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Sammanfattning  
 
Banker utgör en väsentlig del av samhällsekonomin och står därför under hård 

reglering med en omfattande lagstiftning och övervakning från myndigheterna. 

Hur banker hanterar sina verksamheter är av stort intresse då de risker som är 

förknippade med denna typ av verksamhet kan påverka samhällsekonomin 

negativt.  

Ökat risktagande och ersättningssystem i banksektorn ses av många som en 

bidragande faktor till den finansiella kris som uppstått då dessa kan påverka 

ekonomin negativt. Detta har lett till att Finansinspektionen skapat nya regler 

för ersättningssystem i finansiella institut. Ersättningssystem är styrmedel som 

används för att belöna medarbetares beteende och prestationer. I nästan alla 

banker finns någon form av ersättningssystem då dessa kan motivera anställda 

till att prestera bättre. Handelsbanken är den bank i Sverige som urskiljer sig 

från övrig bankmarknad genom en decentraliserad organisation och ett 

vinstandelssystem, Oktogonen.  

Syftet med uppsatsen har varit att analysera hur Handelsbanken påverkas av 

Finansinspektionens nya reglering av ersättningssystem. Vidare syftar studien 

till att redogöra för Handelsbankens framgångsfaktorer samt beskriva och 

skapa förståelse för ersättningssystemens framtida utveckling på den finansiella 

marknaden.  

Handelsbankens framgångsrecept för att vara lönsamma och stabila på 

marknaden består av ett antal faktorer. De viktigaste faktorerna att lyfta fram 

är; decentraliserad organisation, riktiga resultatutfall som styrmedel, tilltro till 

individen och organisk tillväxt. Vidare kommer den nya regleringen inte att ha 

speciellt stor påverkan för Handelsbanken. Den nya regleringen handlar om att 

försöka få en sund och långsiktig lösning på bankernas ökade risktagande.  

Ersättningssystem kommer att fortsätta existera men de kommer dock att 

mötas av allt hårdare reglering. På kort sikt kommer det att finnas ökade krav 

på offentliggörande. I framtiden kan det komma att införas tydligare 

kvotgränser för hur stor andel av den totala ersättningen som får vara rörlig. 
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Eftersom det finns en strävan efter långsiktighet i utformningen av 

ersättningssystem konstaterar vi att den rörliga delen kan komma att minskas. 
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DISPOSITION 

 

 

 

INLEDNING

• Detta kapitel inleds med en introduktion av studien för att sedan övergå i
en diskussion kring ämnesvalet. Vidare presenteras studiens
forskningsfrågor och syftet med uppsatsen. Slutligen presenteras en
forskningsmodell för att illustrera detta.

METOD

• I följande kapitel ges en presentation av vald undersökningsmetod. Här
beskrivs den ansats och det synsätt vi använt oss av under
forskningsprocessen. Kapitlet fortsätter sedan med beskrivning av
insamling av data och avslutas med källkritik.

REFERENSR
AM

• Detta kapitel inleds med en beskrivning av ekonomistryning. Vidare
redogörs teorier angående decentralisering, arbetsmotivation,
ersättningssystem och avslutningsvis reglering av finansiella institut.

RESULTAT

• I detta kapitel presenteras insamlad primär- och sekundärdata från utförda
intervjuer samt rapporter och tidningsartiklar. Inledningsvis presenteras
Handelsbanken och därefter redogörs ersättningssystem och motivation inom
finansiella institut. Slutligen presenteras Finansinspektionens nya reglering
av ersättningssystem.

ANALYS

• Detta kapitel kopplar samman den teoretiska delen med vårt resultat till
en analys angående Finaninspektionens nya reglering av ersättningssystem.
Kapitlet inleds med diskussion om Handelsbanken för att sedan övergå till
ersättningssystem och motivation. Slutligen diskuteras den nya regleringens
påverkan för Handelsbanken och hur den framtida utvecklingen för
ersättningssystem ser ut.

SLUTSATS

• I detta avslutande kapitel presenteras de slutsatser som vår studie
frambringat. Vi kommer att lyfta fram och besvara våra forskningsfrågor i
en forskningsmodell med ytterligare redogörelse. Avslutningsvis ges förslag till
vidare forskning och metodkritik till den utförda studien.
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1. INLEDNING 

Detta kapitel inleds med en introduktion av studien för att sedan övergå i en diskussion 

kring ämnesvalet. Vidare presenteras studiens forskningsfråga och syftet med uppsatsen. 

Slutligen presenteras en forskningsmodell för att illustrera detta. 

       

1.1. Introduktion 

Banker fyller en viktig funktion för samhällsekonomin då de inte enbart 

påverkar aktieägare och investerare utan även hushåll, staten och näringslivet. 

Om en bank hamnar i ekonomiska problem kan det leda till enorma 

konsekvenser för ett land och dess ekonomi. Bankers olika tjänster och 

funktioner beskrivs många gånger som oljan vilket får resten av ekonomin att 

fungera (Konkurrensverket, 1999).  

Eftersom banker utgör en väsentlig del av samhällsekonomin står de också 

under hård reglering med en omfattande lagstiftning och övervakning från 

myndigheterna. Traditionellt har bankmarknaden alltid varit hård reglerad även 

om den under senare decennier har utvecklats i en annan riktning. Prissättning 

och fördelning av lån sköts av marknaden medan myndigheter, främst 

Finansinspektionen reglerar säkerheter som exempelvis systemsäkerhet.  

1.2. Problemdiskussion 

Under den rådande finanskris vi befinner oss i, utmärker sig Handelsbanken 

med att fortsätta vara framgångsrik. Privata affärer utnämnde banken till årets 

bank 2009 med följande motivering ”En fullsortimentsbank som under oroliga tider 

visat sig imponerande stabil och därför kunnat satsa offensivt till kundernas nytta” 

(Fälldin, 2009). Inom andra delar av bankväsendet har det dock funnits 

oroligheter angående bankers verksamheter och deras risktagande.  

Ersättningar i banksektorn ses av många som en bidragande faktor till den 

finansiella kris som uppstått då dessa kan öka risktagandet och påverka 

ekonomin negativt. Denna debatt har figurerat i media då flertalet företag och 

banker redovisat sämre resultat och även tvingat avsätta personal samtidigt 

som de ökat sina bonusutbetalningar (Bränström, 2009). Bankledningar anser 

att utan en viss bonus försvinner motivationen till att prestera, vilket också 

diskuteras i en studie av (Bebchuk & Fried, 2006) där frågan är om bonusar 

inte är lika mycket ekonomiskt betingade som de är symboliskt betydande. I en 
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studie av (Câmara, 2009) framgår det bland annat att företagens ökade 

bonusutbetalningar ibland uppkommer genom ökade oförutsedda vinster, till 

exempel nylanseringar. 

Aktiespararnas VD Günther Mårder menar att ersättningssystem måste 

motiveras. Inom forskningsvärlden har det riktats kritik till dessa system och 

deras effektivitet. Bonusen ska belöna en presentation men amerikansk 

forskning pekar på att mer än hälften av alla bonusersättningar kan härledas till 

konjunktursvängningar (Bränström, 2009). Forskare Daniel Waldenström 

anser att ersättningssystem bör utformas på sådant sätt att ett företags 

prestation sätts i relation till andra företag i samma bransch (Bränström, 2009). 

Detta avhandlas även i en artikel av (Jansen et al. 2009) där problemet med 

företagschefers ersättningar och hur dessa baseras på företagens vinster 

diskuteras.   

I september 2009 samlades G20-ländernas politiker för att diskutera huruvida 

en striktare reglering av ersättningar var nödvändig då många företag och 

banker återgått till samma bonusprogram de haft innan krisens början (G20, 

2009). Under G20 mötet redogjorde Financial Stability Board (FSB) om de 

principer som ska följas för ersättningssystem i finansiella företag. FSB är 

skapat för att upplysa om de finansiella sårbarheterna som finns inom 

finansbranschen. De arbetar med att införa regleringar om bland annat tillsyn 

och policys för att skapa en finansiell stabilitet (FSB, 2009). I januari 2010 

trädde Finansinspektionens reglering i kraft. Ersättningar ska baseras på det 

som tjänats in under en längre tid och de ska följaktligen betalas ut under en 

längre tid. Vid försämrad vinst ska utbetalningar frysas (SvD, 2010). 

Samuelsson (2004) menar att om ett belöningssystem ska fungera bra bör det 

inkludera samtliga medarbetare i ett företag. Belöningar inom bankvärlden 

används för att motivera personal till att prestera bättre för att uppnå goda 

resultat och lönsamhet. Det finns inga studier som visar på att en högre 

ersättning leder till förbättrad prestation. Därmed är bankledningarnas försvar 

till att bonusutdelningar ökar motivationen obefogad. Samtidigt visar 

forskning på att utdelning av bonusar är konjunkturberoende och kan inte 

härledas till förbättrat resultat eller prestation. Långsiktiga belöningssystem 

vilka baseras på relativa mått föredras framför kortsiktiga (Bång & 

Waldenström, 2009).  
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De fyra storbankerna Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank är alla 

fullservicebanker med produkterbjudanden inom flera områden. Deras 

affärsstruktur och ersättningssystem skiljer sig åt. Handelsbanken är den enda 

bank som har en decentraliserad organisation och särskiljer sig därmed från de 

tre andra storbankernas organisationsstruktur. Handelsbanken ger inga 

bonusutdelningar till ledande personer. Istället får all personal från 

vaktmästare till verkställande direktör lika stor andel av vinsten som avsätts till 

vinstdelningssystemet Oktogonen (Westerberg, 2009).  

Handelsbankens verksamhetsstrategi har bidragit till att de för 38:e året i rad 

lyckats uppnå företagsmålet med att ha en högre räntabilitet än genomsnittet 

för sina konkurrenter. Detta gör det intressant att analysera banken och dess 

utformning av ersättningar närmare då de särskiljer sig från konkurrenterna. Vi 

ställer oss också frågan om hur viktiga kortsiktiga ersättningar är inom 

banksektorn då Handelsbanken som inte har denna form av ersättningar är 

mest framgångsrik. I och med den förändrade reglering genom 

Finansinspektionens nya policy för ersättningar är det intressant att undersöka 

hur detta påverkar Handelsbanken. Vi kan endast sia om det eventuellt 

kommer generera några fördelar eller om banken möter några problem. 

Handelsbankens framgång har varit att uppnå sin målsättning, högre 

lönsamhet än genomsnittet för sina konkurrenter. Vi vet dock inte vilka andra 

faktorer inom bankens verksamhet som bidrar till dess stabilitet i finansiella 

kriser. 

Handelsbankens utformning av ett långsiktigt ersättningssystem där alla 

anställda oavsett befattning får lika stor andel, står ut i den hårda 

konkurrerande bankbranschen. Vi kan se att bankens verksamhet skiljer sig 

från marknaden i många avseenden och har under många år varit den mest 

stabila banken i Sverige. Pågående debatt om bonusutdelningar i företag och 

motiven till dessa gör det extra intressant att studera denna bank närmare. 
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1.3. Forskningsfrågor 

Efter genomförd förstudie av ämnet bedömer vi att det finns en 

otillfredsställande beskrivning som klarlägger de möjliga faktorerna bakom 

Handelsbankens framgångar. Det är av intresse att studera bankens 

ersättningssystem och vad den nya regleringen av ersättningssystem kommer 

att innebära för Handelsbanken. Vi har valt att dela upp vår forskningsfråga 

kring följande punkter: 

 Vilka faktorer bidrar till Handelsbankens lönsamhet och stabilitet på 

marknaden? 

 På vilka sätt kommer Handelsbanken att påverkas av 

Finansinspektionens nya reglering av ersättningssystem? 

 Hur ser den framtida utvecklingen ut för ersättningssystem inom 

bankmarknaden? 

 
Figur 1: Egen illustration för sammanbindning av forskningsfrågor  
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1.4. Syfte 

Syftet med vår uppsats är att försöka beskriva och analysera hur 

Handelsbanken påverkas av Finansinspektionens nya reglering av 

ersättningssystem.  

1.5. Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa oss till att endast studera Handelsbanken och dess 

organisation. Vi är dock medvetna om att Finansinspektionens nya reglering 

av ersättningssystem har påverkan för övriga storbanker på marknaden och att 

detta kan ha betydelse för hur Handelsbanken kommer att påverkas av 

regleringen. Vidare avgränsar sig studien på sådant sätt att vi diskuterar 

ersättningssystem generellt. Vi har även valt att inte ta hänsyn till utdelning av 

rörliga ersättningar till anställda inom Handelsbankens investmentbank i denna 

studie. 
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2. METOD 

I följande kapitel ges en presentation av vald undersökningsmetod. Här beskrivs den ansats 

och det synsätt vi använt oss av under forskningsprocessen. Kapitlet fortsätter sedan med 

beskrivning av insamling av data och avslutas med källkritik. 

2.1 Forskningsansats 

Företagsekonomisk forskning innehåller olika metodansatser som 

representerar förhållandet mellan teori och empiri (Bryman & Bell, 2005). De 

två viktigaste begreppen som forskare använder sig av för att relatera teori och 

empiri till varandra är; deduktion och induktion.  Den induktiva ansatsen utgår 

från empiri till teori medan den deduktiva ansatsen innebär att forskarna tar 

fram hypoteser från redan befintliga teorier och prövar dessa empiriskt.  

Den tredje forskningsansatsen abduktion som använts i vår studie innebär att 

de två angreppssätten ofta är invävda i varandra under hela 

forskningsprocessen och att vi under vår forskningsprocess har utgått från 

empirin för att skapa generell kunskap om teori och sedan återkoppla till 

empirin igen. Denna interaktion är enligt (Holme & Solvang, 1997) en process 

som upprepas tills forskaren är nöjd med resultatet. Allt eftersom empirin har 

utvecklats och information har samlats in har relevanta teorier för studien 

förfinats. Detta är i enlighet med den abduktiva ansatsen. Genom att pendla 

mellan empiri och teori har vi erhållit en ökad förståelse över ämnet och dess 

omfattning och komplexitet. Då vi utgått från hur verkligheten förhåller sig 

gällande ersättningssystem, reglering och Handelsbankens organisation har den 

abduktiva forskningsansatsen ansetts bäst lämpad. Begreppet abduktion 

innefattar förståelse vilket uppstår när forskaren genomför sin 

informationsinsamling på detta sätt (Alvesson & Sköldberg, 1994). Vi har inte 

prövat teorier hypotetiskt vilket har uteslutit den deduktiva ansatsen. Den 

induktiva ansatsen är vanligast vid kvalitativ forskningsmetodik men istället 

har teoriutvecklingen skett parallellt med den empiriska 

informationsinsamlingen för att kunna besvara våra forskningsfrågor och 

därmed har även en renodlad induktiv ansats inte varit lämpad för studien.  

2.1.1. Forskningsmetod 

Inom den företagsekonomiska forskningsmetoden finns två framträdande 

forskningsansatser, kvantitativ och kvalitativ. Kvalitativ forskning eftersträvar 

riklig information för att få ett djup i studien. Detta innebär att forskarens 

tolkning och förståelse för informationen som upptäcks och analyseras står i 
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fokus för studiens metodik. Kvalitativ forskningsmetodik är uttryck för att 

forskaren beskriver olika sammanhang och försöker skapa förståelse för det 

den avser att studera (Holme & Solvang, 1997). 

Då vi har valt att använda oss av tre forskningsfrågor har flera olika områden 

analyserats. Det har därmed krävts en undersökningsmetod som frambringat 

en bredd i studien och denna har legat till grund för den växelverkan som 

uppstått mellan insamling av empiri och beskrivning av teori. Den kvalitativa 

forskningsmetoden har använts då vi har studerat samhällsvetenskapliga objekt 

som kräver tolkning och förståelse. Eftersom fokus varit att uppfatta och tolka 

våra intervjupersoners beskrivningar och verklighet har intervjuer varit bäst 

lämpat för vår studie. Vi hade inte kunnat besvara våra forskningsfrågor eller 

uppfylla studiens syfte om vi använt oss av enkät- och statistiska 

undersökningar vilka är centrala i den kvantitativa forskningsmetoden.  

