördelning mellan fast och rörlig lön  
• Praxis i branschen 
• Verksamhetens omfattning 
• Skapa värde för aktieägarna 
• Ägarstruktur 
• Skattemässiga aspekterna.  

 
Grunder för belöningar är en uppsättning finansiella mål och mått beskriver Arvidsson 
(2008). Beroende på organisationens mål och vilket beteende som ska styras används olika 
mätetal. Exempelvis, om ledningens syfte är att öka tillväxt och innovation, bör belöningar 
väljas baserade på prestationer såsom uppnådda tillväxtmål och procentuell tillväxt. För en 
ökad lönsamhet ska då belöningar baseras på prestationsmått som räntabilitet på eget kapital. 
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Utgångspunkten är möjligheten för individen eller gruppen att påverka resultatet av de 
ekonomiska måtten. Dessutom måste det finnas resurser och befogenhet för att kunna påverka 
prestationerna. Men ibland blir det svårt att bedöma individens bidrag och påverkan, 
exempelvis när det gäller belöningar baserad på aktiekursen (Arvidsson, 2008). VD:ars 
belöningar i förhållande till börskursen väcker diskussion om påverkbarheten. Eftersom 
aktiekursen är oberoende av ledningens prestation, och det speglar inte ledningens 
resultatförmåga utan marknadens uppfattning om företagets framgång.  
 
Han menar att belöningar måste baseras på långsiktiga prestationsmått, det vill säga 
prestationer över flera år och inte bara ett år. Men kritik som finns är svårigheten att mäta 
ledningens prestation över flera år om befattningar ständig skiftar inom företaget. Å andra 
sidan leder räntabilitetsmått till kortsiktigt tänkande. Dessutom finns det ingen signifikant 
relation mellan ökning av redovisningsbaserade räntabilitetsmått och aktievärdet, vilket gör 
belöningssystemet problematisk. Till exempel innebär detta att ledningen kan få en 
bonushöjning samma år som aktievärdet har minskat. Istället för de traditionella 
räntabilitetsmått har det utvecklats andra alternativ som är mer kassaflödeinriktade och har ett 
avkastningskrav. Samuelson (2008) benämner tre alternativ: Economic Value Added (EVA), 
Market Value Added (MVA) och Cash Value Added (CVA).  
 

3.6.5 EVA 
 
Stern Stewart & Co utvecklade under 90 talet EVA1 i syftet att koppla företagets redovisade 
värde till marknadsvärdet. Denna metod innebär att resultatet som används bör definieras i 
relevanta kassaflödestal efter kostnader för allt sysselsatt kapital är tecknat. 
 
EVA fungerar som Bonus Banking metod. Detta innebär enligt Becker och Christie (2009) att 
en del av bonusen som intjänats under ett år sparas i ett bonuskonto, och betalas ut under 
kommande år. Det skiljer sig från senaste praxis genom att tillåta deklaration av en negativ 
bonus. Beloppet i bonusbanken minskas om företagets eller den enskildes prestanda minskar 
eller att den ursprungliga bedömningen visar sig vara fel. Den uppskjutna delen av bonusen 
hålls på ett depositionkonto på balansräkningen så det blir lättare att kräva tillbaka beloppet 
om det är nödvändigt. I huvudsak låter Bonus Banking företaget att balansera kortsiktiga och 
långsiktiga värden, uppfylla intressenternas krav på ansvar, och lyckas attrahera, motivera och 
behålla kompetens. Kritiken mot EVA nämner Samuelson (2008) är dels att eftersom 
modellen fokuserar på kapital då belöningssystemet inte är lämpligt för kunskapsföretag och 
en annan är att modellen påverkas av ränteläget, vilket gör att man kan få höjd bonus om 
ränteläget går ner. 
 

3.7 Bankverksamhet som ett tjänsteföretag  
 
Kompetens och kunskap hos företagets anställda beskriver Magnusson (2008) som en 
dominerande faktor hos tjänsteföretag. Medarbetarna, speciellt kärnmedarbetarna, är den 
viktigaste resursen för företaget. Därför är rekrytering av rätt person, möjligheter till 
utveckling, motivering att använda kunskap samt behålla betydelsefull personal inom 

                                                
1 Ett mått som kallas ekonomisk värde. 
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företaget viktigt för tjänsteföretag. Han delar upp tjänsteföretag i olika kategorier och banker 
kallar han förmedlingsföretag. Banker förmedlar tjänster mellan leverantör och kund som är 
struktur och arbetskraftsintensiva.  
Grönroos (2009) menar att det är viktigt för företag att lyckas behålla det individuella 
intellektuella kapitalet inom alla nivåer. Han menar att tjänsteföretaget skapar värde för ägare 
och aktieägare genom att styras på ett kompetent sätt och tillfredsställa kunder med den 
kvalitet som är efterfrågad och råder till kontinuitet och stabilitet. Kriterier för god 
tjänstekvalitet klassificeras bland annat genom professionalism och färdigheter, attityder och 
beteende, tillgänglighet och flexibilitet, tillförlitlighet och pålitlighet, rykte och trovärdighet. 
Han beskriver en strategisk fallgrop som måste uppmärksammas och undvikas: med 
ekonomiska problem eller ökande konkurrens, fattar ledningen beslut för en ökad 
interneffektivitet som ofta påverkar personalen. Detta leder till en sjunkande tjänstekvalitet 
vilket i sin tur gör kunderna missnöjda, då försämrats arbetsklimatet och tjänstekvalitet 
sjunker ytterligare. Mer traditionell marknadsföring gör kunderna alltjämt missnöjda och 
försämrad företagsimage vilket leder till ytterligare ekonomiska problem och en försämrad 
konkurrenskraft.    
 
Tjänsteföretagets styrning måste enligt Magnusson (2008) handla mer om finansiella mått än 
för andra företag. Målformulering och uppföljning måste vara utformad på så sätt att den 
speglar företagets förmåga i utvecklingen av den värdeskapande processen hos sina kunder.  
 

3.8 FFFS 2011:1 Bonusregler  
 
Finansinspektionen beslutade den 1 mars 2011 om nya föreskrifter. Syftet med de nya 
regleringarna är att förbättra företagens hantering av risker i sina ersättningssystem. Reglerna 
handlar om ersättningspolicyer om hur det ska utformas och appliceras. FFFS 2011:1 
fokuserar på företagens ersättningspolicyer och rörliga ersättningar. FFFS 2011:1 beskriver 
särskilda krav på att företagen ska anpassa sina ersättningssystem. Dessutom ska företagen 
basera all resultatbaserad rörlig ersättning på riskjusterande vinstmått. Företagen skall skjuta 
upp rörlig ersättning som övergår 100 000 kronor för risktagande anställda samt betala ut en 
del av den rörliga ersättningen i form av aktier eller annat form till sin verkställande ledning.  
 

Uppskjutande  
6 § Ett företag ska se till att minst 40 procent av den rörliga ersättningen till 
särskilt reglerad personal, vars rörliga ersättning under ett år uppgår till minst 
100 000 kronor, skjuts upp minst tre till fem år innan den betalas ut eller 
äganderätten går över på den anställde. När företaget beslutar om hur stor del 
av den rörliga ersättningen som ska skjutas upp, och hur länge, ska det ta 
hänsyn till företagets konjunkturscykel, de risker affärsverksamheten medför, 
den anställdes ansvar och arbetsuppgifter samt storleken på den rörliga 
ersättningen.  
 
Företaget ska skjuta upp minst av 60 procent av den rörliga ersättningen för 
dels av anställda i den verkställande ledningen, dels andra anställda i företagets 
särskilt reglerade personal, som har rörliga ersättningsdelar på ett särskilt högt 
belopp.  
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Ett företag får betala ut uppskjuten ersättning en gång om året jämnt fördelad 
över den tid som ersättningen skjutits upp (pro rata). Den första utbetalningen 
får göras först ett år efter det att den rörliga ersättningen beslutades.  
(Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460)  

 
De anställda vars prestationer har avgörande påverkan på bankens riskexponering måste 
identifieras och definieras som särskilt reglerad personal. Om den rörliga ersättningen till 
särskilt reglerad personal är mer än 100 000 kronor, ska 40 till 60 procent av 
ersättningsbeloppet skjutas upp minst 3 till 5 år. Och det ska riskjusteras före utbetalningen. 
(SEB: s årsredovisning 2011) 
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4. Empiri 
 

I det fjärde kapitlet sammanförs det empiriska material vi har samlat in från storbankernas 
årsredovisningar för 2011 samt artiklar som berör deras bonusar. Beskrivning om 
tidningsartiklar inleder den första delen i avsnittet. 
 

4.1 Tidningsartiklar  
 
Den 11 februari 2008 skriver Tommy Olsson i Aktiespararna: ”Kritik mot SEB:s 
bonusredovisning”  
Under år 2007 delar SEB ut ”rekordbonusar”, cirka 3 miljarder kronor (en ökning med 200 
miljoner) trots att dess aktiekurs rasat med 25 procent och Stockholmbörsen backade 6 
procent. Elisabeth Tandan, Aktiesparanas VD, kritiserar banken för att inte har redovisat 
incitamentsprogrammet i sin helhet, och inte heller en tydlig redovisning för lönekostnader. 
Orsaken till bonusökningen var en ökning av bankens provisionsintäkter, på grund av ökad 
aktieomsättning efter turbulensen på världens börser. 
 
SEB:s seniorrådgivare menar att bonusarna är baserade på intäkter i deras olika divisioner, 
men de tänker inte redovisa bonusbeloppen för de olika divisionerna. Tandan menar att 
börsnoterade företag behöver vara mer öppna när det gäller bonus och incitamentsprogram. 
Hon menar att, för att företagsägarna ska kunna fatta rimliga beslut kring incitamentprogram 
och bonusar, bör redovisningen av de olika lönekostnaderna (rörliga och fasta) vara tydlig och 
redovisas separat och incitamentprogram måste redovisas i sin helhet. SEB har deklarerat att 
bonuskostnaderna inte har någon konkret begränsning i hur stora de kan vara. Men enligt 
Tandan behövs ett fastställt takbelopp, för att kunna göra en rimlig bedömning av de totala 
bonusarna och rörliga ersättningarna. 
 
