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Sammanfattning  

  

  Titel: Finansinspektionens regelverk för ersättningssystem inom 
finansbranschen 
- En granskande studie av regleringens effekter på den 
finansiella industrin 

Författare Martin Alinder och Ragnar Åström 
Institution Institutionen för Fastigheter och Byggande 

Centrum för Bank och Finans 
Examensarbete nummer 81 
Handledare Björn Berggren 
Nyckelord FFFS 2011:1, Ersättningssystem, Finansiell reglering 
   
Att det finns ett tydligt samband mellan ersättningssystems utformning och de anställda och 
ledningens beteende är sedan länge känt. I efterdyningarna av den senaste finanskrisen har 
det funnits stort medialt fokus på de enorma bonusar som betalats ut till anställda på banker 
som sedan tvingats söka statligt stöd.  
 
För att både minska de risker som är förknippade med vissa typer av rörliga 
ersättningssystem och för att tillgodose den allmänna opinionen har EU valt att inkludera 
reglering av rörlig ersättning som en del av regleringen av finansiell verksamhet. Detta beslut 
resulterade för den svenska marknadens del i regelverket FFFS 2009:6 där 
Finansinspektionen redogjorde för föreskrifter och allmänna råd gällande rörlig ersättning i 
finansiella företag. För att tillgodose de uppdaterade EU-direktiven utformades en 
uppdaterad version av regelverket, FFFS 2011:1, som är ett bindande regelverk i form av 
endast föreskrifter. 
 
Reaktionerna från finansbranschen har till stora delar varit negativa. Många anser att 
regleringen är ett spel för galleriet med en väldigt liten reell verkan på att stävja företagens 
risktagande och öka den finansiella stabiliteten. Politiker, makthavare och allmänheten är 
dock rörande överens om att förändringar inom företagens rörliga ersättningssystem måste 
ske för att främja en långsiktigt hållbar utveckling och undvika kostsamma statliga 
räddningspaket till systemviktiga institutioner i kristider. 
 
I denna uppsats redogör vi för teorier bakom de finansiella risker som rörliga 
ersättningssystem utgör. Vidare beskriver vi bakgrunden till föreskrifterna för rörlig 
ersättning på både nationell och internationell nivå och redogör för regelverkets utformning. 
Slutligen presenterar vi tankar från berörda företag som vi intervjuat och analyserar 
effekterna av regleringen. 
 
De totala effekterna av regleringen är än så länge oklara men redan nu kan vi se förändringar 
i företags ersättningssystem i form av ökad fast ersättning samt förändringar i 
ersättningspolicys med ett ökat fokus på ickefinansiella kriterier. De praktiska effekterna för 
branschens arbetssätt är dock ytterst diffusa och vi ställer oss frågande till hur gynnsamma 
dessa nya regler kommer vara för den svenska marknaden på sikt. 
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Abstract  

  

  Title: Swedish authorities regulation of remuneration policies in 
the financial industry  
- An inquiring study about the effects on the financial 
industry 

Authors Martin Alinder and Ragnar Åström 
Department Department of Real Estate and Construction Management  

Centre for Banking and Finance 
Thesis number 81 
Supervisor Björn Berggren 
Keywords FFFS 2011:1, Remuneration Policies. Financial regulation 
   
 
The existence of a positive correlation between remuneration policies and the behaviour of 
employees as well as management is a well known fact.  In the aftermath of the recent 
global financial crisis a lot of media’s attention has been focused on the huge bonuses 
acquired by bankers whose companies later had to be bailed out. 
 
To curtail the risks associated with certain types of remuneration systems and in an effort to 
satisfy public opinion the European Union has chosen to regulate bonuses in the financial 
sector as part of their regulatory policy. For the Swedish financial market this resulted in a 
legal framework called FFFS 2009:6 containing rules and general recommendations 
regarding compensation and remuneration in financial companies. To accommodate the 
updated directives from the European Commission the new legal framework FFFS 2011:1 
was formed, containing solely rules and no advice or recommendations. 
 
The reactions from financial companies have been all but positive. Many share the opinion 
that the regulation is mostly a vote-catching policy with little to no real impact on improving 
financial stability and restraining risky activities in the companies. However, politicians and 
the public agree that regulation of bonuses is needed in order to promote a sustainable 
financial market and avoid future government bailout for too-big-to-fail institutions. 
 
In this the thesis we describe the theories regarding risk associated with compensation and 
remuneration. We proceed to explain the background of the rules regarding compensation 
from a national as well as an international point of view. Ultimately we present opinions 
from companies comprised by the regulation and attempt to analyze the effects of the 
regulation. 
 
The full effects of the regulation are yet obscure, but we can already see several 
modifications by the financial companies in order to satisfy the regulation. An increase in 
fixed salaries in relation to bonuses as well as changes in the remuneration policies are some 
of the consequences that we can see already. The practical implications for the method of 
working in the financial industry remain unclear and we question how favourable the new 
regulation will be for the Swedish financial sector. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

 

Den fortfarande aktuella globala finanskrisen var så omfattande att endast kraftfulla 

räddningspaket från regeringar världen över kunnat förhindra en total finansiell härdsmälta.  

Det har ännu inte fullt retts ut vad som orsakade krisen, men den allmänna uppfattningen är 

att det började i USA med att bostadsinstitut och banker gav ut för många bostadslån till för 

låga räntor, så kallade subprime-lån. När sedan marknaden för småhus i USA sviktade 

resulterade detta i enorma kreditförluster. De dåliga lånen ompaketerades sedan i så kallade 

Collateralized Debt Obligations(CDO) som i sin tur såldes vidare världen över. Handlandet 

med CDO’s skapade en osäkerhet kring vem som egentligen satt på de riskabla lånen, och 

denna osäkerhet resulterade i svårigheter för privatpersoner och företag att få krediter till 

följd av höjda räntor. Påföljderna blev minskad konsumtion, färre investeringar och stora 

kostnadsbesparingar, och den globala finanskrisen var i full gång. 

 

En allt för lättvindig och aggressiv utlåning till bostadsköp i USA var alltså grunden till 

finanskrisen, men det finns en annan väldigt väsentlig faktor som spelade en avgörande roll. 

Ett ökat och oförsiktigt risktagande med fokus på kortsiktiga investeringar i finansiella 

företag är den underliggande orsaken. Denna ökade riskaptit beror enligt många på 

utformningen av de rörliga ersättningssystemen. 

 

Sedan början av 2000-talet har bonusar som finansiella institutioner betalar sina anställda 

ökat lavinartat och även under 2007 och 2008 när marknaden kollapsade låg ersättningarna 

på en väldigt hög nivå. Detta har givetvis skapat debatt och diskussioner förs löpande mellan 

näringslivet, forskare, beslutsfattare och tillsyndmyndigheter hur ett fungerande och rättvist 

ersättningssystem skulle kunna utformas. 

 

Den generella kritiken ligger i att egenskaperna bakom ersättningssystemen uppmuntrar och 

inducerar ett aggressivt risktagande.  Ersättning förvärvad under uppgångar i marknaden 

måste inte återbetalas när samma tillvägagångssätt under marknadsnedgångar leder till 

förluster, och betydande bonusar betalas ut även i kristider när företagen uppvisar negativa 

resultat. Ovanstående leder naturligt till att anställda tar överdrivet stora risker under boom-

perioder. 

 

I efterdyningarna av finanskrisen inleddes utredningar av myndigheter världen över för att 

se över möjligheterna att reglera ersättningssystemen, för att på detta sätt skapa en 

stabilare och mer långsiktigt hållbar finansmarknad. Framför allt makthavare i EU-länderna 

delar uppfattningen att felaktiga incitamentssystem skapar volatila och osäkra marknader 

och att dessa system även var bidragande till krisen.  Stabila marknader anses gynna 

långsiktig tillväxt då kreditgivningen försvåras i kristider vilket hämmar tillväxten. 
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I slutet av april 2009 utkom en rekommendation från EU-kommissionen (K(2009) 3159) om 

ersättningspolicy i finanstjänstesektorn.  Finansinspektionen, i egenskap av reglerande 

myndighet, fick uppdraget att implementera detta i Sverige. De nationella myndigheterna 

har lov att anpassa regleringen så att den lämpar sig för respektive lands lagstiftning och 

juridiska förhållanden. 

