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Sammanfattning

 

Rådande finanskris har lämnat spår efter sig. Det har inte minst drabbat de svenska 

storbankerna som visat stora förluster. Media har inte varit sena att uppmärksamma detta och 

den ständiga politiska debatten angående bonuskulturen har fått ny kraft. Vårt syfte är att ta 

reda på hur svenska storbanker förhåller sig till denna publicitet och beskriva hur och varför 

ledande befattningshavare belönas, samt vilka strategier bankerna använder i utformandet av 

sina belöningssystem för att upprätthålla ett legitimt beteende, och på så vis förtroende hos 

sina intressenter. 

Som utgångspunkt för att kunna besvara vårt syfte har vi använt oss av agentteorin vilken 

beskriver hur olika problem uppstår och hur incitament kan upprättas för att få ledande 

befattningshavare att agera för ägarnas intressen. Moderna teorier om belöningssystem har 

hämtats från en rad olika författare, dessa teorier har vi i syfte för att få inblick i hur dagens 

belöningssystem kan vara utformade i bankerna. Den sista pusselbiten är att få insikt i vad 

legitimitet är och hur den kan se ut i vårt samhälle. För detta område är det är det ett par olika 

forskare som varit tongivande i vår studie. 

Vi har valt en kvalitativ studie. Enligt oss krävs en studie baserad på ord och intervjuer för att 

komma nära sanningen och få svar på om banken tar hänsyn till massmedial uppmärksamhet 

vid utformandet av strategier för belöningssystem. Vi har intervjuat individer med 

spetskompetens inom området på respektive banks HR-avdelning. Det är mestadels där vår 

empiri samlats in, men vi har även kompletterat med sekundärdata. 

I slutsatsen har vi bland annat kommit fram till att storbankerna tar hänsyn till den 

massmediala debatten. De försöker delta i debatten kommunicera och vara öppna med sina 

belöningssystem. Tydligheten är avgörande, inte minst för systemens acceptans hos bankens 

kunder. Att ha förtroende hos sina kunder är centralt i bankaffären. Således är bankernas 

pedagogiska förmåga den största utmaningen, för att upprätthålla legitimitet i 

belöningssystemen gentemot deras intressenter.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract

 

The current financial crisis has left its mark. It has even hit the major Swedish banks who 

have shown large losses. The media has not been slow to take note of this, and the constant 

political debate about the bonus culture has been reinvigorated. Our aim is to find out how the 

major Swedish banks relate to the publicity and describe how and why senior executives are 

rewarded, and what strategies banks are using in the design of their reward system to maintain 

a legitimate behavior, and thus the confidence of its stakeholders. 

As a starting point to answer our purpose we have used the agency theory that describes our 

view of how various problems occurs and how incentives can be established in order to get 

senior executives to act for their owners' interests. Modern theories of reward systems are 

taken from a variety of authors, these theories give us an insight into how reward systems can 

be designed in banks. The final piece is to get insight into what legitimacy might look like in 

our society. In this area there were a couple of different researchers who were influential in 

our study. 

We have chosen a qualitative study. In our opinion, a study based on interviews and words is 

necessary so as to get as close to the truth as possible. In this way we can discover whether or 

not the banks take into consideration mass Media attention and incorporate a reward system 

into their strategies. We have interviewed individuals with expertise in the subject, at the 

bank's HR department. It's mostly where our empirical data is collected, but we have also 

supplemented this with secondary data. 

In conclusion, we have, among others, found that major banks are taking account of the mass 

Media debate. They try to participate in the debate, communicate and be open with their 

reward systems. Clarity is crucial, especially for systems acceptance, among the bank's 

customers. Having the confidence of its customers is central to the banking business. Thus, 

banks' teaching ability is the biggest challenge, to maintain legitimacy in the reward system in 

relation to their stakeholders. 
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1. Inledning 

I detta inledande kapitel tar vi upp bakgrund till vårt problem, vidare går vi över till en 

problemdiskussion där vi diskuterar de faktorer som ligger bakom problemet. Detta mynnar 

sedan ut i en problemställning som vi under uppsatsens gång kommer försöka besvara, 

uppsatsen syfte kommer här också redogöras. 

 

1.1 Bakgrund

 
Under 2008 sjönk OMXS 30 med 37,4% (Nasdaqomxnordic.com, 2010-02-19). Sedan hösten 

samma år befinner sig Sverige och resten av världen i en ekonomisk nedgång som många  

jämfört med 1930-talets depression (Ljung, 2009). Nu som då hade lågkonjunkturen sin 

början på andra sidan Atlanten. Denna gång tog krisen fart med de amerikanska subprime-

lånen (E24.se, 2008-09-24), alltså lån utan höga krav på säkerheter som bankerna vanligtvis 

ställer (Bergström, 2009). Tanken var att även mindre välbeställda skulle ha möjlighet att låna 

till sitt eget hus. För att bankerna skulle ha råd att finansiera långivningen och sprida risken 

paketerade bankerna sina fodringar i form av obligationer och ”sålde” dem vidare till 

investerare världen över. Metoden i sig var beprövad och har använts i över 50 år. Trots det 

hade låntagarna med tiden inte råd att betala de stegrande räntorna. Det resulterade i så 

kallade ”walkouts”, d.v.s. att låntagarna gav sina hus till banken. Eftersom obligationerna 

sålts i stora mängder till investerare i hela världen så grundlades en global kris (E24.se, 2008-

09-16). 