Den kvalitativa undersökningen kännetecknas av osammanhängande och 

ostrukturerade observationer vilket innebär att forskaren har stor anpassbarhet 

i sitt strategiarbete (Holme & Solvang, 1997). Att analysera och skapa 

förståelse är centrala delar inom den kvalitativa forskningsmetoden. Innan 

studiens inledningsfas har vi haft kännedom om problematiken med 

ersättningar i bankväsendet då vi har tagit del av medias debatter och 

föreläsares diskussioner. Genom ytterligare informationsinsamling i ett tidigt 

skede av studien har vi skaffat oss ny kunskap och förståelse vilket varit 

användbart under studiens genomförande. Vi har därmed fritt kunnat 

applicera befintliga teorier angående ämnet och hittat nya informationskällor 

under studiens förlopp. Detta symboliserar den flexibilitet som kvalitativ 

undersökning kännetecknas av. Den information som tillkommit under 

studiens senare process har kunnat bearbetas på ett tillfredsställande sätt med 

hjälp av de förkunskaper som vi haft inom ämnet. Vi har använt 

Handelsbanken och dess organisation som studieobjekt för att försöka 

redogöra för bankens framgångsfaktorer samt påverkan av 

Finansinspektionens nya reglering av ersättningssystem. Hur den framtida 

utvecklingen av belöningssystem kan tänkas se ut i framtiden har studerats 

utifrån den information vi fått av aktörer med stark anknytning till 

finansmarknaden. Forskning inom området och ansvarig myndighets 

information till ämnet har legat till grund för att beskriva och skapa förståelse 

för detta.  
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2.1.2. Datainsamling 

Det finns två olika tillvägagångssätt för att samla in data (Davidsson & Patel, 

2003). Genom ögonvittnesskildringar lagrar forskaren på sig data som sedan 

struktureras upp i form av förstahandsrapporter, även kallat primärdata. 

Sekundärdata är all övrig informationsinsamling. Bristen på information i form 

av tillgängliga aktörer som kunnat besvara våra intervjufrågor har gjort att vi 

fått använda oss till viss del av sekundärdata i vår empiri. Vi har under studiens 

process haft svårt att finna informanter som kunnat besvara våra frågor 

angående den nya regleringen och ersättningssystem. En del av informationen 

vi använt har kommit oss tillhanda i ett slutskede av studien vilket inneburit att 

den inte kunnat bearbetas under rätta förutsättningar. Vidare har intressanta 

forskare som vi hittat i vår informationsinsamling inom ämnena 

ersättningssystem och bankmarknaden avböjt att svara på intervjufrågor som 

för oss skulle ha utgjort en väsentlig del av studiens resultat. Detta har bidragit 

till att vi kompletterat vår empiri med sekundärdata.  

Enligt (Holme & Solvang, 1997) är styrkan i kvalitativ data att forskaren 

genom sin studie kan visa på totalsituationen. Detta stämmer överens med vår 

studie vilken inkluderar flera aktörer inom Handelsbankens nätverk. 

Tillsammans kan datainsamling från olika områden skapa en helhetsförståelse 

för Handelsbankens organisation, ersättningssystem och Finansinspektionens 

nya reglering av dessa. Genom kontakt med representanter från 

Handelsbanken och Finansinspektionen har vi lyckats få en samlad bild av 

några av Handelsbankens möjliga framgångsfaktorer, hur de påverkas av den 

nya regleringen samt framtidsutvecklingen av ersättningssystem.  

2.1.3. Intervjumetod 

Kvalitativa intervjuer kan beskrivas som en dialog där både intervjuare och 

intervjuperson är medskapare. Syftet med denna typ av intervju är att få fram 

intervjupersonens ståndpunkter och åsikter kring olika ämnen vilket innebär 

att intervjun kan röra sig i olika riktningar utan att vara alltför styrd. Kvalitativa 

intervjuer delas ofta in i kategorierna ostrukturerad eller semistrukturerad 

intervju (Bryman & Bell, 2005). Vi har genomfört semistrukturerade intervjuer 

och skapat frågeformulär i förväg. Med hjälp av dessa frågeformulär har vi 

kunnat ställa likartade frågor till ett flertal av intervjupersonerna vilket 

möjliggjort jämförelser och underlättat vår analys.  
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En av intervjuerna har varit en personlig intervju. Tre intervjuer har skett via 

telefon och en intervju har besvarats skriftligen via mail. En kvalitativ intervju 

har som fördel att den kan följa upp respondentens känslor och engagemang 

vilket ger ett djup i intervjun (Bell, 2006). Personliga intervjuer tenderar även 

att bli mer grundliga och nyanserade då den fysiska kontakten skapar möjlighet 

att tolka ansiktsuttryck och kroppsspråk vilket kan bidra med ökad förståelse 

(Holme & Solvang, 1997). Vår personliga intervju varade över en timme och 

har skett under informella former. Under intervjun närvarande en av 

författarna till uppsatsen och en interaktiv diskussion har förts mellan denne 

och respondenten.  

Enligt Bell (2006) är fördelarna med telefonintervjuer att de kan genomföras 

snabbt och effektivt utan hänsyn till det grafiska avståndet. Detta är i linje med 

genomförandet av våra telefonintervjuer då våra respondenter befunnit sig i 

Stockholm och Ljusdal. Vi har inte haft möjlighet att genomföra en resa dit på 

grund av tidsbrist hos oss samt respondenterna. Istället har det funnits en 

ömsesidig överenskommelse att genomföra intervjuer enligt detta 

tillvägagångssätt.  

En av intervjuerna genomfördes genom att respondenten besvarat våra frågor 

skriftligen via mail. Önskemål har varit att genomföra en telefonintervju men 

respondenten har inte haft möjlighet till detta. Denna intervju har genomförts 

med Finansinspektionen vilken är den reglerande myndigheten för 

ersättningssystem inom finansiella institut. Vi har valt att använda det material 

som vi fått oss tillskickat av Finansinspektionen då vi tycker att myndighetens 

förhållningssätt till vår studie varit av stor vikt för att kunna besvara våra 

forskningsfrågor.  

Vi har tillsammans kontaktat olika möjliga intervjupersoner som vi ansett 

lämpliga till vår studie. Efter att vi har fått besked om vilka som kunnat delta i 

studien har vi tillsammans skapat övergripande frågor till våra intervjupersoner 

som fått tala öppet kring ämnet. Då det uppstått diskussion under intervjun 

har det funnits möjlighet för intervjuaren till att ställa följdfrågor. Frågorna har 

vi valt att skicka i förväg till intervjupersonerna vilket gett dem möjlighet till 

förberedelse. Vi har tillsammans läst in oss på intervjupersonernas bakgrund 

och position innan intervjuerna genomförts för att kunna utforma lämpliga 

frågor. Den kunskap vi samlat på oss under förstudien kring vårt ämnesval har 

gjort det möjligt att aktivt delta i diskussioner som ägt rum under intervjuerna. 

Vi har informerat intervjupersonerna om intervjuns syfte samt fördelar och 

alla intervjupersoner har varit införstådda med vad deras delaktighet inneburit.  
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2.1.4. Urval 

Urvalet ska baseras på kriterier med teoretisk eller strategisk anknytning och 

bör inte vara av tillfällig karaktär. Syftet med kvalitativa intervjuer är att öka 

värdet av informationen för att kunna skapa en djupare förståelse för det ämne 

som diskuteras (Holme & Solvang, 1997). 

Vi har valt ut intervjupersoner vilka enligt oss tillför ett värde till studien 

genom den kunskap och erfarenhet de har angående vårt ämnesval. Utifrån 

den bakgrundsforskning som vi utfört angående den finansiella marknaden 

och alla dess aspekter såsom lagar och reglering samt påverkan på 

samhällsekonomin, har våra kunskaper ökat. Utifrån detta har det uppstått 

frågeställningar och urvalen har baserats på dessa. Vid studiens början 

tillfrågades åtta personer med olika bakgrund och ämnesområden att delta i 

studien. Av dessa fick vi möjlighet att genomföra intervju med fem. De tre 

övriga personerna är experter inom Handelsbankens personalområde, 

forskning angående bankmarknad och ersättningssystem.  

Vi bedömer att valda intervjupersoner har den kunskap som krävs för att vi 

ska kunna analysera och ge slutsatser för våra frågeställningar. Vi har inte 

upplevt några problem under våra intervjuer utan alla intervjupersoner har 

varit tillmötesgående. Samarbetet har fungerat mycket bra och vi är tacksamma 

för den information vi fått. 

2.1.5 Frågornas uppbyggnad 

Styrkan med kvalitativa intervjuer är att den situation som uppstår liknar ett 

vardagligt samtal där intervjupersonen får möjlighet till att påverka samtalets 

utveckling (Holme & Solvang, 1997). Under vår förstudie har det uppstått 

viktiga frågeställningar vilka vi ansett vara intressanta att utforska. Vi har valt 

att utforma nio till elva likartade frågor till våra fem intervjupersoner. Vi har 

börjat med enklare frågor som har anknytning till respondentens arbete och 

därefter ställt frågor som direkt kunnat relateras till våra forskningsfrågor. 

Intervjuerna har skilt sig åt då de varierat i tid och intervjupersonerna har 

representerat olika ämnesområden. 

2.2 Sanningskriterier 

Inom kvantitativ forskning är begreppen reliabilitet och validitet två begrepp 

som ofta dyker upp i sammanhang för studier. Bryman & Bell (2005) menar 

att inom den kvalitativa forskningsmetodiken är äkthet och trovärdighet två 
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mer lämpade begrepp för att visa hur verkligheten förhåller sig. Inom 

kvalitativ forskning är det svårt att komma fram till en enda sanning varav 

reliabilitet och validitet förlorar sin poäng. Syftet med trovärdighet är att visa 

relevansen och värdet som finns i de kvalitativa intervjuerna, om det som sägs 

kan anses vara tillförlitligt och om det finns möjlighet att styrka detta. Syftet 

med äkthet är att visa om undersökningen tar fram en rättvisande bild av 

respondenternas olika åsikter.  

Enligt oss är studien trovärdig och äkta. De olika intervjupersonerna 

representerar olika områden för vår studie. Deras medverkan har hjälpt oss att 

förstå vilka faktorer som bidragit till Handelsbankens framgångar samt hur 

den nya regleringen kommer att påverka Handelsbanken och tänkbara 

scenarion för ersättningssystemens framtid. Intervjupersonerna har olika 

kunskaper, erfarenheter och arbetsområden. Vi bedömer att den information 

som samlats in, analyserats och tolkats är av stort värde. Intervjupersonerna 

beskriver sin verklighet och vi har fått många viktiga aspekter att ta till oss 

angående vårt ämnesval. 

2.3 Källkritik 

En källa måste vara relevant för studiens syfte. Hur relevans och användbarhet 

av källan värderas skiljer sig beroende på forskarens frågeställningar (Holme & 

Solvang, 1997). Studiens primärdata har samlats in från totalt fem intervjuer 

med aktörer verksamma inom Handelsbanken och med kunskap om 

ersättningssystem samt reglering av dem. Dessa intervjupersoner har valts ut 

för att kunna ge oss det djup vi eftersträvat med studien samt för att uppfylla 

studiens syfte. Valda intervjupersoner har tillfört relevant information då de 

arbetar aktivt med ovan nämnda områden.  

I vår teoridel finns en del teoriavsnitt med endast ett fåtal källor. Vi bedömer 

dock att dessa teorier inte behöver djupförklaras för att anses trovärdiga. Våra 

valda teoridelar har vi bedömt vara kända sedan tidigare och det är inte några 

nya teorier vi presenterar fram. Vidare finns det en bredd i teoriavsnittet med 

hänsyn till våra tre forskningsfrågor. De teoriböcker vi har valt har direkt 

anknytning till våra forskningsfrågor.  

Litteraturval i form av böcker, journaler, tidningsartiklar och Internet 

innehåller information från 1987 och framåt. Vi bedömer att de äldre källor 

som finns angående bankväsendets roll i samhället samt teorierna angående 

arbetsmotivation och ersättningssystem inte är mindre trovärdiga. Istället har 
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de bidragit till att uppfylla studiens syfte och hjälpa oss besvara våra 

forskningsfrågor. Genom att använda nya och gamla källor har vi fått en 

samlad bild av Handelsbankens organisation och den nya regleringens 

påverkan för banken samt vad som väntar i framtiden gällande dessa 

styrsystem. 
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3. REFERENSRAM 

Detta kapitel inleds med en beskrivning av ekonomistyrning. Vidare redogörs teorier 

angående decentralisering, arbetsmotivation, ersättningssystem och avslutningsvis reglering av 

finansiella institut.  

 

3.1 Ekonomistyrning 

Ekonomistyrning är ett verktyg som används för att implementera ett företags 

strategi. Genom att fördela resurser inom företaget på bästa möjliga sätt kan 

ett bestämt mål uppnås. Detta är en process som är ständigt föränderlig och 

dess struktur beror på hur verksamheten är organiserad (Robert & Vijay, 

2003). Ekonomistyrning beskriver hur effektivt ett företag är. I företag som är 

starkt decentraliserat utformar ledningen oftast utgångspunkter som bidrar till 

att chefer och anställda känner motivation till att uppnå företagets målsättning. 

Spiller (1988) menar att problematiken med decentraliserade organisationer är 

att ledningen inte har lika stor kontroll över olika enheter som i centraliserade 

organisationer. Ett företag med bra ekonomistyrning kan med resurser 

tillhandahålla medel för att kontrollera enheterna. Det finns flera metoder för 

att genomföra dessa kontroller och Merchant & Van der Stede (2007) anser att 

inom decentraliserade organisationer är resultatstyrning vanligast. För att 

denna ska vara effektiv krävs bestämda regler kring vilka målen är, hur 

anställda uppnår dessa, metod för mätning av målet och att det finns 

ersättningar kopplade till målets resultat. Det viktiga är att målen 

överensstämmer med företagets övergripande strategi och organisation.  

Holmblad Brunsson (2005) anser att beslut som tas i ett företag ska ha en 

direkt påverkan för att verksamheten lättare kan uppnå sina mål. Med detta 

menar författaren att därmed är beslutstagarna viktiga nyckelpersoner inom en 

organisation och det är människor, mått och makt som bäst beskriver 

innebörden av ekonomistyrningens roll och funktion i en organisation. En 

gemensam uppfattning om hur medarbetare ska bete sig utformas i företagets 

strategier och policies. Enligt (Samuelson, 2001) är det den likartade synen på 

företagets verksamhet hos alla medarbetare som formar företagskulturen 

vilken blivit en alltmer viktig del av styrningen inom företag. 
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Under många år har budgetering haft en central roll inom ekonomistyrning. 

Utvecklingen av budgetarbete har inte utvecklats i samtakt med företagens 

utveckling gällande företag och deras verksamheter. Därmed finns det en viss 

kritik mot den traditionella ekonomistyrningen som inte är i linje med hur 

företagens förutsättningar för bra styrning verkligen ser ut (Lindvall, 2001).  

Enligt Grant (2002) handlar strategi om att vinna. För att vinna över sina 

konkurrenter måste ett företag utnyttja sina resurser på bästa sätt och uppnå 

sin målsättning. Grant menar att ett företag har inre och yttre resurser och 

strategin kan beskrivas som förbindelsen mellan dessa. Om förbindelsen är 

tydligt utformad kan företaget lättare få ut allt av sina resurser. Vidare anser 

Grant att det finns särskilda grundkrav som behöver uppfyllas vid utformning 

av en strategi.  