 

Den 1 januari 2010 trädde FFFS 2009:6 i kraft med föreskrifter och allmänna råd om 

ersättningspolicy i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag. Innan regelverket 

trädde i kraft var det ute på remiss hos olika remissinstanser där det fick kritik för att vara för 

hård i jämförelse med rekommendationen. Flertalet instanser hävdade att konkurrensen blir 

snedvriden och att svenska banker och företag får svårare att konkurrera i ett internationellt 

perspektiv. Framför allt höjdes kritiska röster från delar av bankväsendet. 

 

Capital Requirements Directive (CRD) är ett direktiv som grundar sig på de så kallade Basel II-

reglerna och implementerades i EU från den 1 januari 2007. Den 10 december 2010 

presenterade Commitee of European Banking Supervisors (CEBS) uppdaterade riktlinjer för 

ersättningssystem för medlemsländerna. EU-rekommendationen K(2009) 3159 och 

följaktligen FFFS 2009:6 ansågs otillräckligt varför det uppdaterade CRD-direktivet ligger till 

grund för det uppdaterade regelverket FFFS 2011:1. Skillnaderna mellan de båda 

författningarna är flera, men 2011:1 är mer omfattande och innehåller en tuffare reglering 

som ställer högre krav på företagen och deras ersättningspolicyer. 
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1.2 Problemformulering 

 

Subprime-krisen är långt ifrån den första finanskrisen i historien. Om kriser likt den vi 

upplever idag kontinuerligt upprepar sig, så är det naturligt att staten och myndigheter 

känner behovet, befogat givetvis, att ändra något i systemet. Med de nya 

rekommendationerna som utkommit från exempelvis EU-kommissionen antas det att 

beslutsfattarna anser att denna förändring ska ske genom bland annat mer omfattande 

reglering. Vad som vill uppnås med regleringen är i stora drag att undvika finansiella kriser 

genom att skapa ett stabilare finansiellt system. 

 

Intentionerna med reglering är således goda, men frågan är om syftet uppnås effektivast på 

detta sätt. Den svenska statens målsättning är att uppnå en solid finansiell stabilitet och sett 

ur ett historiskt perspektiv så har Sverige reglerat finansiella marknader relativt hårt. 

Reglering av finansiella ersättningssystem är däremot något nytt och konsekvenserna av 

regleringen går för tillfället bara att spekulera i. 

 

Arbetets frågeställning är följaktligen vad FI’s uppdaterade regelverk kommer att få för 

konsekvenser på företagen i den finansiella sektorn i Sverige. Kommer de tänkta fördelarna 

med den önskvärda minskningen i risktagande hos företagen väga upp för de ökade 

kostnaderna för att administrativt tillgodose föreskrifterna? Hur kommer övervakningen att 

gå till i praktiken, och hur ska FI se till att föreskrifterna efterföljs? 

 

Vidare är frågan hur anställda reagerar på att få sin ersättning uppskjuten i tre år? Kommer 

detta resultera i att svenska banker och finansiella företag anses vara mindre attraktiva 

arbetsgivare?  

 

Det ökade administrativa arbetet innebär inte bara en kostnad rent monetärt, utan kan 

potentiellt även leda till en minskad effektivitet till följd av ökad kontroll och övervakning. 

För mindre företag kan detta visa sig bli ett stort problem. Med ökad administration för både 

tillsynsmyndighet och berörda företag och en eventuell minskad effektivitet blir frågan 

således om det ur ett samhällsperspektiv faktiskt är gynnsamt med de nya föreskrifterna. 

 

1.3 Syfte och mål 

 

Vi har för avsikt att klargöra hur de nya reglerna för ersättningssystem inom den svenska 

finansbranschen fungerar, beskriva bakgrunden till introduktionen samt analysera dess 

effekt. Vi kommer även belysa eventuella svagheter i de nya regleringarna och ge förslag på 

eventuella förändringar. 
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Våra huvudsakliga syften med studien är att: 

 

 Beskriva och kritiskt granska Finansinspektionens nya regler för ersättningssystem 
inom finansbranschen. 

 Analysera de nya reglernas påverkan på olika segment inom finansbranschen samt 
branschen som helhet.  

 

Vårt mål med studien är att ge läsaren en helhetsbild över regleringen och dess 

konsekvenser för den svenska finansmarknaden, både vad gäller berörda företag och 

tillsynsmyndighet. 
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2. Metod 

2.1 Avgränsning 

 

Vår uppsats kommer att beröra finansinspektionens nya regelverk beträffande 

ersättningssystem. Vi ämnar fokusera på ersättningssystem inom den svenska 

finansbranschen och hur det nya regelverket kommer att förändra arbetsmetoderna inom 

branschen i praktiken. Problematik med ersättningssystem i stort kommer endast att 

beskrivas i korthet.  

 

2.2 Definitioner/klargöranden 

 

För att underlätta för läsaren följer nedan ett antal klargöranden och definitioner av uttryck. 

En stor del av dessa definitioner är hämtade ur finansinspektionens uppdaterade regelverk 

för ersättningssystem, övriga är hämtade utifrån den litteratur vi använt. 

 

Risktagare: En anställd som tillhör en personalkategori som i tjänsten kan utöva ett 

väsentligt inflytande över företagets risknivå; här avses normalt anställda som kan ingå avtal 

eller ta positioner företagets räkning eller på annat sätt påverka företagets risker. 1 

 

Ersättning: All ersättning och förmåner till en anställd (t.ex. kontant lön och andra kontanta 

ersättningar, ersättningar i form av aktier eller aktierelaterade instrument, 

pensionsavsättningar, avgångsvederlag, bilförmåner).2 

 

Rörlig ersättning: Ersättning som inte på förhand är fastställd till belopp eller storlek. Som 

rörlig ersättning räknas inte provisionsbaserad lön som är utan koppling till sådana framtida 

riskåtaganden som kan komma att ändra företagets resultat- eller balansräkning.3 

 

Finansinspektionen: Den svenska myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. 

Kommer hädanefter att benämnas FI. 

 

Committee of European Banking Supervisors: Ett oberoende rådgivningsorgan inom 

bankövervakning i Europeiska Unionen. Det består av representanter från 

tillsynsmyndigheter och centralbanker från EU. Kommer hädanefter att benämnas CEBS. 

 

Pro rata-utbetalning: Betalning av uppskjuten ersättning som betalas ut fördelad över den 

tid ersättningen skjuts upp. 

                                                      
1
 FFFS 2011:1 

2
 FFFS 2011:1 

3
 FFFS 2011:1 
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Verkställande ledning: Verkställande direktör, vice verkställande direktör och andra pesoner 

i företagets ledningsgrupp eller liknande organ som är direkt ansvariga inför styrelsen eller 

den verkställande ledningen.4 

 

Betydande företag: Ett företag som har riskvägda tillgångar som uppgår till, eller överstiger, 

500 miljarder kronor på balansdagen för föregående räkenskapsår.5 

 

2.3 Forskningsansats 

 

Vår studie görs enligt kvalitativ forskningsmetod, denna metod lämpar sig till vårt ämne då 

det finns mycket begränsad tillgång till kvantitativ data på grund av ämnets aktualitet. Detta 

ger oss möjligheten att inhämta aktuell information genom att intervjua ett fåtal personer 

med stor kunskap inom ämnesområdet. En kvalitativ metod ger även utrymme för större 

flexibilitet och djupgående analys vilket är något som eftersträvats av oss författare.6 

 

2.4 Datainsamlingsmetod 

 

För att erhålla så aktuell information som möjligt har vi till största del grundat vårt arbete på 

aktuella vetenskapliga artiklar samt på de intervjuer som vi genomfört . Vårt ämnesval har 

begränsat urvalet av litterära källor vilket har medfört att dessa till största del använts för att 

skapa en stark teoretisk grund för arbetet. Genom att använda oss av artiklar publicerade i 

erkända tidsskrifter som i sin tur genomför hårda kvalitetskontroller har vår 

litteraturgranskning underlättats.  

 

Vi författare har till största del sökt relevanta skriftliga källor genom internetsökningar i 

databaserna Business Source Elite, EconLit samt Google Scholar. Dessa databaser fick vi 

tillgång till via Kungliga Tekniska Högskolans biblioteks hemsida och efter en genomgång av 

deras databaslista fann vi dessa databaser som vi ansåg lämpliga för vår sökning. Information 

har även sökts via FI’s samt European Banking Authority respektive hemsidor. Litterära källor 

i form av böcker har letats fram via tips från handledare samt rekommendationer från 

personer i vårt kontaktnät.  