Den 10 januari 2010 skriver SvD från Stockholm TT: ”Bankbonusar ökar trots krisen” 
Finansmarknadsminister Mats Odell (KD) kritiserar bankernas agerande eftersom 
bonusutbetalningar sker mitt under brinnande finanskris. Odell menar att bonusar måste vara 
långsiktiga att det som har intjänats ska utbetalats under en längre tid. Utbetalningarna ska 
frysas om resultatet försämras. 
 
Den 13 januari 2010 skriver SvD från Stockholm TT: ”Borg varnar för hårdare 
bonusregler”  
Det kan bli en debatt som leder till hårdare bonusregler om bankerna inte följer de nya 
ramverk som FI presenterat, varnar finansminister Anders Borg. Borg tycker att bankerna 
måste reagera bättre på de tydliga signalerna från finanskrisen. Det Borg reagerar på är 
bonusbeloppen under krisåret 2009 som är större än året innan. Han menar att bankernas 
beteende inte är acceptabelt eftersom en stor del av de vinsterna som bankerna uppnår är 
baserade på de offentliga insatserna. Borg hoppas att de nya reglerna ger resultat. 
Vänsterpartiet har lagt fram ett alternativ förslag om straffskatt, vilket innebär skatt på 
bonusar som överstiger ett visst belopp, men Borg vill inte diskutera olika alternativ. 
Straffskatt har införts i vissa länder bland annat Frankrike och Storbritannien.   
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Den 15 januari 2010 skriver Andreas Cevenka i SvD: ”Anders Borg fick bonus” 
Finansminister Anders Borg är kritisk mot bankernas bonusar trots att han själv har tagit emot 
hundratusentals kronor i bonus som bankanställd under slutet av 90-talet. Borg svarade till 
Aftonbladet angående sina tidigare bonusar att han hade uppfattat bonusar som en del av 
systemet. Borg menar att krisen har ”uppenbarat” att risker med bonusar är mycket större än 
förutsett. 
 
Den 27 januari 2010 skriver Nils Åkesson i DI: ”Bonusstopp på Swedbank”  
Swedbank ska stoppa bonusbetalningar för 2009, i de fall som anställningsavtalen ger banken 
beslutanderätt. Beloppet för bonusersättningar som ska dras tillbaka är 406 miljoner kronor, 
men 17 miljoner kommer att betalas på grund av bindande avtal. Beslutet är på grund av 
förväntade förluster under 2009 och de statliga insatserna, säger VD Michael Wolf. Han 
menar att detta är ett undantag och principerna för bonusar har inte förändrats. Han menar 
också att ersättningssystemet kommer att fortsätta baseras på både fast och rörlig lön och att 
de måste vara konkurrenskraftiga och marknadsmässiga. Swedbank förväntas redovisa en 
förlust på cirka 10 miljarder kronor för 2009 och har fått statliga garantier på 300 miljarder 
kronor. 
"Vi tror dock att framtidens ersättningssystem idag måste vara långsiktiga för att kunna bidra 
till såväl hållbara banker som hållbara samhällen. Vi tror att man behöver införa ett längre 
tidsperspektiv i ersättningssystemen." Han har förståelse för de besvikna anställda som har 
förväntat sig bonus, men detta beslut främjar att banken uppnår bättre balans. "Indragning av 
rörlig ersättning under detta exceptionella år är det bästa sättet att ta tillvara alla intressenters 
intressen men också för att bidra till att stärka förtroende bland våra kunder", säger Wolf. 
Swedbanks storägare Folksam säger att beslutet är bra. 
 
SEB och Nordea kommer att reservera omkring 2 miljarder för bonusbetalningar, till skillnad 
från Swedbank, har de gått med vinst. 
 
Den 27 januari 2010 skriver Expressen av TT: ”Stopp för bonusar i Swedbank” 
Michael Wolf beskriver för TT att de har fattat ett unikt beslut att de ska för bankens bästa 
stoppa runt en halv miljard kronor i bonusar och andra rörliga ersättningar, trots de anställdas 
besvikelse. Han påpekar att banken ska ha konkurrenskraftiga ersättningsprogram. Bankens 
beslut är i linje med Folksams ägarpolicy, vilket stödjer bonus och rörliga ersättningar inom 
rimliga gränser. Banken har enligt finansmarknadsminister Mats Odell fått stora statliga stöd. 
Finansminister Anders Borg har tidigare kritiserat bankernas bonusar. 
   
Nordeas kommunikationsdirektör Jan Larsson säger till svar att Nordea skiljer sig från 
Swedbank när det gäller konkurrenssituation på de internationella kapitalmarknaderna. Han 
påstår att de hade haft stabila vinster genom finanskrisen och begränsade låneförluster. 
Statsminister Fredrik Reinfeldt säger att han inte vill ha ”en direktstyrning som uppfattas som 
uppmaningar” men bankkunderna vill se ödmjukhet från bankerna.  
 
Den 20 augusti 2010 skriver SvD: ”Swedbank tar fram ny bonus”  
Swedbank har beslutat att införa ett nytt bonussystem. Banken vill rätta till brister i sitt system 
som har skapat ett missnöje i omvärlden. Med det nya systemet ska mellan 40 till 60 procent 
av de rörliga ersättningarna betalas ut i form av aktier och återstående delen i form av 
kontanter. Kontanta ersättningar betalas ut direkt efter året medan aktiebonusar fryses under 
en 3-årsperiod. 
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En attitydundersökning som gjordes året innan visade att bankerna har tappat förtroende hos 
över 80 procent av svenskarna.  
 
Swedbanks styrelseordförande Lars Idermark menar att bankerna inte ska bygga förtroende 
hos sina kunder utan i hela samhället, och det kan de göra med ett bonussystem som är lätt att 
förstå. Nya systemet ska följa nya FI:s krav.  
 
Den 12 september 2010 rapporterar SvD från Basel TT-Reuters: ”Kapitaltäckningskrav 
skärps i banker" om nya kapitaltäckningskraven på europeiska banker som flerdubblas. 
Centralbankschefer och chefer för finansmyndigheterna i 27 länder har kommit överens om 
en regelbok, Basel III, som omfattar krav på avsättningar för finanskriser och användningen 
av vinster. Kapitaltäckningskravet är i dagsläget 2 procent men enligt de nya kraven ska den 
ökas till sammanlagd 7 procent. Bankernas eget kapital ska vara minst 4,5 procent och en 
buffert på 2,5 procent. Banken ska använda de 2,5 procenten till att täcka förluster i 
finansiella kriser. Kapitalkravet är inte i form av ett hävstångsmått eftersom det skulle orsaka 
problem för svenska bankmodellen med mycket bolån i balansräkningen. Finansinspektionen 
tror inte att Basel III påverkar svenska banker eller boräntor enligt Martin Andersson, chef för 
svenska Finansinspektionen. 

Den 1 mars 2011 skriver SvD från E24: ”SEB- chefer blev utan bonus fick höjd lön 
istället”  
SEB valde att ta bort bonusar till ledningen men årsredovisning 2010 visar att banken i stället 
har ökat den fasta lönen för 11 personer i ledning förutom VD:n Annika Falkengren. SEB:s 
informationschef Viveka Hirdman- Ryrberg beskriver att orsaken till detta beror på 
förändringar i ledningen samt ökat antalet från nio till elva. Enligt DI har lön till ledningen 
ökats med 26 procent. VD:ns totala ersättning är oförändrad jämfört med året innan. 
 
 
Den 29 mars 2011 skriver Malcolm Svensson Rothmaier i Realtid: ”Felfokuserad 
bonusdebatt”   
Malcolm Svensson Rothmaier redaktör för Realtid, stödjer FI:s nya regler angående bonusar 
till bankens anställda eftersom det är de som tar för höga risker för att få högre bonus och där 
med orsakar finanskrisen, speciellt om de rörliga ersättningarna är baserad på kortsiktiga 
resultat.  Han menar att det är handlare och kreditansvariga och inte företagsledare som är 
risktagande, och därför är bonusdebatten felfokuserad. Grundläggande finansiell teori säger 
att högre risk ger en högre avkastning. Enligt modern portföljteori MPT vill investerare ha 
hög avkastning till låg risk.  Bankernas belöningssystem belönar risk och inte riskjusterad 
avkastning menar Svensson Rothmaier. Bankerna är som en länk mellan sparare och 
låntagare, och genom betalningshantering och bedömning av risker vid utlåning har de en 
mycket viktig roll i samhället. Däremot kan de med den så kallade casinoverksamhet orsaka 
stora problem i samhällsekonomin menar Svensson Rothmaier. FI försöker motverka sådana 
negativa scenarion genom de nya bonusreglerna. Han menar att bonusnivåer för ledande 
befattningshavare är en intern fråga mellan företagets ägare och dess chefer, så länge de inte 
hotar systemet. 
 
”Däremot är det otvivelaktigt så att belöningssystemen i de inblandade instituten drev på den 
snabba utvecklingen mot uppblåsta balansräkningar, kortsiktigt risktagande och allt mer 
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komplexa värdepapper” säger Klas Eklund (2009, lund) angående händelseutvecklingen i 
USA. 
 
Den 31 maj 2011 skriver SvD från DIREKT: ”Inga utdelningar innan kapitaltäckning 
höjts”  
Finansminister Anders Borg säger att regeringen kommer löpande skärpa 
kapitaltäckningskraven. ”Bankerna körde fram Sverige till kanten av en vulkan. Vi åkte inte i 
den, men det var inte bankernas förtjänst, utan de tog mycket stora risker med svensk 
ekonomi. Då anser vi att i det här läget finns det inte skäl att göra stora aktieutdelningar, höja 
styrelsearvoden eller betala ut omfattande bonusar. Pengarna bör sparas i bankerna genom att 
vi skärper kapitaltäckningen.” Anders Borg. 
 
Riksbanken menar att eftersom de svenska bankerna är beroende av kortfristig 
marknadsfinansiering i utländsk valuta är de också starkt beroende av hur finansmarknaderna 
fungerar. Riksbanken råder svenska bankerna till: ”Bankerna bör behålla eller öka sitt eget 
kapital. Använd inte det egna kapitalet för att göra aktieutdelningar eller köpa tillbaka egna 
aktier. Bankerna bör minska sitt beroende av kortfristig finansiering. Bankerna bör förbättra 
tydligheten i sin offentliga likviditetsrapportering.” Riksbanken menar att den finansiella 
krisen har visat att en bankkris leder till stora samhällsekonomiska problem och genom högre 
kapitaltäckningskrav bör de riskerna minskas. 
 