 Strategin ska vara långsiktig med enkla och tydliga mål 

 Användaren ska ha kunskap om konkurrens – och marknadssituation 

 Användaren ska ha ett granskande och objektivt synsätt angående 

företagets resurser 

 Strategin ska implementeras effektivt 

3.2 Decentralisering 

Decentralisering har ingen klar definition men en allmän förklaring är där 

innebörden av begreppet förklaras som en förskjutning av auktoritet, ansvar 

och resurser. Dessa aspekter delegeras och makten flyttas från central styrning 

till lägre administrativa funktioner (Shabbir & Dennis, 2007). Motiveringen till 

användandet av decentralisering kan vara att reformen i sig är ett mål som ska 

uppnås, det vill säga begreppet har ett egenvärde. Oftast ses decentralisering 

som ett medel för att uppnå ekonomiska mål (Rothstein, 1997).  Södergren 

(1987) menar att införandet av decentralisering i ett företag handlar om att 

styra företaget i en riktning. Detta sker genom att förändra 

organisationsstrukturen och skapa mindre enheter inom företaget. 

Beslutsfattandet delegeras till de mindre lokala enheterna. Enligt Mintzberg 

(1993) yttrar sig decentralisering på olika sätt inom olika företag beroende på 

organisationens struktur och syfte. En anledning till decentralisering kan vara 

att delegera ansvar och makt vilket leder till bättre beslut som gynnar företaget.  
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Det finns fyra olika fördelningar av decentralisering; vertikal, horisontell, 

selektiv och parallell (Mintzberg, 1993). Vertikal decentralisering är formell 

och innebär att medarbetare på lägre nivåer i organisationen har ansvar samt 

befogenheter. Horisontell decentralisering kännetecknas av att vara mer 

informell och innebär att befogenheten att fatta beslut hör samman med 

kunskap och arbetsuppgift. Med selektiv decentralisering menar Mintzberg att 

beslut tas i de delar av organisationen som informationen är tillgänglig. 

Parallell decentralisering innebär att flera enheter inom organisationen kan 

vara med i beslutsprocessen rörande olika ändamål.  Även Rothstein (1997) 

menar att decentralisering skiljer sig åt i sammanhang där den formella 

decentraliseringen ser annorlunda ut än den faktiska. Maktbefogenhet på lokal 

nivå och självstyrda lokala enheter är ofta reglerade och kommer till uttryck 

genom beslut och konstitutionstexter.  

Enligt Södergren (1987) innebär en decentraliserad organisation flera fördelar 

för ett företag. Dessa fördelar uppstår olika omfattande beroende på hur och 

till vilken grad organisationen är decentraliserad. När decentralisering 

genomförs och företaget får en ny organisationsstruktur skapas motivation, 

engagemang, kostnadseffektivisering och managementfördelar. 

Decentralisering kan även bidra till att öka produktivitet och förbättra 

lönsamheten i ett företag.  

En av nackdelarna med en decentraliserad organisation är att huvudmålen i 

företaget förlorar sitt syfte och fokus läggs på mindre delmål vid mindre 

enheter inom organisationen. I organisationer där det ställs höga krav på 

medarbetarnas kunskap och erfarenhet kan det vara bättre lämpat med en mer 

centraliserad organisation där beslutsfattandet tas högre upp i organisationen 

(Jacobsen & Thorsvik, 2002).  

 

3.3 Ersättningssystem 

Ersättningssystem har flera syften inom ett företag. Främst ska de avspegla 

ägarnas målsättning med företaget och det de anser vara viktigt för de anställda 

att fokusera på. Beroende på vilket mått ersättningssystemet är kopplat till 

kommer anställda att fokusera speciellt på det måttet (Anthony & 

Govindarajan, 2007). En bidragande orsak till finanskrisen anses vara 

utformningen av rörliga ersättningar där fokus var på avkastning och inte risk. 

Konsekvensen av detta blev då att anställda fokuserade på högre avkastning 

och därmed ökade också risktagande då dessa två faktorer är sammankopplade 
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med varandra (Segerström, 2008). Jansen et. al (2009) visar i sin studie om 

ersättningar att det blivit alltmer vanligt att ställa företagets resultat i jämförelse 

med konkurrenter vid utformning av ersättningssystem. Studien visar att i 

olika typer av marknader, monopol, oligopol och en marknad med tre aktörer 

är denna strategi dominant.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2: Ersättningssystemets dimensioner (Samuelsson, 2004 s. 19)  

 

Ersättningar används också för att rekrytera och få medarbetare att stanna 

kvar inom organisationen samt motivera dem till prestationer i linje med 

fastställda mål (Samuelsson, 2004). Bra prestationer ska belönas med 

ersättning. Ersättningar ska utformas på ett sådant sätt att det finns en 

överensstämmelse mellan företagets och de anställdas individuella målsättning 

(Anthony & Govindarajan, 2007). Det är dock svårt att utforma ett bra 

ersättningssystem som passar till företagets specifika situation. Belöningar 

måste ha ett värde för att de ska fungera i praktiken. Att dela ut stora 

belöningar på kort sikt kan medföra problem då det är svårt att bedöma 

prestationen och dess långsiktiga värde (Merchant & Van der Stede, 2007). Att 

rekrytera, motivera och behålla personal ingår i företagets strategi som är en 

del av organisationens affärsidé. Utvecklingsmöjligheter, anställningstrygghet, 

självförverkligande, bra arbetsmiljö och intressanta uppgifter är några av de 

faktorer som anställda motiveras av (Samuelsson, 2004). 

 

Syften med belöningar 
• Rekrytera och behålla 

medarbetare 

• Motivera till önskvärda 

prestationer  

 

Grunder för belöningar 
• Finansiella mått 

• Icke finansiella mått 

 

Former för belöningar 
• Monetära belöningar 

• Icke-monetära 

belöningar 

• Ägarandelar 

 

Mottagare av belöningar 
• VD/koncernchef 

• Övriga 

resultatansvariga chefer 

• Övriga chefer 

• Övriga medarbetare 
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3.3.1 Principal - agent teorin 

Principal – agent teorin är en teori om asymmetrisk information. Enligt teorin 

uppstår ett agentförhållande när en part, principalen ger en annan part, 

agenten en tjänst att utföra åt principalens vägnar. Ofta har agenten större 

kunskap om det berörda området vilket innebär att agenten kan tillgodose sina 

egna behov före uppdragsgivaren. Detta kan leda till att agenten ger felaktig 

eller undanhåller information till principalen för att främja sina egna intressen 

istället för principalens, ägarens. Ofördelaktig information på detta sätt kallas 

för asymmetrisk information. Teorin handlar om att parterna i agentteorin har 

olika intressen och det uppstår en separation mellan ägarskap och kontroll. 

Inom ett börsnoterat företag finns ett stort antal aktieägare vilka anlitat en 

person att styra företaget, VD:n. Ägarnas intresse är att maximera 

avkastningen medan VD:n fokuserar på säkerhet. VD:n har en tendens att 

eftersträva godtagbara resultat istället för maximalt, detta för att säkerställa sin 

egen position menar Smitt et. al (2004). 

Bebchuk & Fried (2006) menar att höga ersättningar till ett företags VD är ett 

sätt som historiskt använts för att undvika konflikt. Genom att erbjuda en VD 

hög ersättning minskar risken för att denna eftersträvar resultat som inte är i 

enlighet med aktieägarnas intresse. Därmed har det varit möjligt att få 

ersättning utan någon direkt anknytning till en specifik prestation. 

Ersättningarna motiveras med att de generar värde till företaget. Författarna 

diskuterar vidare att principal - agent teorin inte endast berör ett företags VD 

utan också styrelse. Sociala, psykologiska, ekonomiska och undvikande av 

konflikt är några faktorer som författarna menar påverkar 

styrelsemedlemmarna i deras beslut om bonusutdelningar. Att sitta i en styrelse 

ger stora sociala och ekonomiska fördelar. Att vara generös till företagets VD 

kan därmed innebära att styrelsen får det samma tillbaka. Företag med högre 

kompensation till sin VD har även högre kompensation till företagets styrelse. 

Denna relation mellan VD och styrelse menar författarna är en av 

anledningarna till varför ersättningar inom företag ökat under 1990-talet och 

framåt. Câmara (2009) diskuterar en annan teori om varför ersättningar ökat så 

mycket under senare år i företag. Detta genom att studera prestationsbaserade 

ersättningar. Företag betalar sin manager ersättning vars storlek beror på 

vinsten. Studie baseras på företagets normala vinster, vilket innebär vinster 

som uppstått från företagets normala aktiviteter, och enskilda händelser såsom 

nylansering eller enskilda händelser. Câmaras teori om ersättningars ökade 
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storlek kan associeras med fler enskilda aktiviteter, högre risk vid normala 

aktiviteter, högre risk i samband med enskilda aktiviteter och lägre krav på 

chefers prestationer. 

3.3.2 Materiella och immateriella ersättningar 

Samuelsson (2001), anser att den ekonomiska definitionen av 

ersättningssystem innefattar alla former av belöningar i ett företag som finns 

tillgängliga för den anställde. Författaren menar att vanligtvis framställs 

ersättningar i kategorier som bonus, optioner eller vinstandelsstiftelser. 

Samuelson anser dock att det finns en djupare aspekt av ersättningar vilken 

fungerar som drivkraft för medarbetare. Även Svensson (2001) menar att det 

finns flera olika slag av ersättningssystem och medvetet eller inte existerar 

dessa inom alla företag. Ersättningar kan vara materiella eller immateriella, 

individuella eller gemensamma, omedelbara eller långsiktiga. De kan också 

komma till uttryck som pengar i form av lön, nya arbetsuppgifter eller 

utbildningar etc.  

Lön är den vanligaste formen av värderingen för den anställdes arbete då den 

är lätt att jämföra. Lön efter prestation är därmed den vanligaste materiella 

drivkraften. Inom ett företag finns flera olika slags människor med olika 

drivkrafter till arbete. Att få högre lön har olika betydelse jämförelsevis mellan 

en låginkomsttagare och en välavlönad. Det finns dock alternativa belöningar 

till lön då en människa har flera grundläggande behov som behöver fyllas 

(Svensson, 2001). Den individuella lönesättningen bygger på den anställdes 

kontrakt med sin arbetsgivare och det resultat den uppnått. Kompetens, 

motivation, prestation, utbildning och samarbete har betydelse för utfallet av 

lönesättningen hos den enskilde individen (Samuelsson, 2004). 

Bonus är ytterligare en form av belöning vid sidan av den ordinarie 

lönesättningen och delas ut vid positiva resultatår. Bonuslön används till att 

motivera anställda extra och den kan delas upp i två kategorier; 

 Individuell bonuslön: baseras på individuell prestation och har kortsiktigt 

fokus på att resultat- och försäljningsmål är uppfyllda.   

 Kollektiv bonuslön: baseras på gruppens gemensamma prestation med 

målsättning att stärka ansvarskänsla och grupplojalitet (Samuelsson, 

2004). 
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Vinstandelsstiftelser är ett ersättningssystem som är långsiktigt, rättvist och 

motiverande utformat. Detta innebär att alla anställda har rätt till en del av 

vinsten utifrån antal tjänsteår, ålder och utbildning. En stiftelse förvaltar 

vinsten med syftet att på långsikt öka värdet på förmögenheten (Samuelsson, 

2004). Avsättningarna till vinstandelen kan vara löpande eller bestämmas år för 

år. Vanligtvis utgår vinstdelningssystemet från en budgeterad vinst. Önskad 

avkastning ska täcka inflation, realränta, samt riskpremie och den del av 

vinsten som överstiger denna nivå avsätts sedan till vinstdelning. 

Arbetsgivaren är den person som genomför insättningen av vinstandelen till 

en vinstandelsstiftelse (Smitt et. al, 2002). Vinstandelsstiftelsen ses som en 

självständig juridisk person och är inte bunden till arbetsgivaren. Stiftelsen 

sköter administrativa åtgärder, utbetalningar av andelar och förvaltar de insatta 

medlen. I stiftelsen finns representanter från företaget och vanligaste placering 

av insatta medel är i aktier inom det egna företaget. Vinstandelsstiftelser 

fungerar inte bra om företaget vill uppnå en snabb resultatförbättring. 

Ytterligare ett problem med vinstdelning är att en anställd kan ha svårt att se 

sambandet mellan sin prestation och belöningen.   

Optioner och optionsprogram till företagsledning och anställda innebär att de 

vid en förutbestämd tidpunkt kan teckna aktier i företaget. Det finns flera olika 

slags optioner som knyter medarbetarna till företaget. Samuelsson menar dock 

att det finns en problematik med denna typ av ersättningssystem som är 

kopplade till aktiekurserna såsom bonusar och optioner. Utgångspunkten vid 

utformning av ersättningssystem är att individen eller gruppen ska ha en 

påverkbarhet, en möjlighet att bidra till ett visst utfall. Ofta är det dock så att 

de flesta ersättningssystem har låga krav på påverkbarhet och anställda eller 

företagsledning belönas efter insatser som indirekt är kopplade till resultatet 

(Samuelsson, 2004).  

Immateriella drivkrafter handlar ofta om sociala förbindelser. Att vara 

involverad, accepterad, omtyckt samt att få förtroende och ansvar på sitt 

arbete. Arbetsuppgifterna i sig är många gånger tillräckligt tillfredsställande 

men de flesta människor har ett behov av att utvecklas genom att lära sig nya 

saker och att få skapa (Svensson, 2001). Ytterligare aspekter som kan kopplas 

samman med dessa ersättningar är även olika slags förmåner som exempelvis 

friskvård och tjänstebil (Samuelsson, 2004). Många företag har också 

extraförmåner som kan kopplas samman med kollektiva avtal. Genom avtalen 

får man sjukvård, semester och pension vilka kan ses om en extra förmån av 

den totala lönekostnaden (Johnsson, 1992). Idag ingår pensionsförmåner i 



26 

 

nästan alla avtal och dessa blir allt viktigare desto lägre lönesättningen är för 

individen (Smitt et. al, 2002).  

3.3.3 Belöning och motivation 

Under senare decennier har det blivit vanligare med att anställda stannar 

kortare tid på samma arbetsplats. Samhällsutvecklingen och den värld vi lever i 

där bristen på tid i vardagen är ett faktum bidrar till att allt fler människor vill 

ha ett att arbetet som känns utmanande och ger utlopp för känslor samt 

kreativitet. Fokus har flyttats över från positionskarriär till att skapa sig en 

kunskapskarriär. För en kunskapskarriärist är det viktigt att hela tiden utveckla 

sin kunskap och därmed söker sig en sådan människa till företag som kan 

tillfredsställa dessa behov. Yrkesrollen och yrkesidentiteten är grundläggande 

för den anställdes motivation. En motiverad person arbetar helhjärtat och blir 

då mer effektiv. Belöningar bidrar på sådant sätt att de ökar motivation och 

därmed leder det till ökad effektivitet (Svensson, 2001) .  

3.4 Finansiell reglering 

Den verksamhet som bedrivs i banker har sedan många år varit föremål för 

särskild reglering. Verksamheten för banker har ansetts ha stor betydelse för 

samhällslivet då banker utgör en viktig funktion i det finansiella systemet. 

Banker fungerar som mellanhänder på kapitalmarknaden, de är finansiella 

intermediärer som tillhandahåller betaltjänster. Förutom detta är rådgivning 

mot hushåll och företag samt placering av finansiella instrument en viktig del 

av en bankverksamhet. Deras viktiga funktion i samhället bidrar till att det 

krävs stabilitet inom bankers verksamheter då en bankkris kan leda till 

allvarliga konsekvenser för hela samhällsekonomin (Falkman, 2004). 