 

Vidare har vi gått igenom FI’s föreskrifter, beslutspromemorior samt remissinstansernas svar 

på FI’s remisspromemorior. Vi har även analyserat CEBS Guidelines on Remuneration Policies 

and Practices samt remisspromemoria och remissvaren till denna. 

 

                                                      
4
 FFFS 2011:1 

5
 FFFS 2011:1 

6
 Jarl Backman, 2008 
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Vi har under vårt arbete varit noggranna med att hela tiden använda oss av ett källkritiskt 

förhållningssätt under vårt inhämtande av information och litteraturgranskningen 

genomfördes enligt de principer Torsten Thurén presenterar i sin bok Källkritik.7 Litteraturen 

som vi valt att använda oss av är till största delen internationell vilket medfört att vi behövt 

ta detta i beräkning vid vår granskning av dess relevans. Det nya regelverket bygger dock på 

EU-direktiv och utformningen kommer att se väldigt likartad ut över hela EU vilket möjliggör 

att vi kunnat använda oss av artiklar med fokus på andra EU-länders regelverk. Amerikanska 

artiklar har använts för att hämta information gällande ersättningssystem inom 

finansbranschen i ett internationellt perspektiv och för få att en mer övergripande bild av 

ersättningssystems utformning och risk.  

 

Då relevant och aktuell litteratur angående den nya regleringen i Sverige varit svår att tillgå 

har vi valt att även vända oss till personer inom branschen för att genom muntliga intervjuer 

inhämta information. Vårt fokus under dessa intervjuer har varit att få en bild av hur 

intervjupersonerna upplever det nya regelverket samt deras syn på FI.  

 

Intervjuobjekten lokaliserades via författarnas eget kontaktnät, informationssökning via 

internet i samband med arbetet där de framtida intervjuobjektens namn figurerade samt 

rekommendationer från personer vi kommit i kontakt med under arbetets gång. Varje 

intervju genomfördes enligt semistrukturerad modell och spelades in med hjälp av diktafon 

eller antecknades löpande beroende på intervjupersonens preferens. Informationen som 

delgivits oss sammanställdes sedan för att underlätta vid fortsatt arbete. Intervjufrågarna 

finns presenterade i Appendix A, B och C. 

 

2.5 Metodproblem 

 

Det har som tidigare nämnts under rubrik 2.4 funnits vissa begränsningar gällande tryckta 

källor. Detta har medfört att dessa till största del fått stå för den teoretiska grunden varpå 

intervjuer och artiklar har stått för den aktuella informationen. 

 

Intervjuer medför alltid problem gällande objektivitet dels från intervjuobjekten i sig men 

även från intervjuaren. För att skapa en så nyanserad bild av problematiken som möjligt har 

vi försökt få intervjuer med personer med vitt skild bakgrund som på olika sett berörs av det 

nya regelverket. FI har inte kunnat hitta en person för att ställa upp på en intervju vilket 

medfört att vi varit tvungna att förlita oss på information gällande deras åsikter från FI’s 

publicerade material.  

 

                                                      
7
 Torsten Thurén, 2005 
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Då detta är en mycket känslig fråga för många företag har vi valt låta vissa källor förbli 

anonyma för att på så vis kunna få fram en mer rättvisande bild över hur åsikterna 

egentligen ser ut inom finansbranschen. Källor som framträder med namn representerar 

även sina företag vid intervjuer och kan således inte vara speciellt kritiska då detta kan skada 

företagets rykte samt deras samarbete med FI.  
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3. Teori 
 

För att förstå vad ett belöningssystem som bygger på rörlig ersättning har för funktion har vi 

valt att presentera ett antal teorier som är relevanta för frågeställningen. Nedan redogör vi 

för agentteorin och teorin om bolagsstyrning. 

 

3.1 Agentteorin 

 

Många företag idag har ägande som är skilt från den verkställande ledningen. Redan på 

1930-talet argumenterade Adolf Berle och Gardiner Means sin teori om bolagsstyrning för 

att de med juridiskt ägande i bolagen tappat stora delar av den direkta kontroll de tidigare 

utövat gentemot företagen.8 Agentteorin utvecklades 1976 av Michael Jensen och William H. 

Meckling och argumenterar för att principalers och agenters intressen är olika. Principalen 

vill att agenten ska utföra arbete så att det gagnar principalen. Agenten vill dock maximera 

sin egen nytta och det finns anledning att tro att agenten kommer att, såtillvida han inte är 

inskränkt av lagar eller vissa normer, agera utifrån eget vinstperspektiv och inte företagets.9 

 

En central del i agentteorin är problematiken kring att riskpreferenser skiljer sig mellan 

aktieägarna och ledning. Ägarna kan diversifiera sitt risktagande och har således en större 

riskaptit medan ledningen är riskaverta då de inte har samma möjlighet att göra det.10 Då 

empiriska fakta hävdar att risk och avkastning är positivt korrelerade är detta grunden till de 

tankar och idéer som ligger bakom ersättningssystem. Det handlar om att styra agenters 

beteende genom incitament som genererar beteenden i principalens intresse.11  

Utifrån den utgångspunkten behandlar agentteorin hur incitament kan utformas för att 

motivera agenter att försöka uppnå samma mål som principalen.   

 

Agentteorin brukar delas in i två olika typer av risker, adverse selection och moral hazard.  
 
Adverse selection bygger på informationsasymmetri mellan principalen och agenten, där 
principalen innan kontrakt sluts mellan de båda inte kan bedöma hur gärna agenten vill 
prestera i principalens intresse. Detta kan motverkas till viss del genom att agenten 
presenterar sina egenskaper i form av rekommendationer, referenser etc.  
 
Moral hazard innebär att agenten använder den information han har och den kontroll han 
utövar inom företaget för att handla efter sitt eget bästa. Agenten har ofta mer omfattande 
förstahandsinformation i jämförelse med principalen, vilket gör att detta kan bli ett stort 
problem. 
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3.2 Bolagsstyrning 
 

Berles och Means teori om bolagsstyrning är grunden för de tankar och bestämmelser kring 

ämnet som finns idag. Bolagsstyrning behandlar de processer och policyer som ämnar 

försäkra aktieägarna att de uppnår sitt främsta mål, att få avkastning på sitt investerade 

kapital. Enligt Kollegiet för svensk bolagsstyrning handlar god bolagsstyrning om att 

säkerställa att bolag sköts på ett för aktieägarna så effektivt sätt som möjligt. Genom at 

utöva en sund bolagsstyrning förbättras även förtroendet för bolagen på kapitalmarknaden 

och hos den svenska allmänheten. Med detta vill man skapa goda förutsättningar för 

bolagens framtida försörjning i form av riskvilligt kapital. 

 

Det finns väldigt många olika sidor av bolagsstyrning, men för att knyta an till agentteorin 

som redogjorts för ovan så kan bolagsstyrning ses som uppdelning av ägande och kontroll. 

Aktieägarnas målsättning är att styra ledningen till att arbeta för aktieägarnas mål genom 

bolagsstyrning.12 Som i alla fall där agentteorin kan tillämpas är informationsasymmetrin ett 

problem.  Transparens är en utgångspunkt för att aktieägarna ska kunna styra ledningen mot 

att arbeta för deras mål. 

 

Debatten kring bolagsstyrning har i mångt och mycket kretsat kring rörliga ersättningar till 

ledningen som incitament för att jobba mot bolagets mål. Till följd av de skandaler som 

uppdagats på senare år vad gäller bonusar till ledningen har samhällets förtroende för 

finansiella företag och näringslivet i stort minskat. Både allmänheten och politiker har därför 

satt större press på bolagen att ta sitt ansvar, och just denna bit har blivit en mer central del 

av bolagsstyrningen. 

 

Ägarna kan genom bolagsstyrning och genom utformningen av belöningssystemen styra 

beteenden hos de anställda så att de fattar beslut som ligger i ägarnas intresse. Vill en ägare 

främja ett begränsat risktagande och bygga en konservativ företagskultur så ska 

ersättningen bestå av större fast och mindre rörlig ersättning. Motsatsvis ska den rörliga 

ersättningen spela en mer betydande roll i ett företag som satsar på tillväxt och expansion.13 

 

3.3 Bolagsstyrning i Sverige 
 

EU-kommissionen ställer krav på alla medlemsländer att utforma nationella regler för 

bolagsstyrning. Syftet är till stor del att öka allmänhetens förtroende för näringslivet. 