Riksbankschef Stefan Ingves menar att Basel III inte fullt täcker de risker som hotar det 
svenska banksystemet och därför bör det beordras högre kapitaltäckningskrav. Finansminister 
Anders Borg har samma åsikt som Ingves. Borg menar att bankerna måste spara pengar 
istället bonusutbetalningar. 
 
Den 26 oktober 2011 skriver Patricia Hedelius i SvD: ”Swedbank bunkrar för 
rekordbonus” 
Swedbank har reserverat 784 miljoner till anställda och Nordea 1,5 miljarder. 
 
Finansmarknadsminister Peter Norman menar att det är bankernas kunder som betalar för 
kapitalkravet. Det är inte rättvist eftersom det nya kravet skapar värde och stabilitet för 
aktieägarna. Peter Norman är emot bonusar och menar att bonusar inte är en bra 
ersättningsform, eftersom de leder till att anställda tar för stora risker. 
 
De fyra storbankerna har höjt sina bolånemarginaler och har förflyttat sina kapitalkostnader 
till sina kunder. 
 
Den 07 december 2011 skriver Di från TT: ”FI tar Nordea i örat” 
Nordea får betala 3 miljoner kronor i straffavgift eftersom har inte gjort enligt regelverkets 
krav i vilket delar av de rörliga ersättningarna till risktagare skulle skjutas upp. 
 
Enligt Per Håkansson, chefsjurist på FI, är syftet med kraven att uppmuntra till långsiktighet. 
Han menar att man får möjlighet att se om bonusen verkligen är långsiktig genom att skjuta 
upp en del av den. Om resultat eller andra siffror som är kopplad till bonusar ska redovisas 
ner, då finns pengar kvar och därmed möjlighet att ta bort bonusen som skulle betalas ut. 
Reglernas syfte menar han är att återskapa förtroendet för finanssektorn, vilket är väldigt 
viktigt. 
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Nordea betalade ut bonusar år 2010 till personer som enligt regelverket kallas risktagare och 
60 procent av de 87 miljoner kronor som har betalts till dessa personer skulle skjutas upp.   
Nordea menar att de är undantag i regelverket eftersom det finns bindande avtal med den 
berörda personalen. 
 
Enligt en undersökning som FI har gjort i februari 2011 bryter drygt hälften av landets 
finansiella företag mot reglerna gällande deras bonussystem.  
 
Den 14 februari 2012 rapporterar SvD från Stockholm TT: ”Storbankernas vinster steg 
med 15 procent” 
De fyra storbankernas vinst ökade med 15 procent år 2011 skriver SvD, ett rejält lyft för alla 
utom Nordea. Ett kraftigt ökat räntenetto har varit orsaken för de stora vinsterna det vill säga 
skillnaden mellan in och utlåning. 
 
Finansanalytiker Peter Malmqvist säger att marginalerna på de bundna räntorna har ökat med 
cirka 0,7 procentenheter. Men Swedbanks VD Michael Wolf menar att det inte ersätter deras 
ökade kapitalkostnader.  
 
”Jag tycker att debatten måste bli mer saklig. Det som är lite intressant är att en så stor del av 
vår omvärld tror att vi lånar upp på reporäntan. Det finns noll koppling mellan reporäntan och 
vår råvarukostnad. Om däremot riskerna i omvärlden går ner kommer det att komma 
kunderna tillgodo” säger Wolf. Han menar att de ökade kapitalkostnaderna påverkar 
anställda, kunderna och ägarna, men samtidigt skriver SvD att Swedbank, SEB och 
Handelsbank ökar sin aktieutdelning.  
 
Anders Borg anser att bankerna bör spara delar av vinsterna för att kunna klara kapitalkraven. 
Borg menar att bankerna har möjlighet att sänka räntemarginalerna, på grund av höga vinster 
och det skulle bli bra för samhällsekonomi om räntekostnaderna går ner. ”Det är en konstig 
diskussion. De enda som gynnas av att vi inte diskuterar bolånemarginaler, vinster och 
bonusar är bankerna och bankägarna. Det här är en diskussion som jag och allmänheten bör 
delta i för den sätter press på bankerna att ändra sina beteenden” Anders Borg. 
 
Den 15 februari 2012 skriver Carolina Neurath i SvD: ”Utdelning trots orostider” 
Swedbank har mer än fördubblat utdelningen till aktieägarna jämför med året innan.  
 
Michael Wolf säger, ”Det visar vilken ekonomisk styrka och buffert vi har. Om vi bygger för 
stora buffertar kommer det att vara negativt för våra kunder. För aktieägarna vill ha 
avkastning på kapitalet och därför är det rationellt att betala ut en viss del i form av 
utdelning.” 
 
Så stora utdelningar är inte ”politiskt korrekt” efter den politiska och mediala debatten menar 
bankanalytiker. Men Michael Wolf säger att det är korrekt eftersom utdelningar är baserade 
på bankens kapitalisering, risker och buffertar. ”Därför det hjälper oss att bli 
konkurrenskraftiga. Skulle vi behålla det kapitalet och avkasta på det, då kommer det i 
slutänden bli dyrare för kunderna, säger Michael Wolf.” 
 
SEB och Swedbank planerar att sänka sina bonusar. Wolf menar att banken har halverat de 
individuella bonusarna och har skapat ett nytt vinstandelssystem som omfattar hela 
personalen. Systemet ska ha bättre kostnads och riskfokus och skapa mer gemenskap.   
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Den 24 februari 2012 skriver Carolina Neurath i SvD: ”Aktiespararna vill förbjuda 
korta bonusar” 
Aktiespararnas VD Günther Mårder kommer ge storbankerna kritik angående deras orimliga 
mål på bolagstämmorna under våren. Mårder tyckte att det är orimligt att en bank, som ska ha 
tre gånger högre kapitaltäckning, har kapacitet att ge lika hög avkastning på eget kapital som 
tidigare. Finansmarknadsminister Peter Norman kritiserade Nordea och de svarade att deras 
målsättning är att vara en stark bank för sina kunder och då finns teoretiska bevis för att man 
måste ha en bra lönsamhet. 
  

4.2 Swedbank  
 
(Årsredovisning 2011, not K12 Personalkostnader, sidan 115-120) 
Swedbank använder ersättning för att stimulera medarbetarna att uppnå sina individuella mål. 
Dessutom ska medarbetarnas individuella mål vara i linje med bankens övergripande mål och 
vision. De fasta och rörliga ersättningarna måste vara i balans och hindra orimliga 
risktaganden samt stimulera de handlingar som skapar långsiktigt kundvärde och 
aktieägarvärde för banken. Ersättningarna måste stödja medarbetarnas handlingar mot 
bankens grundvärderingar såsom ”enkelhet, omtanke och öppenhet” vilket är betydelsefulla 
faktorer för framgång.  
 
De totala ersättningarna består av en fast och en rörlig ersättningsandel, samt pension och 
övriga förmåner.  En förnuftig balans mellan de fasta och de rörliga ersättningarna är ett mål 
för banken.  
 
Den grundläggande delen av samtliga anställdas totala ersättning består av fasta ersättningar, 
vilket är baserad på medarbetarnas arbetsuppgifter, i vilket grad har de uppnått sina affärsmål, 
deras handlingar i förhållande till bankens värderingar samt respektive lokala 
marknadsförhållanden. 
 
Rörliga ersättningar har som syftet att skapa långsiktigt värde och binda ihop medarbetarnas 
och aktieägarnas intressen. De är prestationsbaserade och är kopplade till koncernens totala 
resultat. De rörliga ersättningarna omfattar de flesta av personalen och regleras av styrelsen. 
Detta innebär att styrelsen har rätt att dra in den rörliga ersättningen på grund av exempelvis 
finansiella ställningar, konkreta risker eller individens agerande som har lett till ett negativt 
resultat. 
 
Provisioner erbjuds till de anställda som har uppnått en viss försäljning eller andra 
individuella icke risktagande mål. Sådana beloppsbegränsade ersättningar som betalas ut 
månadsvis är inte kopplade till koncernens eller dotterbolagets resultat.  
 
Program 2010 omfattar framförallt de anställda i den svenska koncerndelen och delas upp i 
två delar. En del som utbetalts år 2011 i form av kontanter och andra delen uppskjuten 
ersättning i form av villkorade icke-överlåtbara rätter i form av aktier, baserad på de 
uppnådda prestationsmålen för år 2011.  
 
Ersättningsprogrammet för år 2011 består av två delar: ett generellt program för alla anställda 
inom koncern som kallas Eken och erbjuds uppskjuten rörlig ersättning i form av aktier och 
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ett individuellt program som erbjuder en tvådelad rörlig ersättning till cirka 1200 anställda. 
Denna ersättning består av kontant och uppskjuten rörlig ersättning i form av aktier. Detta är 
en anpassning till finansinspektionens nya krav som fastställts år 2011. De nya reglerna 
omfattar krav för bland annat ersättningspolicy, resultatbedömning och riskjustering. 
Exempelvis delar av den uppskjutna rörliga ersättningen för de anställda som är klassificerade 
som särskilt reglerade anställda.  
 
Swedbank har valt att tillämpa kraven för samtliga anställda, att skjuta över hela beloppet för 
rörlig ersättning istället för en del (ersättning som överstiger 100 000). Anledningen till detta 
beskriver Swedbank är att genom ersättningar i form av aktier istället för kontanter integrerar 
man medarbetarna och aktieägarnas intresse och ett långsiktigt värdeskapande.  
 
Koncernledningen erbjuds bara Eken och Swedbanks fem högsta betalda i koncernledningen 
har ingen form av rörlig ersättning. Michael Wolf verkställande direktör till Swedbank sedan 
2009 har inga rörliga ersättningar i form av bonus, individuellt eller generellt program. 
 
Baselkommittén ställde nya kapitalkrav på banker under år 2011. FI har ställt ytterligare 
kapitalkrav. Banken tycker att det som är avgörande för att skapa stabilitet är ledningens och 
styrelsens ansvarstagande och deras roll vid hantering av risker och hur de arbetar med den 
strategiska och operativa verksamheten.  
 

4.3 SEB   
 
(Årsredovisning 2011, Rapport om ersättningar i SEB, sidan 67-69) 
Bankens ersättningsstrategi är att stödja medarbetarnas beteende, balanserat risktagande, och 
kundnöjdhet. Ersättningar ska vara konkurrenskraftiga. 
 