Reglering av finansiella institut har alltid varit ett diskuterat ämne och detta är 

påtagligt i den forskningslitteratur som finns kring ämnet. En av 

diskussionerna som lyfts fram är att en reglerad marknad skulle medföra 

ytterligare kostnader vilket skulle få bäras av konsumenterna. Ytterligare en 

viktig aspekt att ta hänsyn till är moral hazard dilemmat. Stora finansiella 

institut såsom banker har betydelse för ett lands hela ekonomi. Om de är 

under reglering finns det möjlighet att deras risktagande ökar då de kan anta 

att regeringen finns där som stöd ifall något går fel (Benston & Kaufman, 

1996). Argumenten för regleringen är att utan den uppstår kriser som 

samhällsekonomin inte klarar av. Finanskrisen som började under 2007 på den 

amerikanska bolånemarknaden menar många uppstod på grund av att flera 
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mindre låneinstitut inte var reglerade (Krugman, 2009). Falkman (2004) menar 

att ända sedan kopparkrisen år 1661 fram till 2000-talets IT bubbla har det 

funnits kriser. Dessa har medfört olika former av återhållsam reglering på 

bankers verksamhet. Många av de näringsrättsliga regler och principer som 

idag styr verksamheten i banker har sitt ursprung i 1800-talets bankregler. 

Under senare 1990-tal utvecklades dock bankmarknaden. För att växa och ta 

marknadsandelar har banker utvecklat sina sortiment av tjänster och vilket 

skapat nya verksamhetsområden. Detta har medfört nya risker i bankernas 

verksamhet och ökat kraven på ny lagstiftning. 

3.4.1 Finansinspektionens nya reglering av ersättningssystem 

Den finansiella regleringen har tre huvudmål; systemstabilitet, upprätthålla 

sundhet hos finansiella institut samt skydda konsumenterna (Llewellyn, 1999). 

Dessa mål handlar om att utan regleringar är det fler aktörer än beslutsfattarna 

i finansiella institut som får ta hand om konsekvenserna. Genom att stärka 

insynen och offentligheten av bankernas verksamhet finns det ett större skydd 

för konsumenterna gentemot de problem marknaden upplever. Genom 

tydlighet och öppenhet kan regleringar stärka förtroende för bankerna hos 

konsumenterna.  

Under april 2009 lade EU-kommissionen fram förslag angående reglering av 

ersättningssystem inom finansiella sektorn. Inom Sverige är det 

Finansinspektionen som sköter och implementerar denna reglering. Den nya 

regleringen av ersättningssystem trädde i kraft den 1 januari 2010 och gäller för 

kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag. Den 31 augusti 2010 ska alla 

berörda företag ha realiserat dessa regler (Finansinspektionen, 2009).  

Företagen ska ha en ersättningspolicy som behandlar god riskhantering och 

inte uppmuntrar till kortsiktiga vinster och överdrivet risktagande. Inom 

företaget är det styrelsens ansvar att det finns en tydlig ersättningspolicy 

utifrån dessa krav. De anställda som kan påverka risknivån bör få en 

uppskjuten ersättning motsvarande 60 procent av den rörliga ersättningen i 

minst tre år. Om resultatet försämras kan uppskjuten ersättning falla bort 

tillfälligt eller helt (FFFS 2009:6, 2010).  

För att kunna identifiera, mäta, styra, rapportera internt och kontrollera risker 

ska ett företag ha en ersättningspolicy som främjar effektiv riskhantering och 

minskar överdrivet risktagande. Policyn bör ses över regelbundet och vara 

utformad på sådant sätt att ersättning till enskilda anställda inte arbetar emot 
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det långsiktiga målet i företaget. Det är även viktigt att rörliga ersättningar och 

deras påverkan för resultatet på lång sikt tas i beaktning. Att betala ut rörlig 

ersättning kortsiktigt bör inte ske då risken som resultatet hör samman med 

sträcker sig över en längre period. Finansinspektionen menar därför att en 

resultatbaserad ersättning ska grundas på den anställdes resultat, berörd 

resultatenhet och företagets totala resultat (Finansinspektionen, 2010). Vidare 

menar Finansinspektionen att det ska finnas en balans mellan fast och rörlig 

ersättning. Om ersättningen innehåller en rörlig del är det några faktorer som 

är extra viktiga att belysa; 

 Storlek och kostnad för kapital som krävs till att täcka de risker vilka 

påverkat periodens resultat 

 Storlek och kostnad för likviditetsrisken 

 Möjligheten att förväntningar om framtida intäkter inte realiseras 

Sammansättningen av rörligersättning gällande för kontanter, aktier eller andra 

finansiella instrument bör tillämpas utifrån en långsiktighet i värderingen. Om 

företaget vill garantera rörlig ersättning ska denna endast gälla vid 

nyanställning och för första året. Vidare bör bestämmelser om utbetalningar av 

ersättningar under uppsägningstid eller efter anställningens slut redogöras för i 

enskilda avtal och följas utifrån myndighetens råd (Finansinspektionen, 2010). 

Styrelsen i företaget ska besluta om ersättningssystemets uppbyggnad och vilka 

risker som ska vara förknippade med ersättningspolicyn. Vidare ska detta 

analyseras och följas upp regelbundet. Enligt krav från Aktiebolagslagen och 

Svensk kod för bolagsstyrning är det krav på att ersättningspolicyn följer de 

fastlagda principer som tagits vid företagets årsstämma. I styrelsen ska det 

finnas ett ersättningsutskott eller en särskild utsedd ledamot vars ansvar är att 

bereda ersättningsbeslut och beslut om åtgärder för att följa upp företagets 

ersättningspolicy. Vidare belyser Finansinspektionen offentliggörande och 

öppenhet angående den nya regleringen. Företaget ska öppet och på ett 

förståeligt sätt redogöra för hur det fastställer ersättningar (FFFS 2009:6, 

2010). 

Enligt Finansinspektionen är det viktigt med en självständig kontrollfunktion 

vilken årligen granskar om företagets ersättningar är i enlighet med företagets 

ersättningspolicy. Rapporteringen ska ges till styrelsen vilka tar beslut om vem 

som ska ansvara för arbetet och hur det ska utföras. Kontrollfunktionen kan 

vara en internenhet såsom internrevision, riskkontroll eller externa 
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uppdragsgivare exempelvis revisorer. Även här belyser Finansinspektionen 

oberoende vid kontroll, genom att reglera att anställda som genomför 

kontroller inte får ha koppling till de enheter inom företaget som de granskar. 

Vidare ska dessa ha ersättning, erfarenhet och kompetens samt tillgång till 

resurser för att kunna genomföra kontroller (FFFS 2009:6, 2010). 

Ersättningssystem vilka är ansvarslöst utformade kan vara skadliga för en hel 

samhällsekonomi. Därför anser Finansinspektionen att det är viktigt att 

myndigheter, aktieägare, fordringsägare och allmänheten har tillgång till 

information om företagets ersättningspolicy. Detta stärker externa aktörers 

förtroende för företaget och innebär att det blir en tydligare disciplin för hela 

marknaden att följa. Detta innebär att företag ska redovisa sina 

ersättningssystem offentligt (Finansinspektionen, 2009).  

Enligt Årsredovisningslagen och Svensk kod ska bolagsstyrningen för ett 

företag redovisa löner och andra ersättningar i årsredovisningen. 

Finansinspektionen menar att de företag som blir berörda av den nya 

regleringen redogör idag uppgifter om ersättningssystem men dessa behöver 

dock tydliggöras. Genom den nya regleringen ökar Finansinspektionen kraven 

på skarpare redovisning för ersättningssystemens design och att de tillämpas 

för alla anställda (FFFS 2009:6, 2010). 

Genom regleringen vill Finansinspektionen förbättra riskhanteringen i 

företagen. Utöver ABL, ÅRL och Svensk kod för bolagsstyrning ska bland 

andra följande punkter offentliggöras för att skapa ett ansvarsfullt 

ersättningssystem; 

 Beslutsgången för ersättningspolicyn 

 Kriterierna för resultatmätning och riskjustering 

 Sambandet mellan resultat och ersättning 

 Principer för uppskjuten betalning 

 Riskanalys som ligger till grund för ersättningspolicyns utformning 

(FFFS 2009:6, 2010). 

 



30 

 

4. RESULTAT 

I detta kapitel presenteras insamlad primär- och sekundärdata från utförda intervjuer samt 

rapporter och tidningsartiklar. Inledningsvis presenteras Handelsbanken och därefter 

redogörs ersättningssystem samt motivation inom finansiella institut. Slutligen presenteras 

Finansinspektionens nya reglering av ersättningssystem. 

 

4.1 Handelsbanken 

Under slutet av 1960-talet drabbades Handelsbanken av en allvarlig kris och 

bankens ledning avgick. Jan Wallander rekryterades då till ny VD och förde 

med sig nya idéer som förändrade bankens organisation och verksamhet. Ett 

av de viktigaste besluten Jan Wallander tog var omstruktureringen från central 

styrning till en decentralisering av Handelsbankens organisation. Bland annat 

skapades regionkontor för att bättre möta kundernas behov. Jan Wallander 

ansåg också att budgetering som styrmedel skulle avvecklas och istället 

utvecklades ett styrsystem vilket baseras på verkliga resultatutfall. Genom att 

inte fokusera på volym utan lönsamhet fick Handelsbanken en helt ny 

målsättning att eftersträva. En förutsättning för att uppnå denna målsättning är 

att Handelsbanken har anställda som arbetar bättre än vad som är normalt för 

branschen (Svenska Handelsbanken, 2010a). Mats-Ove Mattsson1 berättar 

under vår intervju med honom att Jan Wallander har skapat en tydlig grund 

inom banken att stå och falla tillbaka på. Vidare menar Mattsson att de 

principer Jan Wallander förde in i banken gällande hur banken ska fungera har 

bidragit till att medarbetare känner en stark identifikation med banken. Den 

företagskultur som finns i banken figurerar även i skrift i bankens 

indoktrinerade värld och kallas för ”mål och medel”.  

Under vår intervju med Tommy Bylund2 framkommer det att Handelsbankens 

historia och omstrukturering till en decentraliserad organisation har varit en 

viktig bidragande faktor till bankens framgångar. Vidare menar han att 

bankens förmåga att bedriva bankverksamhet med låga kostnader genererar en 

lägre kostnadssituation för banken jämfört med konkurrenterna vilket skapar 

fördelar då man vill fokusera på lönsamhet snarare än volym. Bylund berättar 

att Handelsbanken satsar mycket på att driva bank genom kontoren. Detta 

sker dock i en stabil takt vilket innebär att banken har fått ett stort och 

effektivt kontorsnät. Sedan ett par år tillbaka har banken även etablerat sig i 

                                                 
1
 Mats-Ove Mattsson, Intervju 2010-04-30 

2
 Tommy Bylund, Intervju 2010-05-04 
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Storbritannien. Även Helena Enquist3 redogör i vår intervju med henne att det 

är viktigt att ta det långsamt och metodiskt för att lyckas. Angående 

Handelsbankens framgångar menar hon att långsiktighet och låga kostnader är 

de faktorer som bidragit mest. Vidare anser hon att det är viktigt att banken 

inte är så modig hela tiden utan att de håller sig till sin grundidé.  

4.1.1 Organisation 

Handelsbankens idé om hur man driver en framgångsrik universalbank bygger 

på en tilltro och respekt för den enskilde individen – såväl kund som 

medarbetare. Handelsbanken är idag starkt decentraliserad och bankens 

viktigaste styrmedel är en i hela koncernen väl förankrad företagskultur och ett 

effektivt ekonomiskt styrsystem. Handelsbanken erbjuder privat- och 

företagskunder finansiella produkter och tjänster av hög kvalitet på bankens 

hemmanmarknader som är Sverige, Danmark, Finland, Norge och 

Storbritannien. Bankens VD Pär Boman redogör i bankens årsredovisning 

2009 att banksystemet i första hand är en stödfunktion till den reala ekonomin. 

Sund bankverksamhet innebär att utvecklas i den naturliga tillväxt som finns 

hos hushåll och företag. När nya kontor etableras rekryteras en ny chef som 

gärna har lokal anknytning till staden. Kontorschefen får själv bestämma hur 

kontoret på den orten ska se ut (ÅR, 2009). Handelsbankens kontorsrörelse är 

organiserad i elva regionbanker - sex i Sverige samt en vardera i Danmark, 

Finland och Norge samt två i Storbritannien. Handelsbanken har kontor i 

ytterligare 17 länder. Vid varje regionhuvudkontor finns specialister som stöd 

för kontorens arbete exempelvis rörelsechefer, specialister inom kredit-, 

utlands-, betalnings-, kapitalplacerings-, försäkrings-, och juridiska frågor samt 

interna funktioner för ekonomi, administration, personal och revision 

(Svenska Handelsbanken, 2010b). 

Bankens grundidé är att organisation och arbetssätt ska utgå från kontorens 

ansvar för enskilda kunder, inte från centrala enheters ansvar för 

produktområden eller marknadssegment. Handelsbankens organisation ska 

främja samspelet mellan starka kontor, kvalificerade specialister och effektiva 

stödfunktioner (Svenska Handelsbanken, 2010b).  

Mats-Ove Mattsson förtydligar detta argument under vår intervju med honom 

då han som kontorschef upplever det delegerade samarbetet som finns inom 

bankens olika enheter. Mattsson menar att den person som möter kunden ska 

ha så mycket mandat som det går att få. Vidare diskuterar han hur viktiga 

                                                 
3
 Helena Enqvist, Intervju 2010-05-03 
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kundmötena är för banken och att den anställde som träffar kunden är bäst 

lämplig att ta de viktiga besluten. Det nära samarbetet mellan de olika 

kontoren är därmed en viktig del till att kunna erbjuda kunden det den vill ha. 

Även Tommy Bylund menar att banken är väldigt duktig att veta på vilket sätt 

de ska arbeta gentemot kunderna. Att banken är decentraliserad, har ett starkt 

kontorsnät och nöjda kunder anser han vara viktiga faktorer som påverkat 

bankens framgång. 

 
Figur 3: Handelsbankens organisationsstruktur (ÅR, 2009 s.6)  

 

 

Handelsbanken har fem affärsområden och dessa är; Handelsbanken Capital 

Markets, Handelsbanken Finans, Handelsbanken International, 

Handelsbanken Kapitalförvaltning och Stadshypotek. Handelsbanken är en 

relationsbank och banken är övertygad om nyttan av långsiktiga 

kundrelationer. Handelsbanken har valt organisk tillväxt som grundläggande 

strategi – att växa kontor för kontor, kund för kund. Som ett komplement till 

detta kan Handelsbanken förvärva välskötta mindre banker under 

förutsättning att dessa kan integreras i bankens befintliga kontorsrörelse. 

Organisk tillväxt innebär att banken hela tiden växer men med låg risk och god 

kostnadskontroll (ÅR, 2009). 

4.1.2 Medarbetare 

Handelsbankens sätt att arbeta bottnar i en människosyn som präglas av tilltro 

och respekt. Det gäller såväl kunder som anställda. Kunderna står i centrum 

och långsiktiga kundrelationer är en målsättning (Svenska Handelsbanken, 

2010c). Banken vill att medarbetarna ska drivas av att sätta kunden främst, 

tycka om stort eget ansvar och vilja ta egna initiativ. Enligt ÅR för 2009 

innebär arbetet i Handelsbanken att vårda relationer med andra människor. 

Utan rätt medarbetare hjälper det inte hur bra produkterna är (ÅR, 2009). 

Detta är något som stämmer överens med vad Mats-Ove Mattsson upplever i 

sitt dagliga arbete som kontorschef. Under vår intervju med honom framgår 

det att en fördel med bankens organisation är att banken har väldigt låg 
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personalomsättning. Vidare menar Mattsson att en person som väl börjat i 

Handelsbanken slutar egentligen inte. Som en del av bankens affärsmodell 

ingår det att anställa personer direkt efter skolan för att kunna forma in dessa i 

bankens kultur och behålla dem ända till pensionen. Han menar också att för 

att detta ska fungera krävs att det finns en företagskultur. Företagskulturen är 

väldigt tydlig inom alla delar av organisationen menar han. 