 

                                                      
12

 Svensk kod för bolagsstyrning 
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EU-kommissionens rekommendation 2009/3177/EG avseende ersättningar till ledande 

befattningshavare i börsnoterade bolag ligger till grund för de utvidgade regler i Svensk kod 

för bolagsstyrning som Kollegiet för svensk bolagsstyrning infört. 

 

Vad gäller principer och regleringar om rörliga ersättningar anger koden att rörliga 

ersättningar ska vara kopplade till förutbestämda och mätbara kriterier utformade med syfte 

att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. På bolagsstämman ska beslutas om samtliga 

aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram till bolagsledningen.14 
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4. Bakgrund till nuvarande reglering 
 

Enligt de allmänna rörelselagarna för finansiell verksamhet är finansiella företag skyldiga att 

hantera risker förknippade med ersättningspolicyer. Innan beslutandet från EU som vi nedan 

ska redogöra för saknades det dock instruktioner för hur hanteringen av sagda risker skulle 

ske. I tidigare dokument har sådana instruktioner bara berörts i FI allmänna råd FFFS 

2000:10, och där endast i generella ordalag. 

 

I april 2009 beslutade EU-kommissionen om rekommendationen K(2009) 3159 om 

ersättningspolicy inom finanstjänstesektorn. Strax efter antog CEBS en rekommendation till 

kreditinstitut som i stort stämmer överens med EU-rekommendationen. FI fick till följd av de 

nya rekommendationerna i uppdrag av regeringen att författa föreskrifter och allmänna råd 

gällande ersättningssystem i finansiella företag.  

 

Rekommendationen i april 2009 var den första delen i en process att åtgärda vad som ansågs 

vara brister i finanssektorns ersättningssystem. Detta efterföljdes av ett förslag från 

kommissionen för kreditinstitut och värdepappersföretag i juli 2009 om tillägg i 

kapitaltäckningsdirektivet (2006/48/EG), eller CRD, som ska behandlas i ett senare kapitel. 

 

Med dessa två rekommendationer som grund skapade FI FFFS 2009:6 som trädde i kraft 1 

januari 2010. Den 10 december 2010 publicerade kommittén ytterligare rekommendationer 

och riktlinjer som sedan skulle ligga som grund för FFFS 2011:1 

 

FFFS 2011:1 trädde i kraft 1 mars 2011, utformningen av detta redogörs för i kapitel fem. 

 

Både FFFS 2009:6 och FFFS 2011:1 bygger på rekommendationer och direktiv från EU-

kommissionen och CEBS. Finansinspektionen fick av regeringen uppdraget att implementera 

direktiven och anpassa det till svenska rättsförhållanden. Anledningarna till varför det utkom 

ytterligare direktiv som senare låg till grund för FFFS 2011:1 är flera, men i stort så ansågs de 

tidigare rekommendationerna för bristfälliga. 

 

FI publicerade i februari i år en undersökning om hur de finansiella företagen har anpassat 

sina rörliga ersättningssystem till gällande regelverk. Resultatet av undersökningen visade 

att över hälften av de granskade företagen inte uppfyller föreskrifterna och de allmänna 

råden. Företagen har uppvisat klara och tydliga brister i sina bonussystem gällande 

utbetalning, uppbyggnad och redovisning. 15 
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 Finansinspektionen, 2011, Bonus: Följer företagen reglerna? 
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FI anser att bristerna generellt bygger på felaktiga definitioner av både risktagare och rörlig 

ersättning, felaktiga utbetalningar och undermåliga riskanalyser16.   

 

Uppfattningen från FI’s sida är att FFFS 2009:6 lämnar för stort utrymme för tolkning av de 

allmänna råden. Istället för att fungera som riktlinjer för hur en sund ersättningspolicy ska 

utformas har de istället skapat möjligheter för att kringgå lagstiftningen. 
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5. Övrig reglering 

5.1 Aktiebolagslagen och Årsredovisningslagen 

 

Aktiebolagslagen (ABL) är den lag som reglerar noterade bolag i Sverige. I ABL finns det 

bestämmelser som reglerar hur dessa bolag skall ta beslut gällande ersättningar för personer 

inom företaget. Enligt ABL 7:61 är det årsstämman som skall fatta beslut om riktlinjer för 

ersättning till ledande befattningshavare samt styrelsen enligt 8:23a. Kraven på riktlinjernas 

innehåll återfinns i ABL 8:51-54, där ställs det bland annat krav på företagen att lämna 

uppgifter om ersättningssystemens art och förutsättning i de fall ersättning skall betalas ut 

till ett på förhand obestämt belopp.  

 

Dessa regler begränsar dock inte själva utformningen av systemet utan ger endast krav på 

offentliggörande av ersättningar till bolagsstämman och styrelsen. I ABL återfinns alltså 

ingen reglering för hur utformningen av ersättningssystemen får se ut.  

 

5.2 Capital Requirements Directive III 

 

Capital Requirements Directive är ett EU-direktiv som reglerar kapitaltäckningsgraden för 

banker och andra finansiella institutioner. CRD är baserat på Baselriktlinjerna för 

internationella banker som syftar till öka den finansiella stabiliteten i världen. Direktivet 

implementerades för första gången inom EU 1 januari 2007 och har därefter utökats i form 

av nya regelpaket.  

 

Den 10 december 2010 presenterade CEBS de slutgiltiga beslutet gällande de uppdaterade 

riktlinjerna för ersättningssystem för de europeiska medlemsländerna. De nya riktlinjerna är 

en del av CRD III, dvs. det nya kapitaltäckningsdirektivet som tagits fram av CEBS. Dessa nya 

riktlinjer ligger till stor del till grund för de nya riktlinjerna som FI presenterade i år. CRD III 

kommer först tas i bruk i sin helhet 31 december 2011 men reglerna för ersättningssystem 

började gälla redan 1 januari 2011.17 

 

Artikel 22 i detta dokument beskriver de fundamentala principer som ska säkerhetsställa att 

de berörda institutionernas ersättningssystem är utformade på ett sätt som uppmuntrar till 

ett effektivt och sunt risktagande hos de anställda. Målet är att institutionernas 

ersättningspolicyer ska utgöra en del av deras övergripande ansvar för internkontroll och 

internt kritiskt granskande. Ansvaret är uppdelat i de tre olika delarna styrning, 

riskpositionering och transparens. Nedan följer en översiktlig beskrivning av dessa delar. 
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5.2.1 Styrning 

 

Dessa krav bygger vidare från de fundamentala principer som presenteras i artikel 22 i CRD 

och det är tänkt att de skall styra företagen mot ett risktagande som är i linje med dessa 

principer. Ledningen är ansvarig för implementering av ersättningssystemen och att dessa 

regelbundet ses över så att de stämmer överens med företagets övergripande mål. Utöver 

detta skall även ledningen kontrollera att ersättningssystemen efterlevs i praktiken och att 

de har önskad effekt.  

 

5.2.2 Riskpositionering 

 

Ersättningspolicyn skall vara konsekvent med och uppmuntra till sunt och effektivt 

risktagande och ska inte uppmuntra till ett risktagande som överskrider den tolererade 

risknivån för institutionen. För att tillgodose dessa krav rekommenderas att en generell 

policy för riskhantering implementeras på hela företaget då det annars kan vara svårt för 

ledningen att få en bra överblick över riskspridningen och riskhanteringen.  

 

5.2.3 Transparens 

 

Information gällande företagets ersättningssystem och det praktiska förfarandet skall årligen 

presenteras för allmänheten. Detta gäller dock endast ersättningssystemen för de anställda 

som kan ha en påverkan företagets riskprofil. Företagen behöver således även identifiera de 

anställda som omfattas av regleringen för att uppnå kraven. 
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6. FFFS 2011:1 

6.1 Genomgång av FFFS 2011:1 

 

Syftet med dessa föreskrifter är enligt FI att förbättra riskhanteringen hos företagen gällande 

deras ersättningssystem, vilket skall främja ett sundare risktagande. De ställer generella krav 

på bolagens ersättningspolicyer och dess utformning. Mer specifika krav ställs på den rörliga 

ersättningens utbetalningsform och samt uppskjutande av delar av den rörliga ersättningen. 

Utöver detta ställs det krav på att all rörlig ersättning som utbetalas skall grunda sig på 

riskjusterade vinstmått.18  

6.1.1 Generella krav på ersättningspolicy och rörlig ersättning 

 

Det grundläggande krav som läggs fram är att de berörda företagens ersättningspolicy skall 

främja en sund och effektivt riskhantering samt motverka ett överdrivet risktagande. 