Ersättningsstrukturen består av tre delar: fast lön, kontant och aktiebaserad rörliga ersättningar 
samt pensioner och andra förmåner. De tre delarna används så att korta och långsiktiga samt 
fasta och rörliga ersättningar ska vara i balans. Den totala ersättningen är baserad på 
individens prestation, arbetsuppgiftens komplexitet, kompetens och förmågan samt ansvar.  
 
Rörliga ersättningar är tidsbaserade i förhållande till risktagandet. Bankens strategi när det 
gäller den kontanta prestationsbaserade ersättningen är en minskning av personalen för en 
(och därmed) ökning av de kollektiva aktiebaserade ersättningarna.  
 
Kontantbaserade rörliga ersättningar används som marknadspraxis exempelvis inom 
investmentbanker, och är baserad på riskjusterat resultat och personalens prestation. De 
riskjusterade resultatet är baserad på en modell som företaget använder sig av för beräkning 
och uppdelning av riskkapital. Kontantbaserad rörlig ersättning erbjuds individuellt, i grupp 
eller på koncernnivån. Den stod för 10 procent av bankens totala personalkostnader under år 
2011 och 12 procent 2010. Orsaken till detta är förändringar i marknadspraxis och det 
strategiska bytet från rörliga till fasta ersättningar.  
   
Syftet med aktiebaserad rörlig ersättning är att attrahera och behålla kompetens inom banken 
och skapa en långsiktig framgång och värde för banken genom att stimulera de anställda med 
incitament att bli aktieägare. Banken har två olika program för 2011 för de anställda som vill 
investera i banken. Ett aktiesparprogram och ett aktiematchningsprogram.  
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Aktiesparprogrammet erbjuds till all personal och i vissa länder. Syftet är att skapa ett 
långsiktigt engagemang. I programmet erbjuds A-aktier i SEB som motsvarar upp till 5 
procent av den fasta bruttolönen under ett år.  Aktierna köps till marknadsvärde under fyra 
perioder, efter bankens kvartalsrapport.  
 
Aktiematchningsprogrammet erbjuds till vissa ledande befattningshavare och nyckelpersoner. 
Den är prestationsbaserad med bestämda krav. Erbjudandet ät investering i A-aktier samt 
matchningsaktier. Storleken är begränsad och bestämd i förväg. För varje aktie som 
investerare har behållit i tre år, förvärvas en A-aktie. Kraven är att investeraren måste vara 
anställd hos banken under denna tid. Dessutom delas det ut tre prestationsbaserade 
matchningsaktier om den anställde har uppnått prestationskraven enligt bestämmelsen.   
 
Prestationskraven består av två delar: 1)den totala aktieavkastningen jämfört med andra 
banker (en tredjedel av det totala utfallet) och 2) marknadens avkastningskrav (två tredjedelar 
av det totala utfallet).  Den totala aktieavkastningen jämfört med marknadens avkastningskrav 
är baserad på statsobligationens riskfria ränta.  
 
Innan aktiematchningsprogrammet, erbjöds Performance share program till ledande 
befattningshavare och andra nyckelpersoner. Programmet bestod av en treårig 
prestationsperiod och sedan att under fyra år ha rätten att köpa aktier, totalt sju år. 
 
Den totala ersättningen till verkställande direktör och verkställande ledning under 2011 består 
av tre delar: fast lön, aktiebaserad rörlig ersättning (ingen kontantbaserad rörlig ersättning) 
och pension och andra förmåner. 
 

4.4 Handelsbanken 
 
(Årsredovisning 2011, K8, sidan 100-103) 
Handelsbanken har ett speciellt sätt att göra sina vinstavsättningar, de har en stiftelse som 
heter Oktogonen, där tar de hand om löne- och pensionssystem i kombination med 
resultatandelssystem. Handelsbanken följer regelverkets principer för ersättningar och ser på 
fast ersättning som ett bra redskap för att skaffa en låg risktolerans. Medarbetarnas anställning 
spelar en viktig roll i verksamhetens långsiktiga syn. Medarbetarnas anställningstid påverkar 
utvecklingen av lön och ersättningar, en skicklig medarbetare ska alltid belönas. De totala 
ersättningar som medarbetarna erhåller påverkar bankens konkurrenskraft som vidare kan 
locka, behålla och öka medarbetarnas kompetenser samt se till en hög grad av kvalificerad 
chefsförsörjning.  
 
Handelsbankens ersättningspolicy står under not K8 på sidan 100-103 i årsredovisning 2011. 
Bankens ersättningssystem fastställs i en ersättningspolicy av styrelsen. Ledamöterna har 
ansvar angående frågor som berör ersättningar samt att granska villkor för ledande 
befattningshavare. Eftersom Handelsbanken strävar efter en låg risktolerans vill de utforma en 
rimlig policy för ersättningar. Ersättningspolicyn godkändes för första gången 2009 av 
Handelsbanken styrelse.  
 
Inom Handelsbankens ersättningssystem, är det viktigt att de anpassar rörliga ersättningar till 
regelverket som FI föreskriver och som gäller sedan 1 mars 2011. Detta för att hålla bankens 



27	  
	  

 
 

risknivå så låg som möjligt. Rörlig ersättning ges till utvalda anställda. Rörlig ersättning 
erbjuds inte för bankens ledning eller för anställda som fattar beslut om exempelvis krediter, 
de kan endast få fasta ersättningar. Rörlig ersättning grundas på bankens övergripande mål för 
lönesättning. Banken erbjuder endast kontant rörlig ersättning. Samtliga medarbetare och 
chefer som får rörlig ersättning kallas för reglerad personal och inkluderas i regler kring 
uppskjutande av ersättning. Det finns ett särskilt tak för hur rörlig ersättning delas. I de fall de 
överstiger 100 000 kronor måste Handelsbanken skjuta upp 40 till 60 procent under minst tre 
år. Grundregeln i bankens policy är att rörlig ersättning inte får överstiga 150 procent av den 
fasta ersättningen. För övrigt är regeln dessutom justerad med bankens finansiella situation.  
 

4.5 Nordea 
 
(Årsredovisning 2011, Ersättningar, sidan 77-80) 
Nordea har gjort en avsättning som omfattar vinstandelsprogram om cirka 46 miljarder euro 
under 2011 för alla anställda och ett långsiktigt incitamentsprogram till utvalda anställda, 
chefer och andra nyckelpersoner. Belöningssystem i Nordea finns för att stimulera till 
prestationer och skapa trivsel hos medarbetarna. Belöningarna är kopplade till antingen 
anställningsavtalet eller nationella förhållanden. Nordeas belöningar utvärderas årligen för att 
säkerställa att de överensstämmer med både internationella och nationella riktlinjer för 
ersättningar. 
 
Fast lön ges till anställda och är en ersättning för det ordinarie arbetet. Individuell 
lönesättning baseras dessutom på hur stort ansvar de har, nivån av komplexitet i 
arbetsuppgifterna, om de har gjort en bra insats samt lokala marknadsvillkor.  
 
Rörlig lönedel syftar till att stimulera vissa utvalda chefer och specialister för att göra en 
bättre prestation. Rörlig andel värderas i individuella prestationer.  
  
Engångstillägg erbjuds till speciella anställda som har gjort en utmärkt prestation. 
Programmet erbjuds inte till anställda som redan ingår i bonusprogram eller som redan har 
rörlig lönedel.  
 
Bonusprogrammet erbjuds bara till utvalda grupper eller specialister och syftet med detta 
program är att stimulera arbetsprestationen. Utdelning av bonusar sker efter granskning av 
prestationen med utgångspunkt särskilda fastställda kriterier. 
  
Vinstandelsprogrammet erbjuds till alla anställda och syftar till att skapa mervärde för 
kunderna och aktieägare. Nordeas långsiktiga mål, avkastning på eget kapital ska vara med i 
programmets kriterier.  
 
Långsiktiga incitamentsprogrammet erbjuds till nyckelpersoner inom koncernen för att 
behålla dem i företaget. Programmet strävar efter en ökning av det långsiktiga aktievärdet. 
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4.6 Sammanfattning för bankernas ersättningssystem 
 
 I tabellen nedan visar vi en sammanfattning av bankernas ersättningssystem enligt 
årsredovisning 2011: 
 

                      Bank  
Ersättningssystem    

Swedbank 
 

SEB Handelsbanken Nordea 

Strategi Stimulering, skapa 
långsiktigt kundvärde 
och aktieägarvärde 

Kundnöjdhet, 
motivering, 
konkurrens 

Konkurrens, locka, 
behålla, öka 
medarbetarnas 
kompetens 

Motivera, attrahera, 
konkurrens  

Struktur Fast och rörlig 
ersättning, samt 
pension och övriga 
förmåner 

Fast och rörlig 
ersättning, samt 
pensioner och andra 
förmåner. 

Fast lön, samt 
pension och övriga 
förmåner 

Fast och ersättning 
samt pension och 
övriga förmåner 

Rörlig ersättning  Ja, till samtliga 
medarbetarna 

Ja, till samtliga 
medarbetarna 

Ja, dock bara inom 
utvalda enheter 
(investment banking) 

Ja, till chefer, 
specialister och 
utvalda enheter 

Syftet med rörlig 
ersättning 

Skapa långsiktigt 
värde, binda ihop 
medarbetarnas och 
aktieägarnas intressen 

Attrahera och 
behålla kompetens, 
skapa långsiktigt 
värde  

är marknadsförut-
sättning 

Bättre prestation 

Långsiktigt 
incitamentsprogram 

Ja Ja Ja  Ja 

Anpassad enlig FI:s nya 
regler 

Ja Ja Ja Ja 
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5. Analys 
 

I det här avsnittet analyseras de fyra bankerna separat eftersom det finns en viss skillnad 
mellan dem. Vi har försökt koppla teorierna som vi anser vara relevanta till den empiriska 
informationen för att sedan ta fram ett resultat.  
 

5.1 Swedbank  
 
Den största delen av de totala ersättningarna är i många fall, beroende på branschpraxis, i 
form av individuell bonuslön menar Arvidsson (2008). Beloppet på den faktiska lönen avgörs 
av företagets resultat. De totala ersättningarna hos Swedbank består av en fast och en rörlig 
ersättningsdel samt pension och övriga förmåner. Enligt förväntningsteorin måste individens 
motivation och handling relateras till organisationens och individens mål. Detta samband 
möjliggör förståelse av individens handlingar. Därför menar Kaplan och Atkinson (1998) att 
belöningar ska baseras på specificerade prestationer och för de beteende som leder till 
måluppfyllelse för företaget. Resultatmått måste reflektera företagets övergripande mål, 
dessutom måste ledningen förstå länken mellan resultatmått och belöningar (Arvidsson, 
2008). Swedbank använder ersättning för att stimulera medarbetarna att uppnå de individuella 
målen. Dessutom ska medarbetarnas individuella mål vara i linje med bankens övergripande 
mål och vision. Anledningen till att belöna de uppnådda individuella resultaten är vad som 
arbetsmotivationsteorier har kommit fram till det vill säga uppmuntra anställda till 
själveffektivitet och ambitiös kompetensutveckling, vilket är viktigt i ett tjänsteföretag där 
kompetens och kunskap hos företagets anställda är en dominerande faktor. 
 