De svenska storbankerna SEB och Swedbank är i en utsatt situation eftersom de har störst 

utlåning i Baltikum, av en total utlåning på 450 miljarder står Swedbank för 182 miljarder och 

SEB för 139 miljarder. Tack vare detta har bankernas aktier sjunkit kraftfullt (Hedelius, 

2008). Storbankerna betalade ut högre rörliga ersättningar (bonusar) under 2009 än 2008, inte 

bara relativt till vinsten utan även i faktiska tal, trots kris, kreditförluster och statligt stöd 

(Cederholm, 2010). Dock har läget stabiliserats för Nordea, Swedbank och SEB som visade 

stabila resultat för första kvartalet 2010 (Nordea.se; Swedbank.se; SEB.se, 2010-05-14). 

Konjunkturinstitutet spår även en återhämtning i den svenska ekonomin under 2010-2011 

(konjunkturinstitutet.se). 

Det har föranlett livliga diskussioner i media. Tongången i media har milt sagt varit hård. 

Dagens Industri skriver om bankernas bonusar och uttrycker det som bonusregn över de 

svenska storbankerna. ”Cheferna på de fyra svenska storbankerna kan med stor sannolikhet se 

fram emot finfina bonusar för i år. Tillsammans har Swedbank, SEB, Handelsbanken och 

Nordea reserverat fyra miljarder kronor för bonusar, skriver Dagens Nyheter” (di.se, 2009-10-

29). Finansminister Anders Borg och finansmarknadsminister Mats Odell har inte varit sena 

att kritisera bankerna. I ett uttalande i Dagens Nyheter säger Anders Borg att ”Bonuskulturen 

måste få ett slut” (Björklund, 2009). Visserligen är inte denna debatt någon nyhet, redan den 

grekiska filosofen Platon (427-327 f Kr) argumenterade av etiska skäl att den högst betalde i 

http://www.nasdaqomxnordic.com/
http://www.e24.se/
http://www.e24.se/
http://www.nordea.se/
http://swedbank.se/
http://www.seb.se/
http://www.di.se/
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en organisation inte får tjäna fem gånger mer än den lägst betalda (Olve & Samuelson, 2008). 

Debatten har intresserat oss mycket i många olika aspekter. Men något som vi inte har hittat 

en bra förklaring på, är hur storbankerna resonerar kring den massiva kritiken gällande 

belöningssystem och bonusar. En kritik som i slutändan når deras kunder. Core, Guay och 

Larcker (2008) belyser att negativ publicitet är starkare relaterat till rörlig än vad det är till 

fast ersättning, vilket vi ser paralleller till debatten ovan. Det för oss in på följande 

problemdiskussion. 

 

1.2 Problemdiskussion

 
En omfattande studie i USA på över 11 000 tidningsartiklar mellan 1994 och 2002 menar på 

att negativ publicitet är i större grad relaterad till den del av lönen som överstiger grundlönen, 

än till själva grundlönen i sig (Core et al., 2008). Eftersom det är en amerikansk studie ska 

man vara varsam över att direkt plocka över forskningsresultaten i ett svenskt sammanhang. 

Men det känns rimligt att dra slutsatsen att höga rörliga ersättningar i form av bonusar drar åt 

sig massmedial uppmärksamhet. Core et al. (2008) menar även att de inte hittar mycket bevis 

på att negativ publicitet bidrar till att företagen sänker sina ersättningar till organisationers 

verkställande direktörer.  

I statens offentliga utredningar anser man dock att negativ publicitet är ett fruktat informellt 

sanktionsmedel bland företagens ägare och direktörer (SOU, 2006, s.548). Men det ställs 

särskilda krav på incitamentsprogram i börsnoterade företag, bland annat måste företag följa 

Näringslivets börskommités rekommendation om information angående förmåner till ledande 

befattningshavare (Smitt, Wiberg, Olwig, Riegnell & Sjöstrand, 2002). Finansinspektionen 

har nyligen släppt en promemoria med föreskrifter som trädde i kraft 1 januari 2010 

(Håkansson & Wennerholm, 2009). Anledningen var att EU-kommissionen ansåg att det 

fanns olämpliga ersättningssystem i finanstjänstesektorn, som stimulerat anställda till att ta 

högre risker för att få ersättning på kort sikt. Regleringens avsikt är att dels främja effektiv 

riskhantering, dels att inte uppmuntra effektivt risktaganden samt att gynna företagets 

långsiktiga intressen (Håkansson & Wennerholm, 2009). 

Vi ställer oss frågande till hur bankernas strategier rörande belöningssystem
1
 till ledande 

befattningshavare påverkas av legitimitetsdiskussioner i media samt nya föreskrifter. Varför 

har företag belöningssystem? Jensen och Meckling (1976) menar att agentteorin kan förklara 

förhållandet mellan agent och principal. Där principalen är den part som delegerar ut arbete 

till agenten i syfte att uppfylla principalens önskemål. Är båda parter nyttomaximerare finns 

det goda anledningar att tro att agenten inte alltid agerar för principalens bästa (ibid.). En 

annan syn på relationen mellan principal och agent finns i Stewardshipteorin, som definierar 

situationer där agenten inte motiveras av egenintresse, istället utför han/hon sina uppdrag efter 
                                                   
 1 I studien har vi valt att använda oss av begreppet belöningssystem och där innefatta uttryck som vanligtvis 

används i liknande sammanhang såsom incitamentsystem, ersättningssystem och bonussystem. 
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principalens vägnar (Davis, Schoorman & Donaldson, 1997). Vidare menar författarna att 

denna teori har fokus på agenterna vilket vi inte har som utgångspunkt.  