För att behålla medarbetaren inom banken krävs rätt förutsättningar för att 

utvecklas i arbetet, olika karriärmöjligheter samt att medarbetaren bemöts 

utifrån den fas i livet som han eller hon befinner sig i. Bankens styrka bygger 

på medarbetarnas samlade kompetens (ÅR, 2009). Under vår intervju med 

Mats-Ove Mattson redogör han för Handelsbankens syn på individen. Han 

menar att banken inte tror på kommittébeslut, utan att banken tror på 

individen och dennes utveckling. Det ska finnas en individ som ska fatta det 

rätta beslutet och inom banken är det viktigt att bankens kunder får träffa 

personen som fattar beslutet och inte budbäraren. 

4.2 Ersättningssystem och motivation 

Joakim Bång4 berättar under vår intervju med honom att han anser att 

anledningen till varför företag använder ersättningssystem grundar sig i ett 

agentproblem. Han menar att företagen vill öka arbetsinsatsen för att 

personalen ska arbeta hårdare och att detta kan vara ytterligare ett motiv till 

användandet av ersättningssystem. Han diskuterar vidare att detta är något 

som ofta kommer upp i teoretiska modeller vilka brukar användas när företag 

ska motivera användandet av deras ersättningar. Bång tar fram ytterligare ett 

resonemang och menar att det kan vara ledningen i ett företag som vill locka 

in speciella personer till företaget eller eventuellt att det finns personer de 

gärna vill ha kvar inom företaget och därför används ersättningar. Bång 

berättar vidare att fördelen med ersättningssystem är att ett företag kan lösa de 

agentproblem som kan finnas inom företaget. Samtidigt menar han att det 

finns vissa nackdelar, bland annat är dessa ersättningssystem kostsamma.  

Handelsbanken har ersättningar i form av fast lön, vinstandelsstiftelse, 

pension, förmåner och till viss del rörlig ersättning. Rörlig ersättning 

förekommer i liten utsträckning inom då det endast finns inom 

investmentbanken. Alla andra övriga anställda, VD och medarbetare har fast 

lön. Motivet till rörlig ersättning inom investmentbanken är att Handelsbanken 

                                                 
4
 Joakim Bång, Intervju 2010-04-29 
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skulle få svårt att rekrytera personal utan detta erbjudande (Andersson & 

Hedelius, 2009). 

Under vår intervju med Mats-Ove Mattsson frågar vi honom om vad som 

motiverar anställda inom banken. Han anser att det finns olika företeelser som 

motiverar olika individer men att det finns en grundläggande aspekt som 

motiverar anställda att gå till sina arbetsplatser och det är de får någon slags 

gratifikation för det arbete de utför. Vidare menar han att många anställda 

antagligen inte skulle fortsätta komma till banken om de inte fick lön, vilket 

han anser är det grundläggande. Han berättar vidare att sättet att hantera lönen 

i Handelsbanken är lite unikt eftersom banken inte har några centrala avtal 

utan använder sig av något de kallar för hjulet. Tanken är att allting ska vara 

som en cirkel. Vid bankårets början skapar det lokala kontoret en 

verksamhetsplan inför det kommande året.  Denna plan kan innehålla viktiga 

frågor som de på kontoret anser är viktiga att utveckla för att flytta fram 

bankens position på marknaden. Utifrån denna verksamhetsplan får sedan 

individerna inom kontoret skapa en handlingsplan för sig själva. Mattsson 

berättar att de anställda då får tid till att fundera ut vad som är viktigt för dem 

själva. Detta gäller deras personliga utveckling samt vad de vill uppnå under 

det kommande året. Han påpekar tydligt att det inte är ett budgetmål där varje 

individ ska sälja 30 kort och 50 lån utan att det handlar om varje individs 

personliga utveckling. Under hösten träffar han sina anställda och har 

lönesamtal. Detta samtal är viktigt då chef och anställd tillsammans följer upp 

året som varit och för diskussion om den anställde utvecklats i riktning med de 

personliga mål som skapades under årets början. Därför påpekar Mattsson att 

lönen är ett väldigt viktig styrmedel för att belöna de anställda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 4: Hjulet – samspelet mellan bankens verksamhet och medarbetarnas utveckling (ÅR, 

2009 s.55). 
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Inom Handelsbanken är friskvårdsverksamhet en viktig del. Anställda får ett 

friskvårdsbidrag på 1600 kronor per år vilket kan användas inom en rad olika 

områden. Detta kan vara allt från foto, ridning, sång, dans eller bollsporter. 

Anställda har även personalförmåner på banktjänster exempelvis lån där 

räntan är förmånligare. Förutom detta finns det bidrag vid föräldraledighet och 

goda villkor gällande hushållsnära tjänster (Svenska Handelsbanken, 2010c).  

Handelsbankens vinstandelssystem, Oktogonen är en stiftelse som ägas och 

kontrolleras av personalen. En tredje del utav de medel som ska utdelas avsätts 

till Oktogonen. Pengarna placeras bland annat i Handelsbanken aktier och 

delas ut först när den anställde går i pension. Andelens storlek beror på den 

anställdes arbetstid och inte på anställningstid eller befattning (ÅR, 2009).  

Under vår intervju med Tommy Bylund beskriver han hur viktigt det är för 

personalen att det inom banken finns en stor och långsiktig ägare. Detta 

innebär att styrelsen har en storägare att vända sig till och det är en klar fördel 

för Handelsbanken att personalen via detta system är en storägare i 

organisationen. Bylund berättar att han inte ser Oktogonen som ett 

ersättningssystem. Istället föredrar han att definiera ersättningssystem som 

medel där företag ger belöning till anställda för det arbete de utför. Han menar 

att Oktogonen inte fungerar på detta sätt utan att vinsdelningssystemet inte är 

kopplat till den enskilde individens prestation utan kan härledas till hela 

koncernens utveckling. När banken uppnår sitt mål, bättre räntabilitet än 

genomsnittet för bankens konkurrenter har alla anställda bidragit till en sådan 

framgång och därför får alla lika stor andel av utdelningen. Syftet är därmed 

inte att styra en företagsledning under en kort tid. Ska ett företag ha ett 

ersättningssystem och det ska fungera måste det kännas relevant med koppling 

till verkligheten berättar Bylund. Även om det inte är mätbart anser han att 

Oktogonen indirekt kan vara en bidragande faktor till bankens framgångar och 

lönsamhet då Oktogonen har en direkt koppling till bankens mål. Vidare 

menar han att under 38 år har denna målsättning fungerat vilket bidragit till 

den kulturutveckling som skett inom banken. Detta tror Bylund påverkar 

personalens engagemang och utveckling då den har en betydelse för hur 

personalen arbetar på individnivå. Helena Enquist menar att Oktogonen är 

viktig för de anställda men anser att den inte har stor påverkan i det dagliga 

arbetet. Hon menar att den inte påverkar på sådant sätt att hon som anställd 

måste agera på ett speciellt sätt. Däremot lyfter hon fram att hon är glad och 
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tacksam för sin anställning inom Handelsbanken och för den företagskultur 

som finns där.  

I intervju med Tommy Bylund framkommer att förutsättningar för att utforma 

ett bra ersättningssystem bör vara att den innehåller en långsiktighet och det 

finns en bra jämförelsenorm att förhålla sig till. Han menar att banken 

bedriver en verksamhet vilken är utsatt för risker och därmed är det 

dumdristigt att ha ett ersättningssystem som belönar personal som tar för stora 

risker. Med Oktogonen menar han, får alla vara med och dela oavsett vilket 

resultat de har presterat i banken. Även Mats-Ove Mattsson anser att bonusar 

och belöningar för kreditgivning är befängt. Han menar att detta har skett i 

andra banker och anser att det bara kan skapa problem då en sådan bank bara 

tar på sig risk. Oktogonen menar han handlar om ett långt mål som inte bidrar 

till någon kortsiktig skada utan bygger företaget på lång sikt.  

Joakim Bång anser att för att skapa ett fungerbart ersättningssystem måste det 

vara ett bra mått att mäta företagets resultat med. Han menar också att det ska 

finnas ett system eller optionsprogram vilket är kopplat till aktiepriset för att 

skapa legitimitet för företagsledningen. Det kan även ge kulturella poäng när 

personalen känner att de har en del i vinsten och att det då skapas en 

företagskultur. Denna uppfattning delar Helena Enquist som anser att 

Oktogonen är sammanbindande av personalen inom Handelsbanken för att 

det finns gemensamma mål och eftersom personalen har delägarskap i banken 

kämpar alla för sitt eget företag. Enquist kan under intervjun bara se fördelar 

med Oktogonen, exempelvis den samhörighet anställda känner inom banken. 

En möjlig nackdel skulle kunna vara att anställda känner att de vill stanna kvar 

i banken bara för att få ta del utav nya avsättningar till Oktogonen. Hon tror 

dock samtidigt att dessa beslut i en fri arbetsmarknad inte påverkar om en 

person stannar kvar i sin anställning eller inte. Hon påpekar att för personalen 

är Oktogonen ett skälighetssystem, då är det skäligt att även personalen får 

dela på vinsten för att alla har bidragit lika mycket oavsett vilken ställning man 

har inom banken.  

4.3 Reglering och påverkan 

Under hösten 2009 införde Finansinspektionen en reglering av 

ersättningssystem och syftet med regleringen är enligt Cecilia Wennerholm att 

finansföretag ska ha belöningssystem som är förenliga med sund och effektiv 

riskhantering. De ska inte bedriva ett överdrivet risktagande och den nya 

regleringen omfattar i princip alla finansiella företag i Sverige. I vår intervju 
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med Tommy Bylund framhäver han att Oktogonen bör hamna utanför dessa 

nya regleringar då Oktogonen redan är ett långsiktigt system och personalen 

inte kan lyfta sin del av pengarna ur Oktogonen innan pensionen. Han tror 

och hoppas att även om Oktogonen skulle jämställas med övriga 

ersättningssystem och då ingå i den nya regleringen, har Handelsbanken idag 

en företagskultur som är kopplat till en långsiktighet och bör inte påverkas 

avsevärt av regleringen. Vidare menar han att många av diskussionerna som 

existerar kring bonusar har handlat om utbetalning till ledande befattningar i 

andra banker och han påpekar att det inte finns någon i Handelsbankens 

koncernledning som har en ytterligare bonus än vad man inte redan får från 

Oktogonen.  

Bakgrunden till den nya regleringen är den globala finanskrisen och vilket har 

lett till ett antal regleringsinitiativ på internationell nivå. Mats-Ove Mattsson 

påpekar under sin intervju att Handelsbanken är förvånade att det 

överhuvudtaget ska behövas en reglering. Banken tycker att det borde ha 

klarats av via självreglering men att det bevisligen inte gjorts. Han tillägger 

även att Oktogonen aldrig påverkat mötet med kunden och kundens 

individuella affär med banken.  

4.3.1 Bankmarknaden 

Cecilia Wennerholm5 på Finansinspektionen är tydlig med att påpeka att den 

nya svenska regleringen som har införts gäller hela finanssektorn och inte 

endast för bankerna. Finansinspektionens uppfattning är att det är viktigt att 

alla finansiella företag har ett långsiktigt perspektiv i sina riskbedömningar och 

att belöningssystemens utformning har stor betydelse för att detta ska kunna 

åstadkommas. Innebörden av den nya regleringen på kort och lång sikt är 

förhoppningsvis en ökad systemstabilitet för banksektorn, genom att 

riskhanteringen förstärks. Wennerholm menar att en långsiktighet i 

ersättningar ligger i allas intresse så väl bankernas, kundernas, 

tillsynsmyndigheternas & skattebetalarnas. Att den nya regleringen skulle 

snedvrida konkurrensen mellan svenska och utländska banker besvarar hon;  

”Nej, åtminstone inte om man anlägger ett något längre perspektiv. FSB:s principer 

genomförs nu över hela världen och inom EU kommer nästa år bindande regler 

genom tilläggen i kapitaltäckningsdirektiven (”CRD III”). Det är rimligen endast 

på kort sikt som det skulle kunna bli frågan om några skillnader i hur bankernas 

ersättningssystem tillåts vara utformade”.  

                                                 
5
 Cecilia Wennerholm, Mailintervju 2010-05-07 
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Wennerholm tillägger även att den nya regleringen inte konkurrensmässigt bör 

ha någon större påverkan på bankbranschen då regleringen omfattar alla 

banker oavsett storlek. Om Handelsbanken kommer få några fördelar eller 

nackdelar i och med den nya regleringen vill inte Wennerholm uttala sig om då 

de inte uttalar sig om enskilda företag i detta sammanhang. Mats-Ove 

Mattsson anser även han att det inte kommer ha en stor konkurrensmässig 

påverkan men att det finns en grundläggande ekonomisk teori att ”allt 

påverkar allt”. Joakim Bång berättar att han inte tror att den här regleringen ser 

till att risktagandet fullt ut begränsas till den nivå som staten önskar. Han anser 

dock att det är möjligt att den nya regleringen kan komma att påverka och 

vrida konkurrensen men att denna reglering troligtvis inte kommer att ha en 

stor påverkan för marknaden. Vidare tror han inte att ersättningssystem 

kommer att försvinna utan att det möjligtvis kommer fler lagar . 

4.3.2 Handelsbanken 

I vår intervju med Tommy Bylund påpekar han att det är svårt i dagsläget att 

se fördelar och nackdelar med den nya regleringen. Han tror dock att 

Handelsbanken kommer påverkas mindre än de andra bankerna och att den 

nya regleringen då kommer vara till fördel för banken genom att 

Handelsbanken har en mindre nivåbaserad kultur i banken. Mats-Ove 

Mattsson anser att om en marknad regleras drabbar det inte företagen i första 

hand utan kunden. Han menar att om exempelvis bostadslån regleras kommer 

det leda till att bostadslånen blir dyrare. Varje gång statsmakten har försökt att 

lägga sig i en marknad brukar de oftast vara för sent ute och marknaden är 

oftast redan på väg att självregleras. Detta menar han leder till att regleringar 

spär på den negativa effekten av det som redan har hänt ännu mer i fel 

riktning. Under vår intervju berättar han att Handelsbanken har kvalitativt bra 

kunder vilka bemöts på ett bra sätt då banken arbetar successivt med sina 

kunder under en lång tid. Han menar att nöjda kunder berättar vidare om 

bankens arbete och att det är en fördel för banken. Helena Enqvist 

uppfattning om den nya regleringen är att det Oktogonen inte påverkas alls 

därför att det inte är ett rent bonussystem. Hon menar att det nya regelverket 

ska beröra rörliga lönedelar vilka ska vara frysta under en viss tid. Detta menar 

hon redan existerar i Oktogonen eftersom anställda inte kan få ut dessa pengar 

förrän pension. Det påpekas även att Oktogonen inte är kopplat till 

prestationen på arbetsplatsen eller risktagande utan alla får lika mycket.  
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4.4 Framtida reglering 

Tommy Bylund tror att Oktogonen kommer att bestå och att den ska verka 

för att alla ska kunna ta del utav den utdelning som sker varje gång bankens 

lönsamhetsmål går i uppfyllelse. Han berättar att på grund av olika skatteregler 

som finns i länder Handelsbanken verkar i har detta tidigare varit ett problem 

men att det nu är på väg att ändras. Helena Enquist nämner att centralstyrelsen 

har tagit ett beslut om att alla anställda inom Handelsbanken i hela världen i 

den takt det funkar rent skattemässigt ska få tillgång till Oktogonen och detta 

tyder på att det finns en framtid för Oktogonen. Hon menar att den nya 

regleringen inte kommer att minska Oktogonens betydelse eller avsättningar i 

någon större utsträckning, utan att Oktogonen istället kommer att fortsätta att 

leva kvar och fortsätta utvecklas. Mats-Ove Mattsson ser inte heller sådana 

rörelser att Oktogonen inte skulle finnas kvar i framtiden. Han menar att det 

kortsiktiga som tidigare saknats i Handelsbanken nu uppnåtts då banken sedan 

ett antal år tillbaka använder sig av en fullständigt individuell lönesättning utan 

generella avtal för de anställda. Detta innebär att banken nu har fått ett 

instrument vilket leder till att om en anställd utför ett bra arbete får den betalt 

för det.  