Ersättningspolicyn skall finnas dokumenterad och dess utformning skall dessutom 

överensstämma med bolagets affärsstrategi, mål, värderingar och långsiktiga intressen.19 

Risktagare och särskilt reglerad personal skall identifieras och potentiella risker med 

företagets incitamentsystem skall analyseras och granskas internt.  

 

De generella kraven på ersättningspolicyn påverkar även företag som ger diskretionära 

pensionsförmåner till sina anställda. Dessa företag måste ha en pensionspolicy som likt 

ordinarie ersättningspolicy innefattar krav på en utformning som skall vara förenlig med 

företags affärsstrategi, mål, värderingar och långsiktiga intressen.20 Övriga 

pensionsavsättningar faller under ersättningspolicyn då de betraktas som ersättning.  

 

De totala ersättningsnivåerna när det gäller den rörliga ersättningen får aldrig äventyra 

företagets likviditet. De rörliga ersättningar som betalas ut kan därför inte vara alltför 

individanpassade då detta skulle kunna medföra likviditetsproblem vid resultatsvaga år.  

 

6.1.2 Styrning och kontroll 

 

Enligt FI ska det finnas en av styrelsen beslutad ersättningspolicy som tar upp de 

ersättningsregler som företaget tillämpar och som redogör för hur kontrollen av dessa ska gå 

till. Detta gäller ersättning till både anställda i positioner med övergripande ansvar för någon 

av företagets kontrollfunktioner och till verkställande ledningen. I de fall där det är möjligt 

ska styrelsens beslut följa vad bolagsstämman beslutat i fråga om ersättning i företaget. 
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FI skriver vidare att ett företag av betydande storlek ska tillsätta en ersättningskommitté 

som oberoende ska bedöma företagets ersättningspolicy och ersättningssystem. 

Medlemmarna i denna ersättningskommitté ska besitta tillräcklig kunskap och erfarenhet 

gällande riskhantering och ersättningssystem för att utföra uppgiften och får heller inte ingå 

i företagets verkställande ledning. 

 

Minst en gång om året ska en oberoende kontrollfunktion granska företagets 

ersättningssystem och undersöka om det överensstämmer med företagets beslutade 

ersättningspolicy. Kontrollfunktionen ska ha tillräckliga befogenheter och resurser att 

kontrollera de risker som företagets ersättningssystem är behäftade med. Förekommer det 

rörlig ersättning inom funktionen ska denna enbart vara kopplad till målsättningen med 

funktionen och inte med det kontrollerade områdets resultat. Fi vill med detta enligt egen 

utsago uppnå en kontrollfunktion med oinskränkt oberoende och med en rådgivarroll som 

inte äventyras av ersättningar. Den resultatbaserade ersättningen till kontrollfunktionerna 

innebär i sig även en intressekonflikt varför den också bör behandlas och uppmärksammas. 

 

6.1.3 Proportionalitetsprincipen 
 

Utöver de grundläggande krav på ersättningspolicyns utformning som presenteras i artikel 

22 i CRD III introduceras även proportionalitetsprincipen. Denna princip innebär att ett 

bolags ersättningspolicy ska utformas och tillämpas med hänsyn till dess storlek och interna 

organisation samt verksamhetens art, omfattning och komplexitet. 21  

 

Av CEBS riktlinjer går det dock att utläsa att de generella kraven gällande företagens 

ersättningspolicyer bör tillämpas i sin helhet för att kraven på en sund och effektiv 

riskhantering ska kunna uppnås. Utgångspunkten är följaktligen att alla företag som 

omfattas av regleringen oavsett storlek eller betydelse ska tillämpa samtliga grundläggande 

bestämmelser i författningen. Kraven gällande mätning och den interna granskningens 

utsträckning kommer dock att skilja sig något beroende på företagets storlek, betydelse för 

den finansiella stabiliteten etc.  

 

Företag med riskvägda tillgångar som uppgår till 500 miljarder kronor eller mer ska anses 

som betydande och på grund av deras betydelsefulla roll för den finansiella marknadens 

stabilitet måste dessa företag ta ytterligare ansvar när det gäller riskhantering. För dessa 

företag följer extra hårda krav på ersättningssystemens utformning, grad av sofistikering 

samt krav på inrättandet av en ersättningskommitté. De företag som omfattas i Sverige av 

detta är de fyra storbankerna, Nordea, Swedbank, SEB och Handelsbanken. 
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Proportionalitetsprincipen ska också appliceras inom företaget och en anställds potentiella 

riskpåverkan ska således återspeglas i regleringen av dennes rörliga ersättning. 

Bestämmelserna för ersättningens struktur kan således tillämpas olika för anställda inom ett 

företag, mer utförlig beskrivning återfinns i 6.1.4. 

 

6.1.4 Ersättningens struktur och offentliggörandekrav 

 

Om ett företags ersättning till sina anställda innehåller rörliga delar ska en lämplig balans 

mellan fast och rörlig ersättning finnas. De rörliga delarna ska kunna, i de fall som berättigar 

det, sättas till noll, varför den fasta delen måste vara så stor att detta är möjligt. I 

ersättningspolicyn ska företaget ange hur stor den rörliga ersättningen kan bli i förhållande 

till den fasta. Detta ska anges för samtliga personalkategorier som är behöriga för rörlig 

ersättning. 

 

Minst 40 procent av den rörliga ersättningen som uppgår till minst 100 000 kronor ska 

skjutas upp tre till fem år innan den betalas ut eller övergår. Företaget ska beakta företagets 

konjunkturcykel, risker behäftade med verksamheten, den anställdes ansvar och 

arbetsuppgifter samt den rörliga ersättningens storlek när det beslutar om storleken på den 

uppskjutna rörliga ersättningen. För de anställda som har ersättningar på särskilt höga 

belopp ska minst 60 procent av ersättningen skjutas upp enligt samma kriterier. 

 

Vidare ska företag av betydande storlek se till att minst 50 procent av den rörliga 

ersättningen till den verkställande ledningen betalas ut i form av aktier eller andra 

instrument. Instrumenten ska också vara behäftade med restriktioner som innebär att en 

anställd inte får förfoga över sagda instrument under minst ett år efter det att äganderätten 

gått över på den anställde. Styrelsens ersättningspolicy ska ange den kortaste tid 

inskränkningen av förfoganderätten gäller. 

 

 Rörlig ersättning som skjutits upp ska endast betalas ut eller övergå till den anställde till den 

del det är försvarbart med beaktande av företagets finansiella situation och motiverat till 

den anställdes resultat. Uppskjuten ersättning ska i vissa fall även kunna falla bort helt av 

ovan angivna skäl. 

 

I samband med årsredovisningen ska företagens ersättningar offentliggöras. Denna 

information ska även finnas tillgänglig för allmänheten på företagets hemsida. 
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6.2 Jämförelse med 2009:6 

 

Den största och mest centrala skillnaden mellan 2009:6 och 2011:1 är att det uppdaterade 

regelverket lämnar mindre utrymme för tolkning. De nya reglerna är bindande i form av 

föreskrifter. De ”allmänna råd” som fanns som riktlinjer i det tidigare regelverket existerar 

inte längre vilket gör det lättare för granskande myndighet att dels tydligt markera vad som 

är gångbart och inte, och dels göra det lättare att upprätthålla föreskrifterna. Det är inte 

längre möjligt för företag att använda sig av ursäkter för kringgående av delar av regelverket 

med hänvisning till att regelverket som helhet uppfylls. Förhoppningen från FI är att de nya 

bindande reglerna ska vara raka och tydliga.22 

 

FFFS 2009:6 fick i remissvaren stark kritik från det svenska bankväsendet för att vara för hårt 

i förhållande till EU-rekommendationen. De ansåg att detta skulle medföra 

konkurrensnackdelar för de svenska bankerna.23 FFFS 2011:1 ligger dock närmare 

rekommendationerna och direktiven från EU, trots att det överlag innebär en hårdare 

reglering. I det uppdaterade regelverket ha FI tagit till sig av kritiken och infört möjlighet till 

pro rata- utbetalning. 

 

6.3 Finansinspektionens förväntade konsekvenser 

 

Finansinspektionen pekar på flertalet betydande konsekvenser för de företag som omfattas 

av regleringen. Nedan följer de relativt tydliga konsekvenser som föreskrifterna för med sig. 