När det gäller strategier för belöningssystem kan det användas som incitament för att agenten 

ska maximera principalens intressen (Anthony & Govindarajan, 2007; Jensen & Meckling, 

1976). I det allra flesta organisationer är det individerna som utgör den viktigaste resursen 

d.v.s. humankapitalet (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Därför är det väldigt viktigt att skapa ett 

incitamentsystem som bejakar individens intressen (ibid.). Media väljer att bevaka de 

verkställande direktörer som har högst ersättning, oavsett om den är fast eller rörlig (Core et 

al., 2008). Medias roll som indirekt intressent i storbankerna har betydelse, då dessa skapar 

uppmärksamhet som påverkar företagets och direktörernas rykte (ibid.). Direkta intressenter 

såsom ägare, ledning men framförallt bankernas kunder påverkas av bilder som massmedia 

målar upp (Core et al., 2008). O´Sullivan och O´Dwyer (2009) menar att legitimitet beskrivs 

som en skillnad mellan organisationens värderingar och samhällets syn på dess beteende. 

Bakgrunden till legitimitetsdiskussioner är den massmediala uppmärksamheten som uppstår 

på grund av generösa belöningssystem till ledande befattningshavare (ibid.). 

Belöningssystem kan enligt Svensson och Wilhelmsson (1988) vara materiella och 

immateriella, individuella och kollektiva, omedelbara eller långsiktiga. Men på vilka grunder 

betalas bonusar ut till bankernas ledande befattningshavare? Grinstein och Hribar (2004) 

menar att styrelsen i stora offentliga företag ansvarar för ersättning till VD:n. En vanlig 

uppfattning är att styrelsen ger en ersättning som maximerar aktieägarvärdet. Ersättningsnivån 

beror både på tillgång och efterfrågan på verkställande direktörer och den ansträngningsnivå 

som befattningshavarna utövar i sitt ledarskap. Vidare menar författarna att chefen bör få 

högre ersättning om uppgifterna kräver större skicklighet eller om det krävs ett hårdare arbete. 

Jacobsen och Thorsvik (2002) menar att tanken bakom att använda belöningssystem är att 

människor sporras att prestera lite mer när det lockas av belöningar som bonusar. Vidare 

menar Grinstein och Hribar (2004) att eftersom styrelsen inte alltid kan kontrollera uppgifter 

så bör man anpassa incitamenten och förbinda kompensationen till VD med observerbara 

resultat.  

Det kan vara svårt för gemene man att observera dessa prestationer som utförs, och den livliga 

debatten i media angående sådana ersättningar kan delvis förklaras av att prestationerna är 

svåra att observera. Där har bankerna en pedagogisk utmaning att förmedla detta till sina  

intressenter och framförallt kunder. Hur banker väljer sin strategi och agera efter den med 

tanke på att upprätthålla ett legitimt agerande och fortsatt förtroende hos sina kunder är en 

intressant tankegång. Det har lett oss in på nedan formulerade problemställning.  
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1.3 Problemställning

 
Vilken betydelse har legitimitet för svenska storbanker vid utformandet av strategier för 

belöningssystem? 

 

1.4 Syfte

 
Syftet med denna studie är att beskriva hur och varför ledande befattningshavare belönas och 

hur svenska storbanker utformar sina strategier för belöningssystem. Detta med hänsyn till 

den publicitet som uppkommer till följd av bonusutbetalningar. Samt hur bankerna vidtar 

åtgärder i syfte att upprätthålla ett legitimt beteende inför sina intressenter.  

 

1.5 Centrala begrepp 

 
Belöningssystem – Består av olika åtgärder som har i syfte att bättre ta till vara på anställdas 

kompetens och resurser (Svensson & Wilhelmsson, 1988). 

Legitimitet – Skillnader mellan sociala värderingar och organisationers aktiviteter och 

normer rörande acceptabelt beteende i samhället (Suchman, 1995).  

Strategi – Är ett redskap för att nå verksamhetens övergripande mål (NE.se).  

 

1.6 Uppsatsens disposition

 
Kapitel 2: Uppsatsens metod  

I detta kapital behandlar vi och redogör val av metod, vetenskapligt synsätt samt ansats för 

studien. Vi beskriver varför undersökningen grundar sig på en förståelsebaserad metod och 

faktorer som ligger bakom valet av en deduktiv ansats.  

 

Kapitel 3: Teoretisk referensram 

I det tredje kapitlet redogör vi först bakgrunden till agentteorin, för att vidare beskriva 

belöningssystem och dess funktion för att tillsist mynna ut i teorier rörande legitimitet som 

leder till ett skapande av en egen modell.  

 

Kapital 4: Empirisk metod  

I följande kapitel presenterar vi hur undersökningen har arbetats fram, vilket urval vi har lagt 

analysens fokus på, samt en redogörelse över insamlingen av teori och vår konstruktion av 

intervjuguide. 

http://www.ne.se/
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Kapitel 5: Empiri 

I detta kapitel redovisas den data vi samlat in för att uppfylla studiens syfte.  