Detta klargör att bankens belöningssystem är uppbyggt baserad på teorin.  Enligt Arvidsson 
(2008) bonuslön är kopplad till kortsiktiga resultatmål och erbjuds till vissa 
gruppmedarbetare. Denna sorts bonuslön erbjuder banken i form av provisioner. Provisioner 
är en del av den fasta ersättningen och omfattar de anställda som har uppnått en viss 
försäljning eller andra individuella icke risktagande mål. Detta betalas ut månadsvis och är 
inte kopplad till koncern eller dotterbolagets resultat.   
 
Swedbank erbjuder rörlig ersättning till de flesta av personalen, vilket är baserad på de 
uppnådda prestationsmålen och är kopplad till koncernens totala resultat. Grunder för 
belöningar beskriver Arvidsson (2008) är en uppsättning finansiella mål och mått. För en 
ökad lönsamhet ska belöningar baseras på prestationsmått såsom räntabilitet på eget kapital. 
Vi anser att bankens övergripande mål är grunden för utformningen av de rörliga 
ersättningarna det vill säga ökad avkastning (räntabilitet) på eget kapital. Dessutom, enligt 
agentteorin, vill aktieägaren ha en hög avkastning, samt ta mindre ansvar för själva 
verksamheten, medan VD:n som är ansvarig för verksamheten, inte vill riskera sin 
verksamhet. Agentteori försöker lösa intressekonflikten genom bonding cost. Denna kostnad 
kan vara belöningar i form av aktier. De rörliga ersättningarna som banken erbjuder har i 
syftet att skapa långsiktigt värde och binda ihop medarbetarnas och aktieägarnas intresse. 
Arvidsson (2008) menar att sådana belöningar gör att medarbetarna blir mer intresserade av 
aktiekursens utveckling och väljer de handlingar som ökar aktiens värde. Banken använder 
sig av rörlig ersättning för att minska intressekonflikter i syftet att styra medarbetarnas 
prestationer för höja aktievärdet. Detta anser vi stämmer bra med teorin och visar vikten av 
principen i agentteori. Ersättningsprogrammet är en tillämpning av agentteorin. 
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Enligt SvDs rapport från Stockholm TT den 10 januari 2010, ökar Swedbank sina 
bonusbetalningar trots kraftiga förluster. Finansmarknadsminister Mats Odell kritiserar 
bankernas agerande. Odell menar att bonusar måste vara långsiktiga. Finansminister Anders 
Borg kritiserar också bankernas beteende och säger att de inte är acceptabla. Arvidsson (2008) 
menar att belöningar måste baseras på långsiktiga prestationsmått. Dessutom det finns ingen 
signifikant relation mellan ökning av redovisningsbaserade räntabilitetsmått och aktievärdet 
vilket gör belöningssystemen problematiska. Detta innebär att ledningen kan få en 
bonusförhöjning under samma år som aktievärdet har minskat. De nya reglerna som 
finansinspektionen FI har fastställt, anser vi, är bland annat ett försök att minska sådana fel. 
 
Två veckor senare, 27 januari 2010, skriver Nils Åkesson i Di att Swedbank ska stoppa 
bonusbetalningar för 2009, i de fall som anställningsavtalen ger banken beslutanderätt, men 
en del kommer att betalas på grund av bindande avtal. Grunden för beslutet är förväntade 
förluster under 2009 och de statliga insatserna, säger bankens VD Michael Wolf. Han menar 
att detta är ett undantag och principerna för bonusar har inte förändrats. Samtidigt erkänner 
han att bonussystemet måste vara långsiktigt.  
 
"Indragning av rörlig ersättning under detta exceptionella år är det bästa sättet att ta tillvara 
alla intressenters intressen men också för att bidra till att stärka förtroende bland våra kunder", 
säger Micael Wolf. En jämförelse mellan Swedbanks bonussystem och forskningsresultat, 
visar att ett felaktigt belöningssystem har stora konsekvenser och orsakar stora problem, bland 
annat missuppfattningar och tappad trovärdighet. Att skapa ett gott rykte är livsviktig i 
bankbranschen. Grönroos (2009) klassificerar kriterier för god tjänstekvalitet bland annat; 
professionalism och färdigheter, attityder och beteende, tillförlitlighet och pålitlighet, rykte 
och trovärdighet. 
 
Några månader senare, 20 augusti 2010, rapporterar SvD att bankens nya bonussystem ska 
följa FI:s nya krav. Anledningen till införandet av det nya systemet beskriver Swedbanks 
styrelseordförande Lars Idermark är att bankerna inte bara ska bygga förtroende hos sina 
kunder utan för hela samhället, och det kan de göra med ett bonussystem som är lätt att förstå. 
Detta visar att banken har tagit debatt på allvar och har försökt återskapa förtroende.  
 
Slutligen har Swedbank utformat ett ersättningsprogram som gäller från och med år 2011, 
Eken, som erbjuder uppskjuten rörlig ersättning i form av aktier, och ett individuellt program 
som erbjuder en tvådelad rörlig ersättning till cirka 1200 anställda. Denna ersättning består av 
kontant och uppskjuten rörlig ersättning i form av aktier. Detta är en anpassning efter FI:s nya 
krav som fastställdes år 2011. De nya reglerna omfattar krav för bland annat 
ersättningspolicy, resultatbedömning och riskjustering. Dessutom har Swedbank valt att, för 
samtliga anställda, skjuta över hela beloppet för den rörlig ersättning istället för den del av 
ersättningen som överstiger 100 000 (som reglerna kräver). Anledningen till detta beskriver 
Swedbank är att genom ersättningar i form av aktier istället för kontanter, integrera 
medarbetarnas och aktieägarnas intresse för ett långsiktigt värdeskapande.  
 

5.2 SEB 
 
SEB:s ersättningsstruktur består liksom Swedbanks av tre delar: fast lön, rörlig ersättning 
(kontant och aktiebaserad) samt pensioner och andra förmåner. 
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Thurow (1992) observerade angående arbetsmotivation att framgångsrika företag kommer att 
konkurrera i framtiden, baserat på kvaliteten på både deras teknik och personal. Syftet med 
ersättningar som SEB erbjuder är att stödja medarbetarnas beteende, kundnöjdhet och 
dessutom ska de vara konkurrenskraftiga. Det visar att banken försöker genom stimulering 
stödja personalen att öka sina färdigheter som behövs för ett öka tjänstekvalitet, dessa anser 
banken vara konkurrenskraftiga faktorer.   
 
SEB erbjuder kontantbaserade rörlig ersättning inom exempelvis investment banking och den 
är baserad på riskjusterat resultat och personalens prestation. Detta erbjuds både individuellt 
och i grupp eller i hela koncernen. Den kollektiva bonuslönen som SEB erbjuder används för 
att förstärka gruppens samarbete. 
 
SEB:s bonussystem är liksom Swedbank baserad på agentteorin. Banken har två olika 
program för aktiebaserad rörlig ersättning som erbjuds till de anställda som vill investera i 
banken, ett aktiesparprogram och ett aktiematchningsprogram. Syftet med programmen är att 
skapa en långsiktig framgång och värde för banken genom att stimulera de anställda med ett 
incitament att bli aktieägare. Som nämns i Swedbanks analys, belöningar i form av 
aktiebaserade optioner gör att de anställda blir mer intresserade av aktiekursens utveckling, 
vilket är ägarens vilja. Enligt agentteorin väljer personalen de handlingar som ökar 
aktievärdet.  
 
Strahan (1997) påstår att ett moral hazard problem är kopplad till agentteorin. En ökning av 
aktiekursen medför en hög rörlig ersättning. Därför tar agenten, såsom bankens anställde, en 
stor risk för att öka sitt individuella resultat vilket är integrerat med bankens övergripande 
resultat, det ger således en högre avkastning. I en artikel publicerade av Realtid den 29 mars 
2011 beskriver Malcolm Svensson Rothmaier att grundläggande finansiell teori säger att 
högre risk ger högre avkastning. Enligt modern portföljteori MPT vill en investerare ha hög 
avkastning till låg risk. Detta leder till att agenten kan dölja viktig information liksom sina 
riskfulla spel från investerare för att vinna moroten.  Banken använder sig av en modell för 
beräkning och uppdelning av riskkapital. Ersättningsstrategin som banken har är bland annat 
en riskhantering med beaktande till verksamhetens kapital och likviditetsbehov. 
 
Aktiespararna kritiserar SEB:s bonusredovisning. Under år 2007 delar SEB ut 
”rekordbonusar” trots att dess aktiekurs rasar. Elisabeth Tandan, Aktiesparanas VD, kritiserar 
banken för att de inte har redovisat incitamentsprogrammen i sin helhet, och en tydlig 
redovisning av lönekostnaderna. Orsaken till bonusökningen har varit en ökning av bankens 
provisionsintäkter, på grund av ökad aktieomsättning efter turbulensen på världens börser. 
SEB:s seniorrådgivare menar att bonusar är baserad på intäkter i deras olika divisioner men 
tänker inte redovisa bonusbeloppen för dessa. SEB har deklarerat att bonuskostnaderna inte 
har något konkret begränsning hur stora de kan vara. Detta visar att bonusutbetalningar är 
oberoende av aktiekursen och det är individens prestation och resultatmål som avgör 
ersättningen, vilket kan skapa missuppfattning om bonusutbetalningar.  
 
Trots att konkurrenten Swedbank har beslutat att stoppa bonusar och en hård kritik från 
regeringen, media och analytiker, reserverar SEB utrymme för bonusbetalningar, skriver Nils 
Åkesson i Di den 27 januari 2010. Till skillnad från Swedbank, visar SEB i sin årsredovisning 
en vinst för år 2009. Det visar att bankerna använder bonusar som ett verktyg för att 
konkurrera.  Även om trovärdighet och gott rykte är viktiga faktorer i branschen väljer SEB 



32	  
	  

 
 

strategier som leder till en ökad konkurrens.  