En mer djupgående analys av mer spekulativ karaktär följer i kapitel 8. 

 

Som första punkt medför de nya föreskrifterna givetvis kostnader i form av implementering 

av nya ersättningssystem, administration, uppföljning, nya it-system osv. I ett försök att 

kartlägga kostnaderna för de berörda företagen genomfördes en enkätundersökning av FI. 

Enligt denna undersökning uppskattades kostnaderna för implementering av regelverket till 

50 miljoner kronor och den administrativa årliga kostnaden till 30 miljoner kronor. Dessa 

siffror är dock behäftade med stor osäkerhet då få svar erhölls, och kostnaderna i praktiken 

är svåra att beräkna.24  

 

Vad gäller ersättning till både anställda och verkställande ledning så kräver regelverket att 

utformningen av denna ändras. Anställda som klassas som risktagare kommer att få delar av 

sin ersättning uppskjuten. Rörlig ersättning till ledande personer i betydande företag ska till 

viss del bestå av aktier och andra instrument och värdepapper. Generellt kommer andelen 
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fast ersättning att bli större och den rörliga delen mindre. Förändringar i 

ersättningsstrukturen kommer också innebära en kostnad för företagen. 

Med stor sannolikhet kommer företagen bli tvungna att skapa nya it-system, alternativt 

anpassa de befintliga för att tillgodose föreskrifterna. Det nya regelverket kommer att kräva 

att personal på ansvarspositioner utbildas med hänsyn till föreskrifternas innebörd och 

konsekvenser. Detta kommer innebära både initiala och löpande kostnader.  

 

För FI’s del kommer övervakningen behöva utökas till följd av de nya föreskrifterna. Detta 

kommer medföra att ny personal kommer behöva anställas och befintlig personal måste 

utbildas.  
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7. Empiri 
 

Här presenteras resultaten från de intervjuer vi genomfört samt annan information vi 

tillskansat oss om det aktuella läget på finansmarknaden i Sverige. Utgångspunkten för 

intervjuerna var att ta reda på om företagen redan gjort förändringar i sina 

ersättningssystem och vilka effekter de tror att regleringen kommer att få, men också 

undersöka hur den allmänna attityden till både regelverket och FI ser.  

 

7.1 Presentation av Intervjuobjekt 
 
Jennifer Barck Gustafsson, Advisor på Novare Compensation 
Novare Compensation är ett konsultföretag som arbetar med utformning av 
ersättningssystem till företag. Jennifer Barck Gustafsson arbetar som rådgivare i 
ersättningsfrågor åt företag. 
 
Scott Moore, ABG Sundal Collier 
ABG Sundal Collier är en norsk investment bank med filial runt om i världen. Scott Moore är 
chef för derivathandeln på kontoret i Stockholm. 
 
Person A. 
Ansvarig för regelefterlevnad på en svensk investmentbank.   
  

7.2 Företagens situation 

 

De personer vi intervjuat har varit överens om att reglering är en naturlig reaktion från 

politiker och makthavares sida efter den senaste finanskrisen. Det råder ingen tvekan om att 

frågan är extremt politiskt laddad och pressen från allmänheten på politikerna att agera i 

frågan har givetvis varit enorm. Av denna anledning kan man således ifrågasätta rimligheten 

i vissa av de krav som ställs på företagen i form av dessa föreskrifter. Risken att 

beslutsfattare går ett steg för långt i sin strävan efter att reglera för att tillgodose den 

allmänna opinionen finns givetvis, och i denna fråga råder de delade meningar mellan de 

personer vi intervjuat. 

 

Jennifer Barck Gustafsson anser att kraven som ställs är rimliga och att företagen, även om 

det innebär en utmaning och kräver omfattande arbete, har alla möjligheter att tillgodose 

dessa. För de flesta företag, inklusive mindre finansiella företag, kommer inte den 

administrativa kostnaden inte vara ett stort problem. Svårigheterna ligger i att tolka 

regelverket och att anpassa sitt ersättningssystem och sitt efterföljande av regelverket när 

distinktionen mellan ägare, ledning och anställd ibland är relativt oklar.  
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Personen från företag A anser dock att kraven kan vara svåra att tillgodose, framför allt för 

mindre företag. För dessa innebär anpassningen till föreskrifterna inte bara en ekonomisk 

kostnad utan även tidskrävande arbete. Det finns enligt personen en problematik kring att 

många anställda på FI saknar tillräcklig yrkeserfarenhet från näringslivet och på grund av 

detta riskerar att lägga fokus på fel saker i övervakningen och upprätthållandet. Det 

förefaller finnas en bred kritik från finansbranschen att personer från FI i många fall agerar 

paragrafryttare och att de saknar insikt i det dagliga arbetet hos företagen. Detta ses som 

ett stort problem, framför allt från de företag som riskerar att granskas hårdare.  

 

Många företag är rädda för att bli granskade av FI och är därför ovilliga att föra en öppen 

dialog med FI. Detta visar sig genom att många kunder till konsultföretaget Novare 

Compensation väljer att gå med sina frågor till FI via Novare istället för att själva gå till FI. 

Detta för att slippa uppmärksamhet kring sin frågeställning. 

 

Personen A menar att ett ökat samarbete mellan näringslivet och FI skulle gagna båda parter 

och skapa en effektivare och mer praktisk övervakning.  

 

Person A anser vidare att det vore önskvärt att FI i vissa fall vore tydligare i sina 

formuleringar. Begrepp som långsiktigt hållbara resultat, sund och effektiv riskhantering, 

överdrivet risktagande osv. är inte definierade i föreskrifterna och är enligt personen således 

behäftade med avsevärda svårigheter att mäta. Hur ska företagen egentligen veta vad ett 

långsiktigt hållbart resultat är? 

 

Kritik finns också från både person A och de remissvar som inkommit till FI gällande FFFS 

2011:1 att problem med att äganderätten för de finansiella instrument som blivit uppskjutna 

övergår före förfoganderätten vilket medför att skatteskyldigheten infaller innan den 

anställde har fått tillgång till det faktiska värdet av ersättningen. FI har dock varit både hårda 

och tydliga på denna punkt i det att de företag som betalar ur rörlig ersättning och de 

anställda som tar emot rörlig ersättning gör detta helt frivilligt och är således ansvariga för 

eventuella skattekonsekvenser, vad de än må vara.25 

 

Enligt föreskrifterna ska storleken på en anställds rörliga ersättning bygga på både finansiella 

och icke-finansiella kriterier som ska specificeras och dokumenteras av företaget. Novare 

Compensation hävdar att detta kommer leda till att det blir lättare för företagen att styra 

sina anställdas agerande då företagen tvingas tydliggöra utformningen av 

ersättningspolicyns struktur och vad den baseras på. Genom att icke-finansiella kriterier 

såsom efterlevnad av företagets arbetspolicy och att den anställde anammar 

företagskulturen blir det både tydligare för den anställde vad som förväntas av denne och 

lättare för ledningen att styra verksamheten mot företagets långsiktiga målsättning. 
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7.3 Internationellt perspektiv 
 

Regleringens utformning kommer se väldigt likartad ut över hela EU och det är något som 

eftersträvas i CRD III. Således kommer inte någon skillnad ske konkurrensmässigt EU-

länderna sinsemellan, utan skillnaderna kommer att uppstå i relationen EU gentemot resten 

av världen.  

 

Både Scott Moore och person A är överens om att de nya reglerna kommer att innebära en 

konkurrensnackdel när det gäller att både locka till sig ny personal och behålla befintlig. 

Ersättningsnivåerna kommer förmodligen bli lägre på grund av baseringen på riskjusterat 

resultat och möjligheterna att behålla medarbetare med att erbjuda garanterad bonus 

kommer också försvåras. De är även överens om att utländska filialer i Sverige både i form av 

svenska bolag som ombildas och utländska nyetableringar kommer att öka till följd av det 

nya regelverket.   