 

Kapital 6: Analys  

Här presenteras den bearbetade empirin, samt likheter och skillnader mellan empiri och teori 

diskuteras. Teorin använder vi för att förstå och förklara det empiriska materialet.  

 

Kapitel 7: Slutsats  

I det avslutande kapitel redovisar vi våra slutsatser av det vi har kommit fram till i analysen 

och återkopplar till vår problemdiskussion, syfte samt problemställning som besvaras.   



6 
 

2. Uppsatsens metod 

I följande kapitel introduceras vårt valda arbetssätt där vi diskuterar utifrån fundamentala 

teorier de val vi gjort och på vilket sätt de tillför uppsatsen. Vi redogör samtidigt vilka val vi 

avstått från att göra och de antaganden vi valt att luta oss mot. Vi presenterar också 

kortfattat Finansinspektionens nya föreskrifter rörande finansiella företag för att ge oss en 

ökad förförståelse. 

 

2.1 Vetenskaplig utgångspunkt

 
Patel och Davidsson (2003) menar att det är viktigt att ha god överblick över olika 

vetenskapliga förhållningssätt för att kunna bedriva framgångsrik forskning.  Positivismen har 

sitt ursprung i naturvetenskapen (Hartman, 2004). Positivister formulerar helst teorier och 

hypoteser i form av matematiska formler (Patel & Davidsson, 2003). Vidare menar författarna 

att forskarens person inte på något sätt ska kunna påverka forskningsresultatet, denne ska 

kunna bytas ut och resultatet fortfarande bli detsamma, det innebär att forskaren ska vara 

objektiv. 

Problem som uppstår utav det positivistiska angreppssättet är att det blir svårt att formulera 

hypoteser som kan testas kvantitativt och ge samma resultat om någon annan skulle göra 

undersökningen, speciellt då vi ska utföra två fallstudier; Swedbank och Nordea. I vår studie 

passar ett hermeneutiskt förhållningssätt in bättre som enligt Patel och Davidsson (2003) och 

Hartman (2004) sägs ha ett helt annat ursprung än positivismen.  

För att bli mer insatta i ämnet belöningssystem, och kunna hitta tänkbara förbindelser till 

strategier och legitimitet har vi valt att studera existerande kunskap i området. Hartman 

(2004) menar att hermeneutiken står för den kvalitativa förståelsen där forskaren har en öppen 

subjektiv roll. Forskaren närmar sig forskningsobjektet utifrån sin egen förståelse. Vidare 

menar författaren att hermeneutikern försöker ha en holistisk uppfattning d.v.s. att se helheten 

mer än att se summan av delarna. Det blir vår uppgift att tolka den information som vi fått 

utifrån valda teorier. Vi utformade arbetet såsom att vi först tog fram relevanta teorier vad det 

gäller relationen mellan agent och principal, som anses vara en viktig faktor hos 

belöningssystemen (Anthony & Govindarajan, 2007). Något som underlättar insamling av 

teoretiska referensramen är att vi får stöd av Houston och James (1995), som menar att 

faktorer som påverkar kompensationen och omsättningspolicys i bank är förvånansvärt lika de 

faktorer som influerar policys i andra branscher.  

Det har forskats mycket beträffande agentteorin genom åren (Anthony & Govindarajan, 2007) 

och vi har använt oss av en stor mängd artiklar med varierande aktualitet. Men eftersom ny 

forskning inom området grundar sina teorier i de äldre teorierna har vi valt att ta med dessa, 

då de är viktiga att få med eftersom de fortfarande står som betydande grund för forskning 

inom ämnet. Vidare studerade vi belöningssystem och förklaringar till begreppet legitimitet 

som båda är högst väsentliga i vår problemställning. Vi har också försökt sätta oss in i den 

mediedebatt som råder gällande bonusutbetalningar i de svenska storbankerna. Vidare har vi 
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genom den insamlade teorin skapat en egen modell där vi knyter ihop sambanden mellan de 

olika områden som vi berör i studien. Eftersom vi samlat kunskap om belöningssystem och 

angränsande teorier som är relevanta för vår undersökning, har vi valt att göra intervjuer för 

att få en inblick i hur bankerna resonerar. 

 

2.1.1 Finansinspektionens nya föreskrifter från 1 januari 2010

 
Vi har gått igenom Finansinspektionens rapporter avseende ersättningssystem för att få en 

klarare bild över vad som gäller och kommer gälla inom närmsta tiden bland annat för 

Sveriges storbanker. 

Finansinspektionen (FI) föreslog hösten 2009 nya föreskrifter kombinerat med allmänna råd 

som trädde i kraft den 1 januari 2010. Föreskrifterna gäller kreditinstitut, värdepappersbolag 

och fondbolag. De allmänna råden gäller övriga finansiella företag under full tillsyn av FI. 

Regleringarna genomförs enligt EG-kommissionen rekommendation, K(2009) 3159 om 

ersättningspolicys inom finanssektorn. FI har också beaktat riktlinjer av Financial Stability 

Boards (FSB) för sunda ersättningssystem (Håkansson & Wennerholm, 2009). 