Den 1 mars 2011 rapporterar SvD från E24, ”SEB chefer blev utan bonus fick höjd lön 
istället.” Efter debatter och nya regler om bankens bonusar har SEB valt att ta bort bonusar till 
ledningen. Men årsredovisning för 2010 visar att banken i stället har ökat den fasta lönen för 
11 personer i ledningen. SEB:s informationschef Viveka Hirdman-Ryrberg skriver som svar 
att detta beror på förändringar i ledningen samt ökat antal personal i ledningsgruppen. Enligt 
Di har banken ökat ledningslönerna med 26 procent, vilket betyder att efter de nya 
bonusreglerna vill banken ersätta sin ledning på ett annat sätt. Kontantbaserad rörlig 
ersättning stod för 10 procent av bankens totala personalkostnader under år 2011, och 12 
procent för 2010. Orsaken till detta beskrivs i årsredovisningsrapporten som förändringar i 
marknadspraxis och byte från rörliga till fasta ersättningar. Magnusson (2008) beskriver att 
kompetens och kunskap hos de anställda är den dominerande faktorn i framför allt 
tjänsteföretag. Och medarbetarna speciellt kärnmedarbetarna är den viktigaste resursen. SEB 
gör allt i sitt försök att behålla sin nyckelpersonal, och de nya lönehöjningar anses som ett 
incitament. Utgångspunkten att välja ett lämpligt belöningssystem är enligt Arvidsson (2008) 
företagets specifika situation. Förutom att öka aktieägarvärdet måste ledningen ta hänsyn till 
andra aspekter vid val av belöningssystem: bland annat behålla nyckelpersonal och 
kompetens, konkurrens, fördelning mellan fast och rörlig lön och praxis i branschen. Detta 
visar att ersättningsformer som banken använder är baserad på teorin och stämmer bra med 
vad teorin säger.  
 
Banken måste motivera nyckelpersoner på något sätt och om rörliga ersättningar ska minskas 
är banken tvungen att höja de fasta ersättningarna. Detta i sin tur leder till ökning av de totala 
fasta kostnader med ett sämre resultat till följd. En kombination av fast och rörlig ersättning 
gör det möjligt att minskas kostnader automatiskt då resultatet försämras, eftersom beloppet 
på den rörlig ersättning förändras beroende på medarbetarnas prestation. Därför anser vi att ett 
korrekt utformat belöningssystem, som är baserat på korrekta prestationsmätningar, minskar 
risken för att bonusar betalas ut felaktig. Vi inser också att om det totala resultatet är negativt 
kan det vara på grund av andra aspekter än personalens prestationer. Det innebär att företaget 
kan visa ett dåligt totalt resultat även om medarbetarna har gjort ett bra jobb. Men samtidigt 
det är viktigt att prestationsmålen är långsiktiga och belöningar uppmuntrar ett långsiktigt 
tänkande.  
 
Efter FI:s nya regler (1 mars 2011) har banken identifierat 942 personer inom koncern som 
särskilt reglerad personal2 under år 2011. 
 
De fyra storbankernas vinst ökade med 15 procent år 2011, skriver SvD från Stockholm TT 
den 14 februari 2012. SEB har liksom Swedbank och Handelsbanken ökat sin aktieutdelning. 
Anders Borg anser att bankerna bör spara delar av vinsterna för att kunna klara kapitalkraven. 
Han menar att bankerna har möjlighet att sänka räntemarginalerna på grund av höga vinster. 
Det skulle bli bra för samhällsekonomi om räntekostnaderna går ner på grund av den låga 
inflationen. Det anses att SEB som är en av de fyra storbankerna bör ta sitt ansvar och agera 
moraliskt. 

I en artikel från SvD ”Utdelning trots orostider” den 15 februari 2012 skriver Carolina 
Neurath att SEB (och Swedbank) planerar för att sänka sina bonusar. Detta är på grund av 
                                                
2 De anställda vars prestationer har avgörande påverkan på bankens riskexponering. 



33	  
	  

 
 

debatten som kritiserar bankernas agerande angående de stora utdelningarna. Istället för 
bonusar ska de bygga buffert inför eventuella kriser eller sänka sina räntemarginaler. Det 
framgår att banken har arbetat fram en ny strategi angående ersättningar och försöker 
återskapa trovärdighet.  

Trotts att vinsterna ökar för storbankerna under 2012 dras bonusar ner för personalen skriver 
Di den 21 februari 2012. Avsättningen för bonusar för 2011 har en rejäl minskning jämfört 
med året innan. Detta är förstås effekten av de nya reglerna från FI.   
 
Slutligen, efter en genomgång i SEB:s årsredovisning anses att bankens belöningssystem är 
väldefinierad, välbeskriven och baserad på tydliga mål och mått. Principen i bankens 
ersättningsprogram är förankrad i teorin och FI:s nya regler.    

5.3 Handelsbanken 
 
Det är tydligt i Handelsbankens årsredovisning 2011 att bankens ersättningssystem syftar till 
att stärka bankens konkurrenskraft och för att locka, behålla samt öka medarbetarnas 
kompetens. Vilket stämmer bra med motivationsteorier.  
 
Avsättning av vinst görs i Oktogonen till samtliga anställda. Ersättning för utfört arbetet 
beslutas individuellt för varje anställd i Handelsbanken och utgår i form av fast kontant lön, 
sedvanliga löneförmåner och avsättningar till pension samt rörlig ersättning bara till utvalda 
anställda. Enligt Handelsbankens årsredovisning 2011, syftar rörlig ersättning till en ökad 
motivation och ska därför appliceras som grundregel. Rörlig ersättning är baserad på FI 
föreskrifter FFFS 2011:1.  
 
Handelsbanken har en logisk inställning till ersättningsrisker, som innebär att banken avstår 
från att delta i situationer med hög risk även om ersättningen för tillfället kan vara hög. Detta 
innebär att banken begränsar storleken på rörlig ersättning. Bankens ersättningsprinciper 
fastställs i ersättningspolicyn, det innebär en stark kontroll av punkterna i policyn innan det 
beslutas av styrelsen. Handelsbanken har en annan incitamentprogram jämfört med de andra 
storbankerna, förutom investment banking. Rörliga ersättningar delas ut endast till utvalda 
anställda som inte har en stor risknivå. Detta medför att Stewardship teori förklarar bättre än 
agentteori i deras ersättningssystem eftersom Handelsbankens medarbetare inte agerar för 
individuella vinster utan handlar för organisatoriska mål (Donaldson, Schoorman & Davis, 
1997). Detta system tycker vi främjar ett långsiktigt tänkande och minskar högriskhandlingar. 
Enligt årsredovisningen får Handelsbanken ledande befattningshavare en andel från 
Oktogonens resultat på samma villkor som för alla andra anställda i banken. Med detta 
lönesystem vill de säkerställa bankens konkurrenskraft och lönsamhet samt avhålla sig från 
beslut med allt för stort risktagande.  
 

5.4 Nordea 
 
Motivationsteori kan tillämpas på ett företag som använder sig av belöningssystem för att 
komma fram till social- och statusbehovet samt självförverkligande (Arvidsson 2008). Med 
ett väldefinierat lönesystem och ersättningsstrategi för att uppnå mål uppfyller Nordea i stort 
sett motivationsteorins kännetecken. 
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Svensson (2001) menar att olika former av förmåner skapas som ett effektivt styrmedel för att 
locka till sig medarbetare och behålla de existerande. Nordeas låneformulering består av en 
fast och en rörlig lönedel. Nordea ser ersättningar som ett verktyg för att behålla bästa 
medarbetare samt för att stimulera till bättre prestationer. Därför erbjuder Nordea till utvalda 
anställda, chefer och specialister en rörlig lön.  
 
År 2010 har storbankerna minskat bonusarna, även Swedbank har beslutat att inte dela ut 
bonusar dock inte Nordea. Den 27 januari 2010 skriver Nils Åkesson i Di att Nordea skiljer 
sig från Swedbank när det gäller konkurrenssituationen på de internationella 
kapitalmarknaderna. Han påstår att banken hade haft stabila vinster genom finanskrisen och 
begränsade låneförluster. Detta förstärks av påstående från Danthine (2011) som kommit fram 
till i sin forskning att man inte ska bli förvånad över att den finansiella krisen kan orsaka 
överdrivet risktagande hos bankerna. En annan forskare, Basu (2012), hävdar att 
incitamentsproblem inom bankväsendet snarare beror på konkurrensen mellan bankerna. 
Nordea fortsätter erbjuda konkurrenskraftig bonus till sina utvalda anställda. Den 31 maj 2011 
skriver SvD från DIREKT att Finansminister Anders Borg kritiserar Nordea när han menar att 
bankerna måste spara pengar i stället för bonusutbetalningar.  
 
I årsredovisningen 2011 påstår Nordea att de har upprättat och baserat ersättningsprinciperna 
såsom uppskjutandeperiod och justering av uppskjuten ersättning i enlighet med FI:s 
föreskrifter. Ändå fick Nordea betala 3 miljoner kronor i straffavgift skriver Di från TT, den 
07 december 2011. Nordeas påstående stämmer alltså inte riktigt med verkligheten. Nordea 
fick nämligen böta 2011 därför att banken inte har gjort uppskjutning på deras rörliga 
ersättning till risktagare. Enligt Per Håkansson, chefsjurist på FI, är syftet med kraven att 
uppmuntra till långsiktighet. Han menar att man får möjlighet att se till att bonusen verkligen 
är långsiktig genom att skjuta upp en del av dem. Om resultat eller andra siffror som är 
kopplade till bonusar ska redovisas ner, då finns pengar kvar och där med möjlighet att ta bort 
bonusen som skulle betalas ut. Reglernas syfte menar Håkansson är att återskapa förtroendet 
för finanssektorn, vilket är väldigt viktigt.  Nordea betalade ut bonusar år 2010 till personer 
som enligt regelverket kallas risktagare och 60 procent av de 87 miljoner kronor som har 
betalats till dessa personer skulle skjutas upp. Nordea försvarade deras situation, att de är 
undantag i regelverket eftersom det finns bindande avtal med den berörda personalen. Nordea 
menar att för ersättningar för 2010 och framåt, det vill säga efter att de nya föreskrifterna 
skapats, skulle banken följa dem framöver, men inte för bonusar för 2009. Enligt en 
undersökning som FI har gjort i februari 2011 bryter drygt hälften av landets finansiella 
företag mot reglerna gällande deras bonussystem.  
 