Vilken förväntad utveckling som kommer att ske av bankernas 

belöningssystem under de kommande tio åren menar Cecilia Wennerholm 

återstår att se. Förhoppningsvis ökar inslagen av långsiktighet och 

riskjustering, oavsett vilken form bankerna väljer att betala ut ersättningarna i. 

Joakim Bång tror helt klart att det kommer nya regleringar vilka kommer att 

påverka hur mycket risk bankerna kan ta.  Cecilia Wennerholm är även tydlig 

med att påpeka att Finansinspektionen inte strävar efter att ”eliminera” 

risktagandet i banker utan att åstadkomma en effektiv hantering av dessa. 

Praktiskt taget all finansiell verksamhet är förenad med ett visst risktagande. 

Hon menar att det är det överdrivna risktagandet och frånvaron av ett 

effektivt övervakningssystem av riskerna som ska motverkas i och med den 

nya regleringen. Det framkommer även att det inte är uteslutet att Sverige 

framöver kan behöva modifiera den nu införda regleringen i någon mån på 

grund av de diskussioner som för närvarande pågår inom EU. En tanke som 

nämnts är att införa tydligare kvotgränser för hur stor andel av den totala 

ersättningen som får vara rörlig. Vissa länder anser att definitionen av 

”risktagare” bör göras mer enhetlig och knytas till faktorer som är enklare att 

mäta, såsom hur stor andel av den totala ersättningen som är rörlig för en 

enskild anställd, eller hur stor den totala ersättningen är för en anställd.  
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5. ANALYS 

Detta kapitel kopplar samman den teoretiska delen med vårt resultat till en analys 

angående Finansinspektionens nya reglering av ersättningssystem och Handelsbanken. 

Kapitlet inleds med diskussion om Handelsbanken för att sedan övergå till ersättningssystem 

och motivation. Slutligen diskuteras den nya regleringens påverkan för Handelsbanken och 

hur den framtida utvecklingen för ersättningssystem ser ut. 

 

5.1. Handelsbanken 

Den omstrukturering som skedde inom Handelsbanken under 1970-talet kan 

enligt oss härledas till (Ax et. al, 2005) tolkning av ekonomistyrning där 

författarna menar att denna typ av strategi är ett sätt att fördela om resurser 

och ansvar. Den omarbetning av hur banken skulle arbeta var en del av den 

nya strategi Jan Wallander genomförde där ett nytt mål, en ny affärsidé och en 

ny strategiplanering fick sin form. Rothstein (1997) menar att decentralisering 

är ett medel som används för att uppnå ekonomiska mål. Vår tolkning är att 

denna teori stämmer överens med införandet av decentralisering i 

Handelsbanken. Spiller (1988) menar dock att det finns en problematik med 

decentraliserade organisationer då ledningen förlorar kontrollen över de olika 

enheterna. Ser vi till Handelsbankens historia visar det sig tydligt att detta 

problem inte uppstått utan istället har de fördelat sina resurser på sådant sätt 

att det blivit lönsamt att driva bankverksamhet. Det var först under 1970-talet 

när banken genomgick en omstrukturering i sin organisation från central 

styrning till decentraliserad verksamhet som banken lyckades uppnå den 

lönsamhet andra konkurrenterna banker hade. Från och med denna period har 

banken lyckats uppfylla sin målsättning. 

Ytterligare ett viktigt steg i bankens förändrade organisation under denna tid 

var avvecklingen av budgetering som styrmedel. Istället lyftes fokus mot 

verkliga resultatutfall och banken började fokusera på lönsamhet snarare än 

volym. Detta stämmer överens med den teorin Merchant & Van der Stede 

(2007) framhäver där de menar att inom decentraliserade organisationer är 

resultatmätning vanligast. Enligt Holmblad Brunsson (2005) är beslutstagarna 

viktiga nyckelpersoner för att ett företag ska kunna implementera sina 

styrmedel. Detta kan associeras till det styrsystem som utvecklades i 

Handelsbanken. Genom att fokusera på ett lönsamhetsmått fick banken en 

helt ny målsättning att uppnå. En förutsättning för att banken ska lyckas med 
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detta är att de har medarbetare som arbetar bättre än vad som är normalt för 

branschen. De viktiga nyckelpersonerna i handelsbanken är därmed 

medarbetarna. Utan deras arbete skulle inte banken lyckas uppnå sitt mål med 

att ha bättre räntabilitet än genomsnittet för sina konkurrenter. Från våra 

intervjuer med Mats-Ove Mattsson och Tommy Bylund är det tydligt att dessa 

organisationsförändringar bidragit till Handelsbankens framgångar. Bankens 

historia och strategiarbete har på olika sätt bidragit till den företagskultur som 

idag existerar inom bankens alla olika enheter. Medarbetare inom banken kan 

därmed känna identifikation med bankens mål, affärsidé och sätt att arbeta. 

Våra intervjupersoner med en direkt anknytning till Handelsbankens 

organisation menar att bankens sätt att arbeta bidrar till att medarbetarnas 

förtroende till arbetet stärks. Genom att Handelsbanken utvecklas i en stabil 

takt och arbetar utifrån sin grundidé har de lyckats skapa en stabilitet som även 

håller i sig under finansiella kriser. Organisk tillväxt med syfte att växa kund 

för kund, kontor för kontor kan ses som en plattform för skapande av 

stabilitet inom banken. Att inte alltid vara för modiga utan att satsa på att driva 

bank genom kontoren till låga kostnader kan vara två viktiga faktorer till att 

banken under 38 år lyckas uppnå sitt mål.  

5.2. Organisation 

Uppbyggnaden av Handelsbankens organisationsstruktur är en av de viktigaste 

hörnstenarna för bankens framgångar. Banken har utvecklat en sund 

verksamhet genom att under flera år sakta men successivt hitta nya städer att 

öppna upp kontor i. Utvecklingen av bankens tjänster och nyetableringar på 

nya marknader sker efter kundens behov. Kunden i fokus är den centrala 

faktorn inom Handelsbankens idé av att driva bankverksamhet. Möjligheten 

till att arbeta på detta sätt med långsiktigt tänkande angående kunden kommer 

från de lokala kontorens nära relationer med kunderna. Genom att skapa nära 

relationer ges det möjlighet till att utveckla, vårda och behålla denna relation. 

Denna aspekt tycker författarna av detta arbete kan inverka på att banken får 

nöjda kunder vilket även kan bidra till att uppnå bankens mål. 

Enligt Mintzbergs (1993) teori om decentralisering leder delegering av ansvar 

och makt till bättre beslut som gynnar företaget. Vidare anser Mintzberg att 

det finns flera olika fördelningar för decentralisering; vertikal, horisontell, 

selektiv och parallell. Utifrån detta bör det framgå att den vertikala formen av 

decentralisering bäst kan appliceras på Handelsbanken. Detta för att 

decentralisering är en central grundsten i bankens uppbyggnad. Den är formell 
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och given vilket innebär att den sträcker sig från centrala kontoret ner till 

bankens elva regionkontor och hamnar slutligen vid de lokala kontoren. 

Decentralisering av detta slag innebär enligt Mintzberg (1993) att medarbetare 

på lägre nivåer har ansvar och befogenheter. Vilket författarna av denna 

uppsats uppfattar stämmer in på Handelsbanken. När nya kontor ska öppnas 

rekryteras en ny chef inom banken gärna med lokal anknytningen. Detta för 

att ha kundens bästa i centrum. Detta strategiska beslut leder till som tidigare 

nämnts att banken får nöjda och kvalitativa kunder. En chef som har 

kännedom om stadens näringsliv och befolkning vet också hur bankkontoret 

bör drivas på bästa sätt. Kontorschefen har befogenheten att själv bestämma 

hur kontoret ska drivas vilket innebär att denne bestämmer antalet anställda 

och öppettider utifrån de behov som finns. Genom de regionkontor som finns 

kan medarbetare och kontorschef söka stöd åt olika specialister inom områden 

de inte har lika stor erfarenhet av. Enligt Södergren (1987) kan decentralisering 

leda till ökad produktivitet och förbättrad lönsamhet. Ovanstående diskussion 

bedömer vi vara ett exempel på Södergrens teori. Som tidigare nämnts 

lyckades banken öka sin lönsamhet i samband med att det nya styrsättet 

infördes. Södergren (1987) menar att när decentralisering införs skapas 

motivation, engagemang, kostnadseffektivisering och managementfördelar. 

Detta uppfattar vi har skett i Handelsbanken men sedan har banken även 

lyckats behålla denna lönsamhet under alla år. Anledningen kan vara att 

oavsett vilken position medarbetarna har inom banken strävar de alltid åt 

samma håll, uppfylla kundens behov. Tommy Bylund menade under intervjun 

att banken är väldigt duktig på att veta på vilket sätt de ska arbeta med sina 

kunder. Vidare anser Bylund att decentralisering och ett starkt kontorsnät är 

bidragande faktorer till bankens framgångar. Han lyfter även fram nöjda 

kunder som en faktor. Det kan vara som så att de två förstnämnda 

argumenten för framgångar frambringar nöjda kunder vilket kan ses som 

ytterligare en förklaring till bankens stabilitet.  

Jacobsen & Thorsvik (2002), anser att i organisationer där det ställs höga krav 

på medarbetarnas kunskap och erfarenhet kan det vara bättre lämpat med en 

centraliserad organisation där besluten tas av personer högre upp i 

organisationen. Denna teori har vi bedömt inte kan associeras till 

Handelsbanken. Inom banken ställs det krav på medarbetarnas kunskap och 

att det skapas en sund relation till kunden. Denna typ av arbete bedömer vi 

stärks genom åren då medarbetarna får mer erfarenhet av sitt dagliga arbete. 

Istället arbetar banken utifrån strategin att behålla medarbetarna så länge som 

möjligt och genom detta ökar deras kunskaper samt känsla för att ta beslut. 
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Redan från början av karriären är medarbetarna beslutstagarna. Utifrån detta 

kan det vara så att det är bankens tilltro till den enskilde individen som finns så 

ingjutet i bankens företagskultur som är den drivande faktorn till att detta 

fungerar. 

5.3 Medarbetare 

Det har under vår studie visat sig att det inom Handelsbanken finner flera 

grundläggande faktorer som bidragit till bankens framgångar. Det är dock 

tilltron till individen som visar sig vara starkast befäst i bankens verksamhet. 

Genom att ge förtroende till medarbetarna i form av ansvar, utbildning och 

bekräftelse har banken under flera år lyckats skapa en stark företagskultur. 

Detta stämmer även överens med den teori Samuelsson (2001) presenterar 

angående företagskultur. Författaren menar att det är den likartade synen på 

företagets verksamhet hos alla medarbetare som formar företagskulturen 

vilken blivit en alltmer viktig del av styrningen inom företaget. Inom 

Handelsbanken finns det en tydlig styrning i medarbetarnas arbetssätt. Det är 

den frihet, delaktighet och möjlighet till att påverka som leder till att de 

anställda väljer att stanna inom banken. Från vår intervju med Mats-Ove 

Mattsson framkommer att om en person börjat arbeta inom banken slutar den 

sedan inte utan utvecklar en karriär istället. Mattsson är själv ett exempel på 

detta då han arbetat hela sitt yrkesverksamma liv inom banken.  

Hur betydelsefulla medarbetarna är för bankens framgångar framgår tydligt då 

de utgör en väsentlig del av bankens företagskultur. En del av den strategi som 

finns i företagskulturen angående medarbetare visar på skapandet av 

långsiktiga relationer likt de vi tidigare nämnt banken använder mot sina 

kunder. Grants (2002) teori om strategi kan appliceras till ovanförda argument 

för Handelsbankens medarbetare och deras betydelse i banken. Grant menar 

att för att vinna måste företaget utnyttja sina resurser på rätt sätt. Inom 

Handelsbanken ser vi att medarbetarna och deras kompetens utgör de 

viktigaste resurserna. Genom att rekrytera personer som delar bankens 

värderingar direkt efter skolan får banken möjlighet att forma dessa personer 

efter sina egna principer. Långsiktighet innebär att banken strävar efter att 

behålla dessa personer tills att de når pensionsålder. För att detta ska kunna 

lyckas krävs att den företagskultur som finns inom banken är väl utformad 

utifrån de anställdas bästa. Vår studie visar på att banken har sunda 

värderingar till den enskilda individen. Medarbetarna bemöts utifrån den fas de 

befinner sig i livet. Vidare visar vår studie att det är medarbetarna själva som 
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har den största makten och påverkan för sin egen utveckling. De anställda får 

planera sitt kommande verksamhetsår och vad de anser att de vill utveckla sig 

inom. Att få denna möjlighet till att själv bestämma vilka kunskaper som ska 

utvecklas för att kunna bemöta kunden tycker vi är det starkaste argumentet 

till varför också banken har de nöjdaste kunderna. Detta innebär att kunderna 

möter personer som själva valt att ta till sig och lära sig den information som 

ska delas ut till kunden. Under vår intervju med Mats-Ove Mattsson påpekade 

han att det handlar om den personliga utvecklingen och inte att nå kunskap för 

att sälja 30 betalkort eller 50 lån. Detta bedömer vi skapar en trygghet då de 

anställda själva får bestämma över vad som ska presteras. Att detta är en 

strategi som fungerar bedömer vi syns tydligt då banken under 2009 blev 

utsedda till årets bästa bank. Vi bedömer att utan medarbetarna skulle detta 

inte kunnat ske och att utan sunda värderingar gentemot den anställda skulle 

inte banken kunnat bli framgångsrikt. 

5.4 Ersättningssystem och motivation 

Enligt Samuelsson (2001) är den ekonomiska definitionen av ersättningssystem 

alla former av ersättningar i ett företag som finns tillgängliga för den anställda. 

Ersättningssystem innefattar oftast bonus, optioner eller vinstandelsstiftelser. 

Denna teori om att vinstandelsstiftelse ska ses som belöning har i vår studie 

visat sig vara svår tolkad. Handelsbanken använder sig av stiftelsen Oktogonen 

för att belöna sina anställda på långsikt. I intervju med Tommy Bylund 

framkommer att Oktogonen är ett vinsandelssystem där personalen inte 

belönas utifrån det enskilda arbete de utfört. Istället är det hela koncernens 

utveckling som leder till att det blir utdelning till Oktogonen. Teorin och 

verkligheten skiljer på hur vinstandelsstiftelser ska tolkas.  Denna stiftelse ägs 

och kontrolleras av de anställda. När banken uppnått sitt mål blir det utdelning 

till stiftelsen och alla anställda får oavsett position lika stor andel av 

avsättningen. Vår tolkning är dock att den utdelning som avsetts till 

Oktogonen kan ses som belöning på långsikt. När personalen uppnå 

pensionsålder får de ta del av den utdelning som avsatts i stiftelsen under alla 

år de arbetat inom banken. Belöningen kan dock som Bylund påpekar inte 

kopplas till den enskilde individen utan den anställda får vid pensionsålder ta 

del av alla medarbetares sammanvävda arbete. Det är dock enligt oss en 

förutsättning för att banken ska uppnå sitt mål att alla anställda bidragit. 

Oktogonen har dock ingen påverkan för det dagliga arbetet då våra 

intervjupersoner som är verksamma inom Handelsbanken menar att den inte 

påverkar de anställda att arbeta på ett visst sätt och att den framtida 
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belöningen som väntar vid pensionsålder inte kan ses som en belöning för 

prestation av de anställdas nuvarande situation i arbetet. Vidare kan det inte 

heller ges någon indikation om vad varje medarbetare bidragit med. 