Det främsta målet med regleringen är att förbättra finansiella företags hantering av risker i 

sina ersättningssystem. EU-kommissionen anser att olämpliga ersättningssystem inom 

finanssektorn har lett till överdrivet risktagande och det har bidragit till både betydande 

förluster i större finansiella företag men även styrproblem inom EU och globalt. Dagens 

ersättningssystem har i vissa fall belönat kortsiktiga vinster och stimulerat anställda till att ta 

överdrivna risker som lönat sig för individen på kort sikt. Det har givit finansiella företag 

förluster på lång sikt. Därför är en reglering viktig för att riskerna med finanssektorns 

ersättningssystem ska hanteras på ett effektivt sätt (ibid.). 

Föreskrifterna avser att det finns en ersättningspolicy som är fastställd av styrelsen som ska 

beskriva hur belöningssystemet är uppbyggt, ska tillämpas och följas upp. Det ska även 

främja en effektiv riskhantering och inte uppmuntra till överdrivet risktagande. De allmänna 

råden syftar till att ersättningssystemet ska gynna företagets långsiktiga intressen. När man 

utvärderar resultat bör det mätas över en hel konjunkturcykel liksom de risker som resultatet 

är förenat med. Det ska upprätthållas en balans mellan fast och rörlig ersättning, hälften av 

den rörliga ersättningen bör inte betalas ut förrän tidigast efter resultatperioden. Ersättningen 

bör kunna reduceras eller återkrävas om resultatet måste justeras i efterhand eller om 

företagets ställning försämras. Enligt FI ska en oberoende kontrollfunktion enligt 

föreskrifterna årligen granska hur ersättningarna stämmer överens med ersättningspolicyn, 

och enligt föreskrifterna finns det krav på att företagen årligen ska offentliggöra en 

redogörelse för dess ersättningar (ibid.). 
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2.2 Ansats

 
När man diskuterar olika angreppsätt för att samla in data brukar man använda sig främst av 

två linjer. Antingen den deduktiva eller induktiva (Jacobsen, 2006). När vi använder oss av 

den induktiva ansatsen går vi in med ett mer öppet förhållande till det vi ska studera. Utan 

förutfattade teorier, hypoteser och så vidare. Kritiken mot detta förhållningssätt har 

framförallt gått ut på att forskare menar att människor inte har kapacitet att samla in all 

relevant information (Jacobsen, 2006; Patel & Davidsson, 2003). Den deduktiva ansatsen 

kännetecknas av att man utifrån tidigare teorier drar slutsatser och sen härleds hypoteser ur 

teorin. Den deduktiva ansatsen används i stor utsträckning vid kvantitativ metod eftersom det 

ligger i metodens natur att forskarna kategoriserar informationen innan den samlas in, att 

frågorna är fasta och svarsalternativen är givna (ibid.).  

Den induktiva ansatsen blir bortvald på grund av att det krävs gedigna förkunskaper för att ha 

en möjlighet att kunna ha det förhållningssättet. I studien har vi valt att gå in med en deduktiv 

ansats som mynnar ut i en kvalitativ undersökning. Vi samlar in en teoretisk referensram och 

skapar vår teori utifrån den. Empirin samlas sedan in genom djupintervjuer som vi kan 

analysera efter den teori och de modeller som skapats inom området. Vidare menar Patel och 

Davidsson (2003) att det också finns ett tredje sätt att relatera teori och empiri vilket är 

abduktion som är en kombination mellan deduktion och induktion. Det innebär att utifrån ett 

enskilt fall börjar man jobba induktivt, i nästa steg prövar man denna hypotes eller teori på 

nya fall och i detta steg arbetar forskaren deduktivt (ibid.). På detta sätt menar författarna att 

den ursprungliga hypotesen eller teorin kan bli mer generell. En fördel med detta arbetssätt är 

att det inte låser forskaren i lika stor utsträckning som fallet hade varit om man enbart hade 

arbetat med deduktivt eller induktivt (ibid.). Men det finns uppenbara risker, ingen forskning 

startar utan förutsättningar vilket innebär att forskaren exempelvis tar med sig omedveten 

erfarenhet utifrån tidigare studier. Kan på detta sätt missa nya spännande infallsvinklar (ibid.). 

Efterhand som uppsatsarbetet fortlöper kan det komma fram nya teorier och hypoteser som 

styrker det som undersöks. Därför kan det bli svårt att inte låta sig påverkas av abduktiva 

förhållningssättet.   

 

2.3 Kvantitativ eller kvalitativ

 
Vi bör använda oss av en kvalitativ ansats när vi har en oklar problemställning och behöver 

utforska, samt när vi har nyanserade beskrivningar av hur människor förstår och uppfattar en 

situation (Jacobsen, 2006). Vidare menar författaren att en oklar problemställning är mer 

explorativ. Vi har en problemställning som är av undersökande natur, då det finns lite 

forskning gällande belöningssystem och legitimitetspåverkan i Sverige sedan tidigare. Därför 

blir vårt förhållningsätt mer utforskande d.v.s. explorativt för att nå vår problemställning. 