Aktiespararnas VD Günter Mårder säger i SvD den 24 februari 2012, att de ska ställa krav på 
att ersättningsprogrammen ska bli skarpare och att det är viktigt att sätta stopp för en del 
bonusar eftersom de kortsiktiga bonusarna inte ger så särskilt bra effekt på lång sikt. Enligt 
bankens årsredovisning 2011, är Nordeas enda finansiella mål att nå en avkastning på eget 
kapital (Re) på 15 procent i en normaliserad ekonomi med en kärnprimärkapitalrelation på 11 
procent. Nordeas orimliga målsättning för 2012 väckte reaktioner och kritik från 
Aktiespararna och även finansmarknadsminister Peter Norman. Nordea bemöter kritikerna 
och påstår att teorin bakom det är att en bank som har en stark ställning måste ha en bra 
lönsamhet.   
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6. Slutsats 
 

Detta avsnitt innehåller en avslutande diskussion om bankernas bonussystem, samt svar på 
forskningsfrågor.  
 

6.1 Hur är bonussystemet i en bank utformat? 
 
Utformning av belöningssystem är en utmanande uppgift. Arvidsson (2008) menar att 
beroende på organisationens mål och vilket beteende som ska stimuleras används olika 
mätetal. Exempelvis, för en ökad lönsamhet då belöningar ska baseras på prestationsmått som 
räntabilitet på eget kapital. Bankernas övergripande mål är ökad lönsamhet och nyckeltalet 
som används är räntabilitet på eget kapital, det vill säga har teorin i grunden. Å andra sidan 
menar Arvidsson (2008) att belöningar måste baseras på långsiktiga prestationsmått, det vill 
säga prestationer över flera år och inte bara ett år. Ett kortsiktigt belöningssystem har negativ 
påverkan på anställdas beteende och företagets ställning.  
 
Efter en genomgång av forskning och dess teorier, debatter och diskussioner samt bankernas 
årsredovisningar har vi kommit fram till tre aspekter som har varit felaktiga i utformning av 
bankernas bonussystem. De är prestationsmått, utbetalningstid och typ av resultat. 
 

6.1.1 Prestationsmått 
 
Bankernas övergripande mål är ökad räntabilitet och ersättningssystem har varit baserat på 
prestationsmått kopplad till dessa mål. Nackdelen beskriver Arvidsson (2008) är att 
räntabilitetsmått leder till kortsiktigt tänkande, vilken har varit en av kritikerna i debatten. 
Han menar att det inte finns någon signifikant relation mellan ökning av redovisningsbaserade 
räntabilitetsmått och aktievärdet, vilket gör belöningssystemet problematiskt. Tillexempel 
innebär detta att ledningen kan få en bonushöjning under samma år som aktievärdet har 
minskat. Därför anser vi att det kan bli svårt för allmänheten att förstå bonusutbetalningar 
under vissa förutsättningar. Dessutom, de individuella resultat som mäts för 
bonusutbetalningar gör att individen får en tendens att bli mer intresserad av sitt personliga 
resultat för att öka bonusen och inte tänka på bankens totala resultat. Med andra ord främjar 
ett årligt prestationsmått individens kortsiktig tänkande vilket är en nackdel inom 
bankbranschen där långsiktiga kundrelationer är avgörande för dess framgång och dess 
handlingar har en långsiktig påverkan på själva företaget och samhällsekonomin. 
 

6.1.2 Utbetalningstid  
 
En annan kritik i debatten har varit systemets kortsiktiga utbetalningar. Becker och Christie 
(2009) menar att årliga utbetalningar inte är lämpliga inom bankbranschen eftersom det 
ekonomiska värdet av de anställdas prestationer kan ta några år innan det förverkligas. De 
föreslog en lösning på detta att använda Bonus Banking (EVA) där de anställda kan samla 
poäng på ett bonuskonto som betalas ut efter några år. De samlade poängen (bonusen) kan 
dras ner beroende på resultatet. I huvudsak tillåter Bonus Banking företaget att balansera 
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kortsiktiga och långsiktiga värdeskapande, uppfylla intressenternas krav på ansvar, och lyckas 
attrahera, motivera och behålla den kompetens. Denna teori tycker vi är grunden för FI:s nya 
regler och är ett försök att säkerställa korrekta och rättvisa bonusutbetalningar. Men EVA är 
inte nytt utan systemet har använts i vissa framgångsrika företag exempelvis Coca Cola i 
USA. Därför anser vi att bankerna har varit medvetna om bristerna i bonussystemen men en 
hög konkurrens och lågkonjunkturen gjorde att bankerna var mindre intresserade att förändra 
sina bonussystem just då.   
 

6.1.3 Typ av resultat 
 
Den tredje aspekten är de prestationer som avgör storleken på bonusen är kopplad till det 
verkliga resultatet och inte tar hänsyn till det riskjusterade resultatet (utan hänsyn till den 
förväntade kreditförluster), säger Becker och Christie (2009). Detta har en stor betydelse inom 
bankbranschen. Relationen mellan agentteorin och moral hazard har förklaringen till detta 
problem. Tillämpningen av de nämnda teorierna till bankbranschen ger en farlig ekvation som 
vi beskriver i modellen nedan. Modellen visar hur bonussystem leder till kortsiktig tänkande, 
vilken strider med bankens långsiktiga strategier för riskminimering samt tillväxt. 
 
Enligt hävstångseffekt ger en högre risk en högre avkastning. Å andra sidan avgörs 
bonusbeloppet av hur högt den anställde når över sitt individuella mål. Dessa mål är i sin tur 
kopplade till bankens övergripande mål det vill säg en högre avkastning.  Högre avkastning 
ger högre bonus. Modellen visar andra egenskaper för bonus: ersättningsbeloppet kan inte 
vara negativt och bonusutbetalningar sker snabb, oftast årlig. Dessutom får den anställde 
medel från investerare för den tjänst som görs. Ju mer riskfullt bankens medarbetare spelar 
desto mer bonus men vid förlust är det i första hand investerarens förlust och i värsta fall finns 
det statlig hjälp. Detta bäddar för en kortsiktig och omoralisk handling att den anställde 
riskerar investerarens kapital för att själv får en högre vinst3.  

                                                
3 Enligt modern portföljteori (MPT) vill investerare ha hög avkastning till låg risk. 
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Detta visar att bonussystemets utformning har varit felaktigt och en förändring och förnyelse 
behövdes.  
 
Realtids redaktör Malcolm Svensson Rothmaier beskriver i en artikel den 29 mars 2011 
”Felfokuserad bonusdebatt” att det är handlare och kreditansvariga och inte företagsledare 
som är risktagande, och därför är bonusdebatten fel fokuserad. Han stödjer FI:s nya regler 
angående bonusar till anställda eftersom det är de som tar för höga risker för högre bonus, 
speciellt de rörliga ersättningarna som är baserad på kortsiktiga resultat, och därmed orsakat 
finanskrisen. 
 
Bankerna är en länk mellan sparare och låntagare och genom betalningshantering och 
bedömning av risker vid utlåning har de en mycket viktig roll i samhället. Bankerna kan med 
det som kallas kasinoverksamhet ha orsakat stora problem i samhällsekonomin menar 
Malcolm Svensson Rothmaier. FI försöker motverka sådana negativa scenarion genom 
bonusreglerna. Han menar att bonusnivåer för ledande befattningshavare är en intern fråga 
mellan företagets ägare och dess chefer, så länge de inte hotar systemet. 
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Efter kritik och FI:s nya regler har bankerna genomfört nya bonussystem som följer de nya 
reglerna. 
 

6.2 Varför är bonusar den vanligaste belöningen inom 
bankbranschen? 
 
Den övergripande strukturen för ersättningssystem är i princip likadana inom Swedbank, 
SEB, Nordea och Handelsbanken (Handelsbanken dock bara inom investment bank). Detta 
beror på arbetsuppgifternas karaktär och den hårda konkurrensen. Ersättningar för VD:n 
brukar vara i form av aktier, inte kontantbonusar. 
 
Arvidsson (2008) beskriver att utgångspunkten för att välja ett lämpligt belöningssystem är 
företagets specifika situation. Kundnöjdhet är en avgörande framgångsfaktor inom 
bankbranschen. Grönroos (2009) menar att tjänsteföretag skapar värde för ägare och 
aktieägare genom att styras på ett kompetent sätt och tillfredsställer kunder med den kvalitet 
som är efterfrågad och det leder till kontinuitet och stabilitet. Därför är det viktigt för 
tjänsteföretag att lyckas behålla det individuella intellektuella kapitalet. Bankerna har samma 
ersättningsstrategi och använder ersättningar för att behålla kompetens och locka till sig ny.  
 
Thurow (1992) observerade att framgångsrika företag kommer att konkurrera mer och mer 
baserat på kvaliteten på både deras teknik och deras personal. Greve (2009) beskriver att 
intellektuell kapital, det vill säga kunskap och kompetens hos medarbetarna, blir en allt 
viktigare resurs i företaget. Eftersom detta är ett slags immateriella tillgångar som inte tas 
med i balansräkningen, är den svårt att mäta och värdera. Dessutom är värdering av kostnader 
som tillhör investeringar för kompetensutvecklingar svår. Men ett mått som kan visa dess 
värde är skillnaden mellan företagets redovisade värde och företagets marknadsvärde. Detta 
visar vikten av kompetens inom banken, eftersom tillgångarna hos en bank är minder 
materiella och mest i form av immateriella tillgångar.  
 
Greve (2009) menar att det finns en risk att individen säger upp sig och tar med sig kunskapen 
(som företaget förmodligen har investerat i genom utbildningar) till ett annat företag (vanligen 
konkurrenten). Som en konsekvens av detta anser vi att banken dels kan förlora sin 
nyckelpersonal och även förlorar sin investering i kompetensutveckling och utbildning för 
den enskilde, det vill säga konkurrenten får nytta av det på bankens bekostnad. Därför inser vi 
belöning och speciellt bonus är ett viktigt verktyg för banken att attrahera och behålla 
kunskap och kompetens för ökad lönsamhet och konkurrensförmåga.  
 