Enligt Samuelsson (2004) är ett av ersättningssystemen syfte att rekrytera och 

få anställda att stanna kvar i verksamheten. Detta är ett synsätt som även 

Joakim Bång för fram under vår intervju med honom. Bång menar att 

belöning kan användas då ett företag vill investera i att utbilda sin personal för 

att öka produktiviteten. Genom att belöna personalen kommer de att stanna i 

företaget och det kan då leda till att personalomsättningen minskar. Bångs 

resonemang om ersättningssystemens betydelse är att de används för att lösa 

de agentproblem som kan finnas i ett företag. Enligt Smitt et. al (2004) innebär 

principal agent teorin att det inom ett företag finns ett problem med 

asymmetrisk information. Agenten, ofta VD:n undanhåller information till 

ägarna för att tillgodose sina egna behov. Bebchuk & Fried (2006) menar att 

detta har lett till att ersättningars storlek gentemot VD och chefer ökat då 

företag vill säkerställa deras engagemang gentemot företaget. Författarna 

menar också att det finns andra motiv till ökade ersättningar såsom 

styrelsemedlemmar vilka beaktar sina egna intressen. Dessa faktorer driver upp 

storleken på ersättningar, det vill säga företagens kostnader för dessa 

styrsystem. Câmara (2009) framlägger en annan teori om kostnaden för 

ersättningar och menar att ersättningars ökade storlek kan associeras till 

enskilda aktiviteter, högre risker och lägre krav på chefers prestationer. 

Dessa teorier bedömer vi inte vara applicerbara på Handelsbankens 

organisation. Eftersom Oktogonen är utformad på långsikt där alla anställda 

får lika stor andel av utdelningen finns det ingen anledning för 

Handelsbankens VD att undanhålla information för att gynna sin egen 

position. Vi menar att principal agent teorins koppling till ersättningar inte kan 

kopplas till Handelsbanken då detta agentproblem inte existerar inom banken.  

Câmaras (2009) teori om varför ersättningar ökar kan inte heller appliceras till 

banken då den andel som delas ut till Oktogonen baseras på om banken 

uppfyller sitt mål. Däremot finner vi att Jansen et. al (2009) teori om att 

ersättningar sätts i relation till konkurrenter på marknaden har en viss koppling 

till banken. Eftersom Handelsbankens mål står i relation till deras 

konkurrenter på bankmarknaden innebär det en indirekt jämförelse vilket leder 

till långsiktig ersättning.  Vidare har vi bedömt att Oktogonen inte används för 

att rekrytera personer. Vi bedömer att den utgör en väsentlig del av den 

företagskultur nyrekryterade personer får ta del av och att det kan anses vara 
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lockande att veta att vid pensionsålder får du som anställd ta del av bankens 

framgångar. Eftersom vår studie visar att det inte finns några kortsiktiga 

ersättningar eller bonusutdelningar inom banken bedömer vi att den teori 

Samuelsson (2004) presenterar inte kan associeras till Handelsbanken. 

Oktogonen har en direkt koppling till bankens mål och vi menar att det är 

andra faktorer som leder till att målet uppfylls samt att anställda stannar kvar i 

verksamheten.  

Svenssons (2001) teori om kunskapskarriärist och deras behov stämmer väl 

överens med anställda inom Handelsbanken. Författaren menar att människor 

söker sig till företag som gör det möjligt för dem att utveckla sin kunskap och 

tillfredsställa sina behov vilket vi genom tidigare diskussioner påvisat existerar 

inom Handelsbanken. Svensson menar vidare att yrkesidentiteten är viktig för 

den anställdes motivation. Under intervju med Mats-Ove Mattsson 

framkommer det att lönen är den grundläggande gratifikationen för att en 

anställd presterat bra. I Handelsbanken finns inga centrala avtal för de 

anställdas löner utan dessa sätts av kontorschefen utifrån den anställdas 

utveckling under året som varit. Därmed menar Mattsson blir lönen ett viktigt 

styrmedel att belöna de anställda med. Vår tolkning är att detta stämmer, utan 

lön skulle de anställda inte stanna kvar inom banken. Detta bedömer vi dock 

gäller för de flesta företag, att lön är grundläggande. De enskilda lönesamtalen 

bedömer vi fungerar som ett komplement till de immateriella ersättningarna 

och kan ses som ytterligare en faktor till varför anställda stannar i banken. 

Eftersom banken inte har några kortsiktiga ersättningar för prestationer har de 

utformat ett unikt lönesystem som ger en direkt indikation för hur väl den 

anställde arbetar. Det unika lönesystemet är en del av Handelsbankens strategi 

om att skapa en stark företagskultur. Robert & Vijaya (2003) menar att inom 

ekonomistyrning finns teorier som säger att strukturen av en strategi beror på 

hur verksamheten är organiserad. Handelsbankens struktur för hur de 

strategisk implementerar olika aspekter av organisationen till en helhet och 

formar en företagsidentitet vilken är tydlig i alla delar av organisationen 

stämmer väl överens med Robert & Vijayas argument.   

5.5 Reglering och påverkan 

Enligt Falkman (2004) utgör banker en viktig funktion i samhället vilket leder 

till att det krävs stabilitet på bankers verksamheter då en bankkris kan leda till 

allvarliga konsekvenser för hela samhällsekonomin. Detta leder till särskilda 

regleringar av bankerna för att de inte ska bedriva en verksamhet med ett 
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överdrivet risktagande. Argumenten för regleringar på bankbranschen är att 

utan dem uppstår kriser som samhällsekonomin inte klarar av. 

Denna teori bedömer vi stämmer överens med den reglering som infördes 

under hösten 2009 vars syfte är att se till att finansföretag ska ha en sund och 

effektiv riskhantering. Införandet av den nya regleringen har skett efter att 

ersättningssystemen som existerat i bankvärlden blivit alltför riskfulla. Den nya 

regleringen kommer att innebära att alla finansiella institut blir mer öppna 

angående utformningen av ersättningssystem. Offentliggörande plikten 

kommer att leda till att fler offentliga uppgifter redovisas. Bland annat 

kommer bankerna tvingas redovisa fördelningen mellan fast och 

rörligersättning för alla anställda. Segerströms (2008) teori om att ökat 

risktagande i banker bidragit till finanskrisen finner vi inte kan appliceras till 

Handelsbanken då kortsiktiga lösningar och risker inte är en del av hur 

Handelsbanken driver sin verksamhet. Vår studie visar att Handelsbanken är 

väldigt öppna med stiftelsen Oktogonen och de avsättningar som sker dit. Det 

finns dock inom banken rörliga ersättningar till anställda inom 

investmentbanken. Uppgifter om dessa är svåra att hitta. Genom den nya 

regleringen kommer dessa ersättningar att behöva förklaras närmare. 

Offentliggörande finns även med under pelare tre i Basel II som är bindande 

för företag i Sverige. Denna regel har alltså inte följts tillräckligt bra varav FSB 

skapat nya internationella lagar att tillämpa.  

Cecilia Wennerholm från Finansinspektionen vill inte uttala sig om hur den 

nya regleringen kommer att påverka enskilda företag. Mats-Ove Mattsson 

påpekar under sin intervju med oss att Handelsbanken är förvånade att det 

överhuvudtaget ska behövas en reglering. Handelsbanken anser att det borde 

ha klarats av via självreglering men att det bevisligen inte gjorts. Mattsson 

tillägger även att Handelsbankens vinstandelssystem, Oktogonen aldrig 

påverkat mötet med kunden och kundens individuella affär med banken. Detta 

är något som överensstämmer med den verklighetsbild författarna fick av 

Handelsbankens organisation under studien. Vi ser inga indikationer på att 

kundens eller medarbetarnas relationer påverkas av Oktogonen. Utifrån detta 

kan man därför anse att risktagandet i Handelsbanken inte kan kopplas till 

någon form av belöning utan att banken redan idag har ett långsiktigt 

perspektiv i sina riskbedömningar likt de Finansinspektionen vill uppnå för 

hela bankmarknaden. Enligt Cecilia Wennerholm kommer inte den nya 

regleringen snedvrida konkurrensen, åtminstone inte om man ser det på ett 

något längre perspektiv. Det är rimligen endast på kort sikt som det skulle 
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kunna bli frågan om några skillnader i hur bankernas ersättningssystem tillåts 

vara utformade. Hon tillägger även att den nya regleringen inte 

konkurrensmässigt bör ha någon större påverkan på bankbranschen då 

regleringen omfattar alla banker oavsett storlek. Även Mats-Ove Mattsson 

anser att den nya regleringen inte kommer ha en stor konkurrensmässig 

påverkan men att det finns en grundläggande ekonomisk teori att ”allt 

påverkar allt”.  

Finansinspektionens uppfattning är att det är viktigt att alla finansiella företag 

har ett långsiktigt perspektiv i sina riskbedömningar och att 

ersättningssystemens utformning har stor betydelse för att detta ska kunna 

åstadkommas. Innebörden av den nya regleringen på kort och lång sikt är 

förhoppningsvis en ökad systemstabilitet för banksektorn, genom att 

riskhanteringen förstärks. Även tydlighet och öppenhet genom regleringen ska 

stärka förtroendet för bankerna hos konsumenterna. Genom att öka kravet på 

transparens i företagens ersättningssystem tror Finansinspektionen att 

marknadsdisciplinen kommer att öka.  

Gällande Handelsbanken bedömer vi att banken uppfyller kraven för 

transparens genom den information som finns tillgänglig på bankens hemsida 

samt i årsredovisningen. Detta bedömer vi beror på att några rörliga 

ersättningar inte finns för medarbetare inom kontoren. Banken har därför 

inget att inte förklara utan redogör gärna för sitt långsiktiga andelssystem och 

hur banken arbetar. Transparens för alla finansiella institut kan komma att leda 

till att arbetssökanden får mer insyn om företagens ersättningar till olika 

affärsområden. Genom att tillhandahålla mer information till anställda och 

arbetssökanden kan bankernas lönesättningar komma att påverkas på grund av 

ökad konkurrens. Om arbetsuppgifterna är likvärdiga men ersättningarna 

skiljer sig åt mellan olika affärsområden kan detta leda till konflikter och 

samarbetsproblem för vissa banker. Vår uppfattning är att detta inte kommer 

att hända inom Handelsbanken. Avsättningen till Oktogonen är lika för alla 

och utformningen av stiftelsen kommer inte att ändras på grund av den nya 

regleringen och att banken inte kommer att påverkas av den nya regeln 

angående uppskjutning av rörlig ersättning i tre år. För övriga banker kan detta 

komma att innebära några mindre administrativa kostnader i samband med 

implementering av dessa regler. Handelsbanken har något högre fasta löner än 

konkurrenterna som kompensation till att det inte finns några rörliga 

ersättningar inom banken. Om övriga banker tvingas skjuta upp rörliga 

ersättningar kan det komma att ske förändringar för dessa bankers 
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lönesättningar vilket kan komma att påverka Handelsbanken. Om övriga 

banker kan erbjuda liknande fasta löner samt någon form av rörlig ersättning 

kan Handelsbanken behöva tydliggöra sina immateriella belöningar och 

förmåner. Men det finns också en stark strävan efter att behålla anställda inom 

banken genom att erbjuda dem något mer än en trivsam arbetsplats. Banken 

har fram tills idag lyckats uppnå sitt mål under 38 år genom att medarbetarna 

arbetat tillsammans. Detta har de gjort utan någon form av kortsiktig 

ersättning varför vi inte finner någon anledning till att detta kommer att 

förändras efter den nya regleringen. Istället menar vi att Handelsbanken har ett 

försprång med att under 38 år arbetat med långsiktighet i fokus och att det 

istället kommer krävas mer förändringar inom andra delar av bankbranschen.  

Vilken förväntad utveckling som kommer att ske av bankernas 

ersättningssystem under de kommande tio åren menar Cecilia Wennerholm 

återstå att se. Förhoppningsvis ökar inslagen av långsiktighet och riskjustering, 

oavsett vilken form bankerna väljer att betala ut ersättningarna i. Joakim Bång 

tror helt klart att det kommer nya regleringar vilka kommer att påverka hur 

mycket risk bankerna kan ta. Det framkommer även att det inte är uteslutet att 

Sverige framöver kan behöva modifiera den nu införda regleringen i någon 

mån på grund av de diskussioner som för närvarande pågår inom EU.  

Man kan konstatera att banksektorn går tillmötes en alltmer hårdare reglering 

där kraven på tillgänglig information ökar. Regleringen av finansiella 

institutioner kan behöva modifieras om utifrån EU direktiv. I framtiden kan 

det komma att införas tydligare kvotgränser för hur stor andel av den totala 

ersättningen som får vara rörlig och att ersättningssystem kommer att 

utformas på sådant sätt att rörliga ersättningar minskar då det är dessa delar 

som kan kopplas till risktaganden och syftet med den nya regleringen är att 

minska detta. De anställda som kan påverka risknivån kommer att få sin 

ersättning uppskjuten i minst tre år motsvarande 60 procent av den rörliga 

ersättningen. Ersättningssystem kommer att bli utformade med en 

långsiktighet och effekterna av detta tror vi kommer att leda till att fler banker 

får se över sina verksamheter. Förändringarna i utformningen av 

ersättningssystemen kan komma att leda till kompensationer för den rörliga 

ersättning som uteblir. Möjliga scenarion är att bankerna tvingas fokusera mer 

på immateriella belöningar och förmåner för att behålla anställda.  
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6. SLUTSATS 

I detta avslutande kapitel presenteras de slutsatser som vår studie frambringat. Vi kommer 

att lyfta fram och besvara våra forskningsfrågor i en forskningsmodell med ytterligare 

redogörelse. Avslutningsvis ges förslag till vidare forskning.  

 Vilka faktorer bidrar till Handelsbankens lönsamhet och stabilitet på 

marknaden? 

Resultatet visar att Handelsbankens framgångsrecept för att vara lönsamma 

och stabila på marknaden består av ett antal faktorer. De viktigaste faktorerna 

att lyfta fram är; decentraliserad organisation, riktiga resultatutfall som 

styrmedel, tilltro till individen och organisk tillväxt. 

Banken har genom att fokusera på andra drivkrafter än monetära skapat en 

stark företagskultur varav alla ovan nämnda faktorer är en del av. Långsiktiga 

relationer till medarbetare och kunder bedömer vi vara de avgörande 

drivkrafterna till bildandet av denna företagskultur. 

 På vilka sätt kommer Handelsbanken att påverkas av 

Finansinspektionens nya reglering av ersättningssystem? 

Vårt resultat visar tendenser till att den nya regleringen inte kommer att ha 

speciellt stor påverkan för Handelsbanken. Den nya regleringen handlar om att 

försöka få en sund och långsiktig lösning på bankernas ökade risktagande. Vi 

bedömer att Oktogonen inte ökar bankens risktagande då denna 

vinstsandelsstiftelse inte är utformad på detta sätt. Risktaganden på kort sikt 

leder inte till någon ersättning inom banken. Istället är det snarare försiktighet 

och kostnadsmedvetenhet som kommer att spela roll för om banken uppnår 

sitt mål och därmed kan genomföra avsättningar till Oktogonen.  

Handelsbanken kommer inte påverkas avsevärt av den nya regleringen då 

regleringen i första hand syftar till att minimera rörliga ersättningar. Inom 

bankens kontorsnät finns inte några sådana. Banken kan komma att behöva 

tydliggöra ersättningar som existerar i investmentbanken.  

 Hur ser den framtida utvecklingen ut för ersättningssystem inom 

bankmarknaden? 