Den stora skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ är hur öppna forskarna är för nya inslag 

och överraskande information under datainsamlingens gång. Kvalitativa ansatser är ofta 
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öppnare medans kvantitativa är slutna (Jacobsen, 2006). Nedan redogörs på en skala när det 

passar med respektive metod: 

 

             Figur 1. Kvalitativ och kvantitativ metod (Jacobsen, 2006, s.139) 

Kvantitativa metoder har den fördelen att den standardiserar informationen, vilket gör att det 

är lätt att behandla den med hjälp av datorprogram (Jacobsen, 2006). En kvantitativ 

undersökning tittar på frågan ”hur mycket eller hur många finns det av det eller det”. För att 

göra detta krävs det att en klassificering av data (Hartman, 2004). Vid en kvantitativ ansats 

kan vi koncentrera oss på att få många uppgiftslämnare och ett representativt urval av 

personer, då får vi större möjlighet att generalisera. Därför brukar man ofta säga att dessa 

undersökningar har hög extern giltighet (ibid.).  Vi har som tidigare nämnt gjort en 

avgränsning på svenska storbanker, och med hjälp av enbart intervjuer blir det svårt att få ett 

representativt urval, generalisera och dra slutsatser. För vår studie passar den kvalitativa 

ansatsen bättre, eftersom en intervju med en väl insatt person kan ge många utvecklande svar.  

Hartman (2004) menar att i en kvalitativ undersökning behöver man inte från början 

bestämma sig för vem som ska ingå i urvalet. Ofta börjar man intervjua eller observera 

någon/några, utifrån denna lärdom görs nya urval. Författaren definierar kvalitativa 

undersökningar enligt följande: ”Kvalitativa undersökningar karaktäriseras av att man 

försöker nå förståelse för livsvärlden [sic] hos en individ eller grupp individer” (Hartman, 

2004, s.273). I och med vår undersökande studie inriktad mot en grupp individer hos svenska 

storbanker gör sig vår problemställning mer passande i en kvalitativ kontext.  

En kvalitativ metod sätter få begränsningar på de svar en uppgiftslämnare kan ge (Jacobsen, 

2006). Vidare menar författaren att ett ledord för denna ansats kan vara öppenhet, då den 

lägger vikt vid detaljer, nyanser och det unika hos varje uppgiftslämnare (ibid.). Därför bidrar 

ofta kvalitativa ansatser till hög intern giltighet. Kvalitativa ansatser anses också vara flexibla  

(ibid.). Detta har betydelse för vår studie då vi inte vet vilken respons vi får på våra ställda 

frågor till respondenterna. En starkt bidragande orsak att vi inte valt att använda oss av en 

kvantitativ ansats är att vi genom vår problemställning koncentrerar oss på ett specifikt 

område nämligen banksektorn och Sveriges storbanker.  

 

 

 



10 
 

3. Teoretisk referensram 

Belöningssystem i form utav bonusar är idag ett hett debattämne. För att kunna begripa 

belöningssystemet funktion och legitimitetsaspekter har vi utgått från den allmänt vedertagna 

agentteorin sedan 30 år tillbaka av Jensen och Meckling. För att sedan bygga på med teorier 

rörande belöningssystem och legitimitet. I detta kapitel redogör vi de teorier som vi anser 

relevanta för vår problemeställning.  

 

3.1 Teori

 
”En teori är ett system av inbördes relaterade begrepp som tillsammans ger en bild av en 

företeelse. Teorin uttalar sig om hur begreppen är relaterade till varandra så att det går att 

förklara och förutsäga företeelsen eller förstå innebörden av den”  (Svensson & Wilhelmsson, 

1988, s.22). 

 

3.2 Agentteorin

 
I moderna bolag har ägandet till stor del blivit skilt från ledningen, vilket har lett till att ägarna 

har förlorat en del av sin direkta kontroll (Berle & Means, 1932). Agentteorin visar hur 

kontrakts- och incitamentsprogram kan utformas för att motivera individer att uppnå samma 

mål. Den försöker förklara de viktigaste faktorerna när man utformar belöningssystem 

(Anthony & Govindarajan, 2007).  Enligt Brealey, Myers och Allen (2008) tar agentteorin sin 

utgångspunkt i att vi har flera olika intressenter. Anthony och Govindarajan (2007) menar att 

en agent- och principalrelation uppstår när den ena parten (principalen) anlitar den andra 

(agenten) att utföra ett uppdrag. Det innebär att man delegerar bestämmanderätt exempelvis: 

aktieägarna anlitar en verkställande direktör och förväntar sig att han/hon ska agera utifrån 

deras intressen (ibid.). På en lägre nivå är det VD:n som är principal och undercheferna är 

agenterna.  Ett av agentteorins huvudinslag är att principalen och agenten har olika 

preferenser och mål, vilka genom stimulerande kontrakt kan reduceras (Anthony & 

Govindarajan, 2007).  

”...the economist used to assume without question that all these players acted for the common 

good...” (Brealey et al., 2008, s.969). Detta citat beskriver uppfattningen som ekonomer hade 

för över 30 år sedan om synen på risktagande och arbetssätt. Eisenhardt (1989) fyller i och 

menar att på sent 60-tal, tidigt 70-tal upptäckte ekonomer att det förekommer skillnader i 

synen på risk mellan individer och grupper, som enligt författaren speglar agentteorins 

huvudsakliga definition mellan principal och agent. 
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3.2.1 Agentkostnader

 
Agentproblem uppstår när två parter agerar för egen vinning (Ross, 1973; Jensen & Meckling, 

1976; Eisenhardt, 1989; Brown Johnsson & Droege, 2004). Det vill säga dessa problem 

uppstår när agenten inte agerar utifrån principalens intressen (Brealey et al., 2008; Jensen & 

Meckling, 1976). Eisenhardt (1989) tar upp två olika problem som uppstår mellan dessa 

parter. Dels att de har olika mål och det kan vara svårt och dyrt för ägarna (principalen) att 

kontrollera vad cheferna (agenten) gör och hur de agerar. Dels också för att de kan ha olika 

attityder gentemot risktagande. Jensen och Meckling (1976) anser att vi har goda anledningar 

att misstänka att agenten inte alltid agerar utifrån principalens intressen om båda vill 

maximera sin egen nytta. 