En förutsättning för utformning av belöningssystem är individens påverkan på det resultat 
som ska mätas menar Svensson (2001). Med hänsyn till detta och eftersom bankernas 
övergripande mål är ett ökad aktievärde och kundnöjdhet bryts då resultatet ner till 
individuellt resultatmått för att kunna mäta individens påverkan på enhetens resultat. Därför 
inses att arbetsuppgifternas karaktär inom bankbranschen gör att bonusar baserade på 
individens prestanda är ett bra alternativ, eftersom mätningarna blir mer pålitlig.  Chefer 
använder ersättning som ett stöd säger Beer (1993). Inom vissa branscher eller funktioner, 
exempelvis försäljning, är prestationsbaserad ersättning den rådande praxisen, och utan den 
kommer organisationen att förlora sina bästa medarbetare. Han menar att dagens konkurrens 
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samt behovet av kundservice och kvalitet gör incitamentprogram mindre lämplig än det var 
förut. Men idag är det den enda lösningen som finns tillgänglig. Detta är det grundläggande 
dilemmat för prestationsbaserade ersättningar som chefer bemöter, säger han. Detta förklarar 
en del av bankernas problem angående deras bonussystem. Även om bankernas 
ersättningssystem i viss utsträckning skiljer sig åt använder samtliga banker bonus inom 
försäljningsavdelningar eller investment banking. Anledningen anser vi är att bonusar är den 
traditionella och enda belöningsformen inom sådana funktioner. Det behövs mer forskning för 
att hitta ett bättre belöningssystem som passar dagens företag där kundnöjdhet blir mer och 
mer i fokus. 
 
Å andra sidan, för banken som är ett tjänsteföretag, beskriver Grönroos (2009) är 
tillförlitlighet, pålitlighet, rykte och trovärdighet viktiga kriterier. Därför kan det tyckas att 
bankerna borde reagera på ett mer professionell sätt och ta hänsyn till intressenternas åsikter. 
En attitydundersökning som gjordes 2009 visade att bankerna har tappat förtroende hos över 
80 procent av svenskarna, skriver SvD, den 20 augusti 2010. Swedbank var den första banken 
som beslutade att införa ett nytt bonussystem, som skulle följa FI:s nya regler. Banken vill 
rätta till brister i sitt bonussystem som har skapat ett missnöje hos omvärlden. Swedbanks 
styrelseordförande Lars Idermark menar att bankerna inte ska bygga förtroende bara hos sina 
kunder utan för hela samhället, och det kan de göra med ett bonussystem som är lätt att förstå.  
 
Senare samma år fattade även Swedbank ett beslut att ska stoppa delar av bonusar och andra 
rörliga ersättningar, trots de anställdas besvikelse. Becker och Christie (2009) menar att den 
främsta utmaningen med bonus banking är svårigheten att hantera och kommunicera planen 
och samtidigt behålla dess effektivitet som ett prestationsincitament. En huvudregel för 
incitamentprogram är att ju mer oklar utbetalning är, desto svagare blir incitamentet.  
Anställda kan känna att deras bonusutbetalningar är mindre säkra och kan vara osäkra på den 
del av bonusen som de har satsat. Vi anser att valet mellan att tillfredsställa de anställda eller 
omgivningen har varit ett komplicerat strategisk beslut för banken. Grönroos (2009) beskriver 
en strategisk fallgrop som måste uppmärksammas och undvikas: de beslut som ledningen 
fattar som påverkar personalen på ett negativ sätt leder till en sjunkande tjänstekvalitet vilket i 
sin tur gör kunderna missnöjda, då försämras arbetsklimatet och tjänstekvalitet sjunker 
ytterligare. Detta försämrar företagets image vilket leder till ytterligare ekonomiska problem 
och en försämrad konkurrenskraft. Detta anser vi är en nackdel med FI:s nya regler, då de är 
generella och inte riktig är specifik anpassade för bankbranschen. Eftersom dels att bankernas 
anställda blir missnöjda med bonusbetalningar och dels för att kunna klara det nya 
kapitalkravet måste banken minska sina kostnader och det görs bland annat med uppsägning 
av personal, vilket inses kan leda till den onda spiralen som Grönroos (2009) beskriver. 
Michael Wolf beskriver för SvD den 14 februari 2012, att de ökade kapitalkostnaderna 
påverkar anställda, kunderna och ägarna. 
 

6.3 Sammanfattning  
 
En sammanfattning av de fyra bankernas ersättningssystem kan beskrivas så att den totala 
lönen hos Swedbank, SEB och Nordea består av tre delar: fast lön, rörliga ersättningar samt 
pensioner och andra förmåner till skillnad från Handelsbanken där den består endast av fast 
kontant lön, de vanliga förmånerna samt pension. De första tre banker erbjuder någon form av 
aktieprogram till en stor del av de anställda. Ersättningar för vissa utvalda anställda inom 
vissa enheter såsom investment banking är lika inom alla de fyra bankerna. Ersättning till VD 
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och personer i ledningsgruppen är likartade och består av tre delar: fast lön, aktiebaserad 
rörlig ersättning samt pension och andra förmåner. Detta visar att det som mest förekommer 
inom bankbranschen är i form av individuell bonuslön. Anledningen till detta anses dels vara 
att bonuslön eller rörlig ersättning används för att minska fasta lönekostnader samt uppnå ett 
bättre resultat. Dessutom måste de fasta ersättningarna som är baserade på 
standardanställningsvillkor vara tillräckligt bra, eftersom enligt Maslows behovshierarki 
måste behov som finns i botten av hierarkin vara tillfredsställda innan behov på högre nivåer 
känns motiverade.  
Sammanfattningsvis, en genomgång av de fyra bankernas årsredovisningar och 
belöningssystem visar att: 
 

• Bonusar är den vanligaste belöning bland de fyra banker med avseende på: typ av 
bransch, bankernas övergripande mål, arbetsuppgifternas karaktär, vikten av 
kompetent personal och en hög konkurrens.  

 
• Syftet med ersättningarna är: att behålla nyckelpersonal, medarbetares kompetens, 

konkurrens om attraktiva medarbetare, skapa värde för aktieägarna.  
 
Ingen av bankerna vill erbjuda mindre än den andra och försöker genom bonus och 
stimulering skapa en konkurrensfördel. 
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7. Avslutande diskussion 
 

I denna del av studien beskriver vi våra tankar kring forskningens resultat och eventuella 
konsekvenser kring bonusar och FI:s regler samt förslag till fortsatt forskning.   
 

7.1 Egna reflektion 
 
Syfte med denna uppsats har varit att skapa en förståelse för hur de fyra stora svenska 
bankerna SEB, Swedbank, Nordea och Handelsbanken motiverar sina val av bonussystem. 
För att kunna uppnå vårt syfte på ett maximalt bra sätt, har vi använt en kvalitativ metod. För 
ökad reliabilitet används tillgängligt och pålitligt material såsom bankernas finansiella 
rapporter (årsredovisning) och vetenskapliga artiklar. 

Strukturen på de bankernas ersättningssystem till verkställande befattningshavare samt till 
utvalda anställda och enheter såsom market och investmentbank är likadan. 
Löneformuleringen för anställda skiljer däremot Handelsbanken från de andra tre. De tre först 
nämnda använder nästan samma struktur för den totala lönen det vill säga: fast + rörlig 
ersättning + andra förmåner. Handelsbanken använder dock bara fast lön och ingen rörlig 
ersättning. Målsättningen är i stort sätt lika, vilket är ökad lönsamhet och nyckeltalet som 
används är räntabilitet på eget kapital. Ersättningssystemets främsta uppgift är att behålla 
nyckelpersonal, medarbetares kompetens, konkurrens om attraktiva medarbetare och skapa 
värde för aktieägarna. Det intellektuella kapitalet är en avgörande faktor för bankens 
framgång. Ersättningar används för att stimulera medarbetarna samt behålla nyckelpersonal. 
Därför försöker de erbjuda bonusar åtminstone till lika nivå som konkurrenterna.  
 
Arbetsuppgifternas karaktär inom bankbranschen gör att bonusar baserad på individens 
prestanda som ett bra och i dags läget enda alternativ och att incitamentsproblem inom 
bankväsendet beror på konkurrensen mellan bankerna. 
 
Agentteori och moral hazard har stor betydelse inom denna bransch. Det finns en trend att 
banken satsar på högriskhandlingar för att få en högre avkastning på aktieägarnas bekostnad 
och i värsta fall skattebetalarnas. Den globala finansiella krisen har visat att bankerna spelar 
mer försiktig och tar hänsyn till risker och att de inte belönar riskfullt beteende. 
 
Efter krisen där bankerna tog samhällsekonomin ”till kanten av vulkanen” har FI fastställt nya 
regler kring företags bonussystem. Syftet med det har varit en riskminimering samt säkerställa 
rimligheten av bonusbeloppet för risktagande anställda (reglerad personal) genom att frysa 
bonusutbetalningar under några år. Alla bankerna har tillämpat de reglerna idag, men det har 
varit en stor besvikelse hos anställda eftersom deras bonusutbetalningar kan kännas mindre 
säkra och eftersom bonusar som de har tjänat in kan tas bort. Vi anser att som en konsekvens 
av detta kommer bonussystemen minska sin effektivitet och stimulans. Därför inses att FI:s 
nya regler angående bonusar är generella och passar inte riktig bankbranschen. 
 
Ett förslag är att banken höjer den fasta delen av ersättningen. Detta skapar mer trygghet hos 
de anställda. Dessutom bidrar det till att bonusbeloppet blir mer rimlig och minder felaktig. 
Nackdelen är dock att rörelseresultatet försämrats eftersom fasta kostnader ökar. Rörlig 



42	  
	  

 
 

ersättning gör det möjligt för företaget att ha en bättre kontroll över kostnaderna och därmed 
resultatet, vilket är en annan möjlig dålig bieffekt av de nya reglerna som minskar bankernas 
självkontroll över ekonomistyrningen. 
 
I dagsläge bör bankerna försöka återskapa trovärdigheten. Ett sätt är att ta mer ansvar, minska 
riskfullt beteende och handla mer moralisk, då kan mer stabilitet skapas och en bättre 
samhällsekonomi. Det är tack vare landets kompetenta och skickliga ekonomer som Sverige 
har klarat krisen någorlunda bra jämför med många andra länder. 
 

7.2 Förslag till vidare forskning  
 
Ett förslag till vidare forskning är att undersöka hur bankens anställda vill ha sin lön/bonus 
utformad. Föredrar bankens anställda en fast lön, eller en kombination av fast och rörlig 
ersättning?   
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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