 

Alla tre intervjuobjekt är överens om att ersättningsnivåerna är en av de största 

anledningarna till att personer söker sig till finansbranschen. Vi kan därför dra slutsatsen att 

dessa personer därför borde vara extra känsliga för reglering av ersättning och effekterna 

således större än om andra branscher skulle regleras på liknande sätt. Detta resonemang 

stöds även av en undersökning Ernst & Young lät genomföra 2010 där 55 % av de tillfrågade 

cheferna inom finansbranschen på företag i Europa och USA ansåg att talangflykt skulle bli 

en följd av den nya regleringen.26 
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8. Diskussion 

8.1 Staten och samhällets perspektiv 

 

Att regeringar världen över i efterdyningarna av den globala finanskrisen väljer att agera och 

genomföra förändringar i det finansiella systemet är mer än rimligt. Att krisen till viss del 

orsakades av ersättningssystem som inducerade ett osunt risktagande är en uppfattning som 

delas av politiker i både Sverige, EU och övriga världen. Att företag betalar ut stora bonusar 

när de går med vinst för att senare söka statligt stöd i dåliga tider sticker givetvis i ögonen på 

allmänheten. Att föra en agenda mot denna typ av system är således ett enkelt sätt att vinna 

politiskt stöd, och detta är också en bidragande orsak till att makthavare väljer att agera mot 

just de rörliga ersättningssystemens utformning. 

 

Reglering mot främst stora banker är inget nytt. Basel II-regelverket behandlade både 

kapitaltäckningskrav och transparens som i sig påminner om de föreskrifter gällande rörlig 

ersättning som implementeras i det att de försöker begränsa osunt risktagande i dessa 

institutioner. 

 

Den största nyttan med regleringen av rörlig ersättning är rimligtvis för samhället i stort, då 

föreskrifterna ämnar skapa ett stabilare finansiellt system och i slutändan skydda den 

enskilde konsumenten. Med kraven på redogörande för bland annat ersättningsnivåer i 

årsredovisningen så ökar transparensen i företagen och informationsasymmetrin mellan 

finansbranschen och allmänheten minskar. Denna genomlysning av branschen syftar till en 

ökad disciplin inom marknaden och ska förhoppningsvis resultera i en riskhantering från de 

berörda företagens sida som går hand i hand med ägarnas långsiktiga intressen. 

 

Vad gäller FI och dess roll som reglerande och övervakande organ verkar det råda en relativt 

stor misstro från branschen gentemot deras kompetens och kvalifikationer. Många anser att 

FI har blivit en inkörsport till näringslivet och att många anställda på FI saknar den erfarenhet 

från branschen som krävs för att genomföra en effektiv och rättvis övervakning med fokus 

på väsentliga delar. Om detta är fallet är det givetvis väldigt negativt för de berörda 

företagen men också samhället i stort. En lösning på detta problem kan vara att höja 

lönenivån på FI och därmed göra tjänsterna mer attraktiva för kompetent personal. 

 

Vidare tåls det att föras diskussion kring om regleringen faktiskt får de önskvärda effekter 

den ämnar få eller om mycket av föreskrifterna är ett spel för galleriet för att tillgodose den 

allmänna opinionen. Matthews och Matthews argumenterar i sin artikel Controlling bankers’ 

bonuses: efficient regulation or politics of envy? för att justeringar av den rörliga 

ersättningen i ledningen på finansiella företag på sin höjd kommer ha en marginell effekt på 
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förhållandet mellan ”säkra” och riskfulla tillgångar, samtidigt som det kan hämma innovation 

och det risktagande som är en viktig del i modern portföljteori.27 

 

8.2 Effekter för enskilda företag 

 

Att de nya föreskrifterna kommer att innebära konsekvenser för företag inom den finansiella 

sektorn, oavsett storlek, har redan fastslagits.  Konsekvenserna kommer dock skilja sig 

beroende på företagets storlek, typ och tidigare ersättningspolicy. För små företag kommer 

regleringen bli speciellt problematisk. Det är inte ekonomiskt försvarbart för dessa företag 

att ha en egen juridisk avdelning utan de hyr ofta in denna kompetens på konsultbasis. Att 

anlita juristkonsulter innebär stora kostnader, och föreskrifterna kräver denna typ av 

juridiska kompetens för att tillmötesgås. Desto mer regleringar som ett företag omfattas av, 

desto mer administrativt arbete krävs. För mindre företag innebär de nya föreskrifterna 

stora strukturella förändringar i deras arbete. Den största enskilda utmaningen för mindre 

aktörer till följd av föreskrifterna är dock att tolka dessa och implementera de nya rutiner 

som krävs i den dagliga verksamheten.28  

 

Storbankerna har historiskt sett omfattats av hårdare regleringar än mindre aktörer. Detta 

har medfört att de tvingats bygga upp stora administrativa apparater för att tillgodose dessa. 

Således innebär regelverket inte en strukturell förändring utan endast en eventuell ökad 

administration.  

 

Större finansiella företag såsom banker, försäkringsbolag, investmentbanker etc. har i stort 

sett alltid en egen juridisk avdelning som behandlar efterföljande av rådande 

rättsförhållanden. Då denna kompetens redan finns inom företaget blir de juridiska 

kostnaderna således inte lika höga relativt sett jämfört med mindre företag som måste ta in 

personer externt på konsultbasis.  

 

För att undvika problematiken med regleringen av rörlig ersättning har flera företag redan 

börjat ändra sin ersättningspolicy till en större andel fast ersättning i förhållande till rörlig.29 

Detta kan medföra ökade totala lönekostnader vid lågkonjunktur och riskera att förvärra en 

eventuell kris för ett företag vars kostnader nu kommer att vara högre under dessa tider 

jämfört med ett system med större andel rörlig ersättning.  

 

För mindre aktörer där ledningen och ägare i många fall är samma personer kan ett sätt att 

kringgå regleringen vara att bara betala ut fast ersättning och sköta den rörliga ersättningen 
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via aktieutdelning. Detta behöver dock inte innebära något större problem då dessa företag 

inte innebär en systemrisk för den finansiella marknaden.  

 

8.3 Effekter för finansbranschen 

 

I FFFS 2011:1 anges att ett betydande företag ska ha en ersättningskommitté som ska utföra 

en oberoende bedömning av företagets ersättningspolicy och ersättningssystem. Ett företag 

som inte är av betydande storlek ska utse en särskild ledamot i styrelsen som ska göra denna 

bedömning. Varken ersättningskommittén eller ledamoten får ingå i företagets verkställande 

ledning. Denna kompetens, som nu kommer att bli väldigt efterfrågad, kan vara svår att få 

tag på. Då risker kring ersättning tidigare inte varit något som uppmärksammats i stor 

utsträckning finns det ett begränsat antal personer som arbetat med frågan. När nu ett 

flertal mindre aktörer enligt lag måste tillsätta en oberoende ledamot med denna 

kompetens är det en risk att kompetensnivån bland dessa inte uppnår önskvärd nivå och att 

diskrepansen mellan företagen blir stor. Vidare finns en risk att personerna med denna 

kompetens kommer sitta som ledamöter i en mängd styrelser. Detta kan resultera både i att 

utförandet hos personen i sig försämras, men även att personen har svårt att bedöma vilken 

typ av policy som lämpar sig för olika typer av finansiella företag. 

 

Kortsiktigt så kommer implementeringen av de nya föreskrifterna främst uppfattas av de 

berörda företagen som en kostnad. Om föreskrifterna får den önskvärda effekten att de 

skapar ett sundare risktagande hos de anställda kan det dock skapa långsiktigt fördelaktiga 

konsekvenser. En ökad finansiell stabilitet både för marknaden och enskilda företag är något 

som både samhället och ägarna tjänar på och är således något som bör eftersträvas. Frågan 

är dock om effekterna kommer vara så tydliga som reglerarna eftersträvar. Kommer företag 

att våga sätta en anställds rörliga ersättning till noll med risken att denne väljer att gå till en 

annan arbetsgivare? Hög ersättning är något som lockat till sig talangfulla och 

högpresterande människor till finansbranschen, om det på sikt visar sig att 

ersättningsnivåerna sjunker i Sverige och EU kan det medföra att dessa människor söker sig 

till andra branscher eller länder med mer fördelaktig reglering.   

 

 

8.4 Internationellt perspektiv 

 

FI fick massiv kritik av majoriteten av storbankerna och övriga remissinstanser för 

remisspromemorian till FFFS 2009:6. Finansbranschen ansåg att FI gick för hårt åt i 

regleringen jämfört med de EU-rekommendationer och direktiv som låg till grund för 

regelverket med en konkurrensnackdel ur ett internationellt perspektiv som följd. 
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Den största kritiken låg reglerna om utbetalning av ersättning där FI beslutade att 

uppskjuten rörlig ersättning skulle betalas tre till fem år från utfärdandet. EU-

rekommendationerna angav dock att den uppskjutna betalningen kunde betalas ut pro rata. 