Agentteorin har som utgångspunkt att individer agerar utifrån eget intresse (Anthony & 

Govindarajan, 2007). Agenter förväntar sig inte enbart att få finansiell kompensation utan 

även kompensation i form utav fritid, attraktiva arbetsförhållanden och flexibla arbetstider etc. 

Vissa agenter kanske föredrar ledig tid framför hårt arbete och prestation (ibid.). Vidare 

menar författarna att prestationer ökar företagets värde medans ledighet inte gör det. 

Aktieägare antas bara vara intresserade av den finansiella avkastning som kommer från deras 

investering i företaget (ibid.). 

Det är omöjligt att helt frångå några agentkostnader. Eftersom agenten inte kommer att agera 

utifrån principalens intresse om det inte finns något som ”sporrar” agenten att handla och ta 

optimala beslut i principalens intresse (Jensen & Meckling, 1976).  

Jensen och Meckling (1976) definierar agentkostnader utifrån tre punkter: (a) Utgifter för 

övervakning, begreppet menar i vidare omfattning mer än bara mätning och observation av 

agenten. De försöker kontrollera beteendet genom olika former av budgetrestriktioner, 

kompensationer och operativa regler. (b) Fasta utgifter för agentens arbete, samt (c) den 

kvarvarande förlusten som definieras som skillnaden mellan den intressekonflikt som finns 

mellan agent och principal, vilket innebär att agenten inte alltid agerar efter att maximera 

principalens välstånd (ibid.). Brealey et al. (2008) ger oss en klarare bild av hur dessa 

skillnader i intressen kan se ut i praktiken. Författarna ger ett exempel på att om du som VD 

endast får en fast lön per månad och har som uppgift att endast investera i lönsamma projekt, 

troligtvis kommer försöka göra detta men kommer att ställas inför olika lockande alternativ 

som exempelvis att (1) undvika risker. Vilket innefattar om VD:n endast får en fast lön blir 

denne mindre benägen att investera i riskfyllda projekt, eftersom det ändå inte gagnar 

honom/henne. Skulle VD:n misslyckas med projektet riskerar denne att förlora sitt jobb. 

Alltså väljs lågrisk- framför högriskprojekt, då VD:n inte får vara med och dela de riskfyllda 

projektens förväntade högre avkastning. Eller (2) att VD förankrar investeringar vilket 

innebär denne favoriserar projekt framför andra som han själv har specialkunskap inom. 

Sådana scenarion går knappast undvika för en chef med fast lön, vilket resulterar i att det 

uppstår agentkostnader (Brealey et al. 2008). Agentkostnader som Jensen och Meckling 

(1976) definierar såsom de åtgärder som behövs för att minska ovan nämnda beteenden. 
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3.2.2 Att reducera agentkostnader

 
Forskare inom agentteorin hävdar att det finns två vägar för att hantera problem med olika 

intressemål. Det är övervakning eller belöningar (Anthony & Govindarajan, 2007), vilket 

genom övervakning och användning av olika incitament kan minska olika intressekonflikter 

som uppstår mellan principal och agent (Brealey et al., 2008; Jensen & Meckling, 1976). De 

olika metoder som används för att övervaka är bland annat revision, formella kontrollsystem, 

budgetrestriktioner samt att skapa liknande incitamentssystem för agenterna som för 

principalen i företaget (Jensen & Meckling, 1976). Eftersom övervakning inte fungerar helt 

felfritt behövs andra medel till hjälp som exempelvis; incitament för ledningen, för att få 

agenten att arbeta mot principalens uppsatta mål (Brealey et al., 2008). 

Principalen försöker skapa rätt belöningssystem i ett försök att minska preferenserna. Desto 

mer agentens belöning beror på prestation, desto större incitament har agenten att prestera. 

Därför bör principalen utforma dessa prestationsmått så att de uppfyller hans/hennes egna 

intressen (Anthony & Govindarajan, 2007). Exempelvis om en verkställande direktör enbart 

får en grundlön så kan denna person bli mindre motiverad att arbeta flitigt, jämfört med om 

denne hade fått grundlön plus bonus. I det senare fallet motiverar det VD:n att arbeta hårdare 

för att öka vinsten, det gynnar principalen (ibid.). Det är viktigt att utforma ett prestationsmått 

som reflekterar agentens ansträngning i så stor utsträckning som möjligt. Om inte, minskar 

incitamenten för agenten att öka sin prestation (Anthony & Govindarajan, 2007). På grund 

utav olika riskaversion mellan agent/principal, informationsasymmetri och kostnad för 

övervakning kan inte något incitamentsprogram garantera att målen fullständigt stämmer 

överens mellan parterna (ibid.). 