Ersättningssystem kommer att fortsätta att existera men de kommer dock att 

mötas av allt hårdare reglering. På kort sikt kommer det att finnas ökade krav 

på offentliggörande. I framtiden kan det komma att införas tydligare 
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kvotgränser för hur stor andel av den totala ersättningen/belöningen som får 

vara rörlig.  Eftersom det finns en strävan efter långsiktighet i utformningen av 

ersättningssystem konstaterar vi att den rörliga delen kan komma att minskas. 

Detta utifrån det faktum att Finansinspektionen nu kräver en uppskjutning av 

rörliga ersättningar under tre år. Våra resultat visar på att den nya regleringen 

kommer att innebära en större skyldighet för banker att redovisa och övervaka 

sina ersättningssystem och vilka risker som föreligger inom dessa. Men också 

att den nya regleringen med stor sannolikhet inte kommer vara den sista 

regleringen inom bankmarknaden.  

 
 

 
Figur 5: Egen illustration, sammanfattning av slutsats 
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6.1 Förslag till vidare forskning 

Denna uppsats har en bred inriktning med fokus på reglering av 

ersättningssystem och Handelsbankens organisation. Det finns dock en mängd 

andra ämnesområden vilka vi bedömt kan vara intressanta att studera närmare. 

Ett sådant är att undersöka den nya regleringens påverkan för bankmarknaden 

om det införs tydligare kvotgränser för hur stor andel av den totala 

ersättningen som får vara rörlig. Vidare bedömer vi att det skulle vara 

intressant att om några år göra en tydligare jämförelse mellan alla storbanker 

och se resultatet av den nya regleringen för ersättningssystem. 



53 

 

7. LITTERATURFÖRTECKNING 

Alvesson, M. & Sköldberg, K. (1994). Tolkning och reflektion - 

Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. Lund: Studentlitteratur. 

 

Andersson, B. & Hedelius, P. (2009). Bonusregn över deras anställda. 

[Elektronisk]. Tillgänglig: http://www.dn.se/ekonomi/bonusregn-over-deras-

anstallda-1.834966. [2010-03-25]. 

 

Anthony, R. & Govindarajan, V. (2007). Management control systems. Singapore: 

McGraw Hill. 

 

Ax, C., Johansson, C. & Håkan, K. (2005). Den nya ekonomistyrningen. (4 uppl.). 

Malmö: Liber. 

 

Bebchuk, L. & Fried, J. (2006). Pay without performance: Overview of the issues. 

The CFA Digest, 36 (2), 26-28.   

 

Bell, J. (2006). Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur. 

 

Benston, G. & Kaufman, G. (1996). The Appropriate Role of Bank Regulation. 

The Economic Journal, 136 (436), 688-697. 

 

Bryman, A. & Bell, E. (2005). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Malmö: 

Liber. 

 

Bränström, S. L. (2009). Pudeldags-igen. [Elektronisk]. Tillgänglig: 

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/pudeldags-igen_2623573.svd. [2010-03-25]. 

 

Bång, J. & Waldenström, D. (2009). Rörligersättning till VD-vad säger 

forskningen? Ekonomisk Debatt, [Elektronisk], 37 (5), 1-16. 

 

Câmara, A. (2009). Earnings-Based Bonus Compensation. The Financial Review, 

44,  469-488. 

 

Davidsson, B. & Patel, R. (2003). Forskningsmetodikens grunder. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Falkman, H. (2004). Bank- och finansieringstjänster. Stockholm: Norstedts 

Juridik AB. 

 

FFFS 2009:6. (2010) Finansinspektionen. FFFS 2009:6. [Elektronisk]. 

Tillgänglig: http://www.fi.se/Templates/RegulationPage____12225.aspx. [2010-

05-04]. 

 

Finansinspektionen. (2009). Remissförslag:föreskrifter och allmänna råd om 

ersättningssystem i finansiella företag. [Elektronisk]. Tillgänglig: 

http://www.fi.se/Templates/Page__12074.aspx. [2010-05-06]. 



54 

 

 

FSB. (2009). Principles for Sound Compensation Practices: Implementation 

Standards. [Elektronisk]. Tillgänglig:http://www.financialstabilityboard.org/. 

[2010-04-15]. 

 

Fälldin, C. (2009). Handelsbanken Årets Bank. [Elektronisk]. Tillgänglig: 

http://www.privataaffarer.se/aktier/200911/handelsbanken-arets-bank-

2009/index.xml. [2010-05-03]. 

 

G20. (2009). Leaders´ statement: The Pittsburgh summit. [Elektronisk]. 

Tillgänglig: http://www.pittsburghsummit.gov/mediacenter/129639.htm. [2010-

05-03]. 

 

Grant, R. M. (2002). Contemporary stratgy analysis. (4 uppl.) Coldwall: 

Blackwell Publisher Ltd. 

 

Holmblad Brunsson, K. (2005). Ekonomistyrning-om mått, makt och människor. 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Holme, I. M. & Solvang, B. (1997). Forskningsmetodik - om kvalitativa och 

kvantitativa. Lund: Studentlitteratur. 

 

Jacobsen, D. I. & Thorsvik, J. (2002). Hur moderna organisationer fungerar. 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Jansen, T., van Lier, A. & van Witteloostuijn. (2009). On the Impact of 

Managerial Bonus Systems on Firm Profit and Market Competition: The Cases of 

Pure Profit, Sales, Market Share and Relative Profits Compared. Managerial and 

decision economics. 30, 141-153. 

 

Johnsson, E. (1992). Belöningar och effektivitet i offentlig förvaltning. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Konkurrensverket. (1999). Konkurrensverkets rapportserie 1999:2. Nyköping: 

AWJ Kunskapsföretaget AB. 

 

Krugman, P. (2009). Out of the Shadows. [Elektronisk]. Tillgänglig: 

http://www.nytimes.com/2009/06/19/opinion/19krugman.html. [2010-03-10]. 

 

Lindvall, J. (2001). Verksamhetsstyrning - från traditionell ekonomistyrning till 

modern verksamhetsstyrning. Lund: Studentlitteratur. 

 

Llewellyn, D. (1999). Rationales for financial regulation. Financial Service 

Authority. 

 

Merchant, K. A. & Van der Stede, W. A. (2007). Management control 

system:Performance measurement, Evaluation and Incentives. (2 uppl.) 

Edingburgh: Prentice Hall. 

 



55 

 

Mintzberg, H. (1993). Structure in fives - designing effective organisations. New 

Jersey: Prentice Hall. 

 

Robert, A. N. & Vijay, G. (2003). Management control system. (11 uppl.) 

Singapore: McGraw Hill. 

 

Rothstein, B. (1997). Politik som organisation. Stockholm: SNS Förlag. 

 

Samuelson, L. A. (2001). Controller Handboken. (7 uppl.) Stockholm: 

Industrilitteratur AB. 

 

Samuelsson, L. A. (2004). Controllerhandboken. Stockholm: 

Teknikföretagen:Industrilitteratur. 

 

Segerström, J. (2008). Consent of the Governed: Prerequisite for Good 

Governance. Bank Accounting and Finance, [Elektronisk], 21 (2), 27-30. 

 

Shabbir, G. C. & Dennis, A. R. (2007). Decentralizing Governance: Emerging 

Concepts and Practices. Washington: Brookings Institution Press. 

 

Smitt, R., Andersson, J., Andelius, P., Edholm, Ö., Franke, U., Palm, H., Skog, R., 

Wettergren, U., Winström, H. & Öhman, T. (2004). VD - avtalet. Stockholm: 

Nordstedts Juridik AB. 

 

Spiller, E. A. (1988). Return on Investment. A need for Special Purpose 

Information. I Bell, J. (red.) Accounting Control Systems: A Technical, Social, 

and Behavioral Integration. New York: Markus Wiener Publishing, Inc. s. 287-

295. 

 

SvD. (2010). Bankbonusar ökar trots krisen. [Elektronisk]. Tillgänglig: 

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/bankbonusar-okar-trots-

krisen_4066877.svd. [2010-05-03]. 

 

Svenska Handelsbanken, A. (2010a). Handelsbankens historia (1970-talet).  

[Elektronisk]. Tillgänglig: http://www.handelsbanken.se/. [2010-05-10]. 

 

Svenska Handelsbanken, A. (2010b). Regionbanker. [Elektronisk]. Tillgänglig: 

http://www.handelsbanken.se/. [2010-05-10]. 

 

Svenska Handelsbanken, A. (2010c). Våra värderingar. [Elektronisk]. 

Tillgänglig: http://www.handelsbanken.se/. [2010-05-10]. 

 

Svensson, A. (2001). Belöningssystem. Stockholm: KFS Företagsservice. 

 

Södergren, B. (1987). När pyramiderna rivits. Decentralisering i praktiken. 

Stockholm: Timbro. 

Westerberg, R. (2009). Belöningar: Banknestorn tror på människor inte bonusar. 

[Elektronisk]. Tillgänglig: http://www.dn.se/ledare/kolumner/lonsam-erfarenhet-

1.956250. [2010-05-10]. 



56 

 

 

ÅR. (2009). Årsredovisning. [Elektronisk]. Tillgänglig: 

http://www.handelsbanken.se/. [2010-05-10]. 

 

Personligintervju 

Mattsson, M-O 2010-04-30 

 

Telefonintervju  

Bylund, T 2010-05-04 

Bång, J 2010-04-29 

Enqvist, H 2010-05-03 

 

Mailintervju 

Wennerholm, C 2010-05-07 

 
 
 
 
 
 
 



57 

 

Bilaga 1: 2010-04-29 Intervjufrågor Joakim Bång – Forskare  

Hur länge har du forskat om belöningssystem? 

Vilken tidigare bakgrund har du? (utbildning, erfarenhet)? 

Vilka motiv finns det till användandet av belöningssystem inom den svenska 

banksektorn? 

Vilken av de svenska storbankerna anser du har utformat ett bra 

belöningssystem och varför? 

Ser du några fördelar/nackdelar med belöningssystem? 

Vilka förutsättningar krävs för att utforma ett bra belöningssystem inom en 

bank? 

Vad tycker du om Finansinspektionens nya reglering av belöningssystem? 

Vad innebär den nya regleringen för bankmarknaden i Sverige på kort 

respektive lång sikt?  

Vilken påverkan tror du denna reglering konkurrensmässigt kommer ha inom 

bankbranschen? 

Vilka för- och nackdelar ser du för Handelsbanken i och med denna nya 

reglering? 

Vilken framtida utveckling väntas för belöningssystem de kommande 10 åren? 

 Ser du några framtida system som kan införas för att ytterligare minska 

risktagandet? 
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Bilaga 2: 2010-04-30 Intervjufrågor Mats-Ove Mattsson – Kontorschef Handelsbanken 

Karlstad 

Hur länge har du varit anställd på Handelsbanken? 

Hur ser din yrkesbakgrund ut? 

Hur motiveras anställda inom Handelsbanken? 

Hur belönas anställda för sina prestationer? 

Har du som kontorschef ett annat belöningssystem än de övriga anställda på 

kontoret? 

På vilket sätt är lönsamhetsmått viktigt inom Handelsbanken? (ex kopplat till 

belöningssystem, information till marknaden, utvärderingar av enheter?) 

Vad anser ni är fördelar/nackdelar med lönsamhetsmått? 

Är Oktogonen en bidragande orsak till Handelsbankens framgångar och 

lönsamhet? 

Vilka faktorer driver Handelsbanken till framgång? 

Vilka fördelar/nackdelar innebär Oktogonen för Handelsbankens 

organisation? 

Vilka förutsättningar krävs för att utforma ett bra belöningssystem inom en 

bank? 

Vad tycker du om Finansinspektionens nya reglering av belöningssystem? 

Vad innebär den nya regleringen för de anställdas arbete?  

Vilka för- och nackdelar ser du för Handelsbanken i och med denna nya 

reglering? 

Vilken påverkan tror du denna reglering konkurrensmässigt kommer ha inom 

bankbranschen? 

Vilken framtida utveckling väntas för belöningssystem inom Handelsbanken? 

(Utveckling av Oktogonen, nya belöningssystem?) 
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Bilaga 3: 2010-05-03 Intervjufrågor Helena Enquist Handelsbankens Oktogonen 

Hur länge har du varit anställd på Handelsbanken? 

Hur ser din yrkesbakgrund ut? 

Vad är din uppgift inom styrelsen? 

Vilka faktorer driver Handelsbanken till framgång? 

På vilket sätt är lönsamhetsmått viktigt inom Handelsbanken? (ex kopplat till 

belöningssystem, information till marknaden, utvärderingar av enheter?) 

Vad anser ni är fördelar/nackdelar med lönsamhetsmått? 

Är Oktogonen en bidragande orsak till Handelsbankens framgångar och 

lönsamhet? 

Är Oktogonen ett belöningssystem mest lämpad för företagsledningen eller de 

anställda? Varför den ena eller den andra? 

Vilka motiv finns till användandet av Oktogonen? Är det nödvändigt? 

Vilka fördelar/nackdelar innebär Oktogonen för Handelsbankens 

organisation? 

Vilka förutsättningar krävs för att utforma ett bra belöningssystem inom en 

bank? 

Vad tycker du om Finansinspektionens nya reglering av belöningssystem? 

Vad innebär den nya regleringen för Oktogonen på kort respektive lång sikt?  

Vilka för- och nackdelar ser du för Handelsbanken i och med denna nya 

reglering? 

Vilken påverkan tror du denna reglering konkurrensmässigt kommer ha inom 

bankbranschen? 

Vilken framtida utveckling väntas för belöningssystem inom Handelsbanken? 

(Utveckling av Oktogonen, nya belöningssystem?) 
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Bilaga 4: 2010-05-04 Intervjufrågor Tommy Bylund Handelsbankens Oktogonen 

Hur länge har du varit anställd på Handelsbanken? 

Hur ser din yrkesbakgrund ut? 

Vad är din uppgift inom styrelsen? 

Vilka faktorer driver Handelsbanken till framgång? 

På vilket sätt är lönsamhetsmått viktigt inom Handelsbanken? (ex kopplat till 

belöningssystem, information till marknaden, utvärderingar av enheter?) 

Vad anser ni är fördelar/nackdelar med lönsamhetsmått? 

Är Oktogonen en bidragande orsak till Handelsbankens framgångar och 

lönsamhet? 

Är Oktogonen ett belöningssystem mest lämpad för företagsledningen eller de 

anställda? Varför den ena eller den andra? 

Vilka motiv finns till användandet av Oktogonen? Är det nödvändigt? 

Vilka fördelar/nackdelar innebär Oktogonen för Handelsbankens 

organisation? 

Vilka förutsättningar krävs för att utforma ett bra belöningssystem inom en 

bank? 

Vad tycker du om Finansinspektionens nya reglering av belöningssystem? 

Vad innebär den nya regleringen för Oktogonen på kort respektive lång sikt?  

Vilka för- och nackdelar ser du för Handelsbanken i och med denna nya 

reglering? 

Vilken påverkan tror du denna reglering konkurrensmässigt kommer ha inom 

bankbranschen? 

Vilken framtida utveckling väntas för belöningssystem inom Handelsbanken? 

(Utveckling av Oktogonen, nya belöningssystem?) 
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Bilaga 5: 2010-05-07 Intervjufrågor Cecilia Wennerholm – Finansinspektionen 

Hur länge har du arbetat på Finansinspektionen och vilka är dina 

arbetsuppgifter? 

Vad innebär Finansinspektionens nya reglering av belöningssystem? 

Varför sker denna reglering nu? 

Vilka fördelar/nackdelar innebär regleringen gentemot bankbranschen? 

Vad innebär den nya regleringen för bankmarknaden i Sverige på kort 

respektive lång sikt? 

Vilken påverkan tror du denna reglering konkurrensmässigt kommer ha inom 

bankbranschen? 

Vilka för- och nackdelar ser du för Handelsbanken i och med denna nya 

reglering? 

Vilken framtida utveckling väntas för belöningssystem de kommande 10 åren? 

 Ser du några framtida system som kan införas för att ytterligare minska 

risktagandet? 
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