I FFFS 2011:1 har detta förändrats och numera kan även svenska finansiella företag betala ut 

uppskjuten rörlig ersättning pro rata under uppskjutningstiden. Det nya regelverkets 

utformning är också i övrigt i linje med EU-rekommendationer vilket också var ett av målen 

från EU’s sida för att skapa ett level playingfield för finansiella företag inom unionen. 30 31 

 

Problemen med konkurrensnackdelar för svenska företag kvarstår dock. Länder utanför EU 

har än så länge inte valt att reglera rörlig ersättning på något sätt vilket gör att länder så som 

t.ex. Norge, Schweiz och USA kan framstå som mer attraktiva för skickliga anställda. 

Framgångsrika personer som jobbar inom finansbranschen är relativt lättrörliga vilket bland 

annat kan ses på banker i London där majoriteten av de anställda inte kommer staden.32 

London har varit Europas finansiella mecka och en stor anledning till att personer sökt sig dit 

har varit de höga ersättningarna, när nu även Storbritannien kommer omfattas av 

regleringen så kan kompetenta människor välja att söka sig till andra länder istället. Samma 

sak kan självklart hända i Sverige även om det än så länge mycket osäkert hur allvarliga 

följderna kommer att bli.  

 

Utomeuropeiska filialer i Sverige omfattas inte av regelverket och även dessa kan således 

erbjuda mer fördelaktiga ersättningar till sina anställda. Finansmarknaden är en av de mest 

globaliserade och många företag har kontor runt om världen, således är det inte omöjligt att 

vi kommer att få se en omstrukturering i ägarstrukturen i ett flertal bolag för att undgå den 

nya regleringen. En sådan trend skulle ge minskade skatteintäkter till den svenska 

statskassan men också ge minskad risk för svenska skattebetalare att behöva gå in och 

betala vid en eventuell konkurs av ett systemviktigt bolag.   

 

Sverige står inför ett läge där finansiell reglering kan leda en minskad konkurrenskraft och 

där effekterna för den finansiella stabiliteten är mycket oklara. Finansmarknader världen 

över är idag sammanvävda som aldrig förr vilket den senaste finanskrisen visade prov på. 

Således kvarstår problemen även om huvudkontor flyttas till andra länder och effekterna av 

regleringen blir följaktligen endast minskade skatteintäkter. På grund av just 

finansmarknadens karaktär ser vi det som en överhängande risk att förändringar i 

ägarstrukturen för att undgå reglering är något som kan komma att ske i allt större skala om 

inte regleringsförändringar sker i övriga stor ekonomier världen över.  
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9. Slutsats 
 

De nya föreskrifterna kommer att tvinga företagen att visa en bredare beslutsgrund för den 

rörliga ersättningen de betalar ut. Tidigare har en anställds prestation i stort sett likställts 

med de resultat han presterat. Liten hänsyn har tagits till andra faktorer som exempelvis 

risk. När företagen nu tvingas tillämpa ett ersättningssystem grundat på en sund 

ersättningspolicy blir det enklare att skilja på resultat och faktisk prestation.   

 

Regleringen av rörliga ersättningssystem bygger på intentionerna att förbättra riskhantering 

i finansiella företag. Parallellt med detta vill man förändra inställningen till risk och göra både 

ledning och anställda mer medvetna om risk. Med detta vill man skapa ett stabilare 

finansiellt system, och att den senaste finansiella krisen varit starkt bidragande till detta 

beslut är inget vågat antagande. Huruvida regleringen kommer att få denna önskade effekt 

är emellertid en fråga som är svår att svara på och kommer med stor sannolikhet att många 

år att fullt ut analysera, om det ens är möjligt. 

 

Vår frågeställning lämnar stort utrymme åt framtida forskning och analys, och det vore 

intressant att analysera följderna av regleringen om några års tid. Har de berörda företagen 

anammat regleringen som något positivt som hjälper dem i deras arbete? Har länder som 

omfattas av regleringen fått en konkurrensnackdel gentemot andra länder? Den kanske 

viktigaste frågeställningen är dock om regleringen har ledd till en större medvetenhet om 

risk och ett mer balanserat risktagande och just denna fråga kommer med stor sannolikhet 

vara föremål för debatt en lång tid framöver. 
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Appendix A 
 
Intervju Jennifer Barck Gustafsson, Novare Compensation 
 

1. Har ni gjort några förändringar i den rådgivning ni ger era kunder till följd av de nya 

föreskrifterna? 

2. Tycker ni att föreskrifterna ställer rimliga krav på företagen och har de resurser för 

att kunna emotse dessa? 

3. Hur väl tycker ni att FI formulerar föreskrifterna, typ långsiktigt hållbara resultat, 

företagets inre konjunkturcykel, riskjusterade vinstmått. 

4. Hur ser ni problematiken kring att mäta prestation i förhållande till de risker som tas 

och de resultat som uppnås? 

5. Vad tycker ni om reglering av ersättningssystem som princip och tycker ni att det ska 

gälla alla finansiella företag? 

6. Tror ni att tuffare reglering i Sverige kan leda till en konkurrensmässig nackdel sett ur 

ett internationellt perspektiv, eller tvärtom? 

7. Vad tycker ni om föreskrifterna i sin helhet? 

8. Tror ni att det nya regelverket kommer att ge önskad effekt? 

9. Vad tror ni att föreskrifterna kommer att få för effekter i praktiken? 

Vad upplever ni som det största problemen som företag inom finansbranschen upplever till 
följd av regleringen? 
 
Hur ser ert förtroende ut för FI överlag och deras kompetens? 
 
Har FI tillräcklig insyn i de finansiella företagens arbete för att ställa dessa krav? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

II 
 

 

Appendix B 
 
Intervju företag A, person A 
 

1. Har ni gjort några förändringar i ert ersättningssystem till följd av de nya 

föreskrifterna, och har det varit problematiskt/krävt stora förändringar för att nå upp 

till föreskrifterna? 

2. Tycker ni att det ställer rimliga krav på er och har ni resurser för att kunna emotse 

dessa? 

3. Hur väl tycker ni att FI formulerar föreskrifterna, typ långsiktigt hållbara resultat, 

företagets inre konjunkturcykel, riskjusterade vinstmått. 

4. Har ni fått tydliga direktiv gällande hur resultat osv ska mätas? 

5. Vad tycker ni om reglering av ersättningssystem som princip och tycker ni att det ska 

gälla alla finansiella företag? 

6. Tror ni att tuffare reglering i Sverige kan leda till en konkurrensmässig nackdel sett ur 

ett internationellt perspektiv, eller tvärtom? 

7. Vad tycker ni om föreskrifterna i sin helhet? 

8. Tror ni att det nya regelverket kommer att ge önskad effekt? 

9. Vad tror ni att föreskrifterna kommer att få för effekter i praktiken? 

 
Hur ser ert förtroende ut för FI överlag och deras kompetens? 
 
Har FI tillräcklig insyn i ert arbete för att ställa dessa krav? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

III 
 

 

Appendix C 
 
Intervju Scott Moore, ABG Sundal Collier 
 

1. Har ni gjort några förändringar i ert ersättningssystem till följd av de nya 

föreskrifterna, och har det varit problematiskt/krävt stora förändringar för att nå upp 

till föreskrifterna? 

2. Tycker ni att det ställer rimliga krav på er och har ni resurser för att kunna emotse 

dessa? 

3. Hur väl tycker ni att FI formulerar föreskrifterna, typ långsiktigt hållbara resultat, 

företagets inre konjunkturcykel, riskjusterade vinstmått. 

4. Har ni fått tydliga direktiv gällande hur resultat osv ska mätas? 

5. Vad tycker ni om reglering av ersättningssystem som princip och tycker ni att det ska 

gälla alla finansiella företag? 

6. Tror ni att tuffare reglering i Sverige kan leda till en konkurrensmässig nackdel sett ur 

ett internationellt perspektiv, eller tvärtom? 

7. Vad tycker ni om föreskrifterna i sin helhet? 

8. Tror ni att det nya regelverket kommer att ge önskad effekt? 

9. Vad tror ni att föreskrifterna kommer att få för effekter i praktiken? 

 
Hur ser ert förtroende ut för FI överlag och deras kompetens? 
 
Har FI tillräcklig insyn i ert arbete för att ställa dessa krav? 
 