 

3.3 Belöningssystem

 
Belöningar kan vara materiella och immateriella, individuella och kollektiva, omedelbara eller 

långsiktiga (Svensson & Wilhelmsson, 1988). Oavsett hur belöningssystem utformas så är 

avsikten att påverka dem som belönas (Smitt et al., 2002). Men det finns även en annan viktig 

aspekt, att skapa ett attraktivt belöningssystem förbättrar ofta rekryteringen av nya 

medarbetare (ibid.). Vidare ska belöningarna vara konkurrenskraftiga för att kunna attrahera 

och behålla de bästa cheferna (Olve & Samuelson, 2008). Genom att knyta bonus till önskad 

prestation ska belöningarna kommunicera och förstärka företagets huvudprioriteringar (ibid.).  

Bland externa intressenter kan kommunikationen kring belöningssystem öka bolagets 

anseende (Smitt et al., 2002). I alla organisationer finns ett belöningssystem (Svensson & 

Wilhelmsson, 1988). Dessa arrangemang vars syfte att öka prestationer för belöning kallas 

ofta incitamentsystem (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Vidare är avsikten att motivera anställda 

att utföra sina tilldelade roller och lösa uppgifterna som organisationen är tillfreds med. 

Uppträder individen i linje med vad organisationen vill, får personen en belöning (ibid.). 

Vidare menar Svensson och Wilhelmsson (1988) att ett belöningssystem består av olika 

åtgärder som i syfte ska ta vara på värdefull kompetens från företagets anställda. 
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Lönesystemet är den grundläggande delen av varje belöningssystem. Syfte med 

belöningssystemen är framförallt enligt Svensson och Wilhelmsson (1988) att: 

 Skapa större engagemang och motivation inom företaget 

 Öka effektiviteten i företaget 

 Belöna prestation och förmåga 

 Sprida aktieägandet för att stimulera aktiemarknaden 

 Ge de anställda en del av vinsten när företaget visar goda resultat 

 Knyta de anställda ekonomiskt till företaget 

Många belöningssystem innehåller bonusar och optioner för direktörerna, men det behöver 

inte nödvändigtvis betyda att kompensationen för dessa individer är kopplade till deras 

prestation, då det kan finnas andra faktorer som påverkar (Akhigbe, Madura & Ryan, 1997). 

Det har observerats att det finns ett positivt samband mellan bonusersättning och insats 

(Grinstein & Hribar, 2004). Det behövs incitament för att göra skillnad, VD:n kan genom 

incitament vara mer benägen att jobba hårt för att öka bankens resultat då deras ersättning 

ibland är kopplad till företagets utfall (Grinstein & Hribar, 2004). En lönsam metod för att 

koppla ersättning till resultat är genom användning utav bonusar, optioner eller andra 

extraförmåner (ibid.). Det har även bevisats att högre chefer vanligtvis är kompenserade 

genom flera olika belöningar exempelvis; befordran, aktier och lön (Eisenhardt, 1989). 

Verkställande direktören är skyldig att utföra en rad uppgifter för att maximera nyttan hos 

investerarna. Denne bör få högre ersättning om uppgifterna kräver större skicklighet eller om 

det krävs ett hårdare arbete (Grinstein & Hribar, 2004). Men eftersom styrelsen inte alltid kan 

kontrollera arbetsuppgifterna bör man anpassa incitamenten och förbinda kompensationen till 

observerbara resultat (ibid.).  

Banker besitter en snävare syn när det gäller förhållandet mellan ersättningsnivåer och 

prestationsnivå för cheferna, än för företag i allmänhet. På grund av banksektorns begränsade 

företagskontroll och övervakningsanordning (Akhigbe et al., 1997).  Författarna menar att 

bolag som är mer känsliga för yttre kontroll, är mindre benägna att ta dåliga beslut. 

Förordningar och föreskrifter kan dämpa den yttre kontrollen av bankerna (ibid.). I 

förlängningen kan ersättning användas som en försäkring att verkställande direktörer 

fokuserar på att tillfredställa aktieägarna. Ersättningen kan då behöva vara mer bunden till 

bankens resultat än för andra typer av företag som har rimliga kontroll- och 

övervakningsmekanismer (ibid.). Vidare kan aktieägarna begränsa ledningens direktiv genom 

att tillåta ett incitamentavtal som anger riskdelning och fördelning av avkastning mellan ägare 

och chefer (ibid.). 

 

3.3.1 Styrning med hjälp av belöningssystem 

 
Ersättningen är beroende av produktiviteten, om man inte har ett strukturerat belöningssystem 

kan det skapa agentproblem, eftersom chefer kan gå efter egna intressen snarare än att gå sina 

aktieägares spår (Akhigbe et al., 1997). För att upprätthålla kontroll är det viktigt att förse 
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individen med belöningar så individen kan fullfölja sitt egenintresse och på så sätt även det 

kollektiva intresset (Eisenhardt, 1985). Det bör finnas ersättningssystem som är strukturerade 

för att belöna bra prestationer i syfte att minska agentproblem (Akhigbe et al., 1997). 

Belöningssystem är i allt högre grad är nyckeln till framgång, duktiga och engagerade 

medarbetare är avgörande för att klara den hårda konkurrensen (Smitt et al., 2002). 

Svensson och Wilhelmsson (1988) menar att grundlönen är en stor del av belöningssystemet, 

den uppfattas dock inte som en belöning i den bemärkelsen utan som en ren självklarhet. Den 

verkställande direktörens grundlön bör vara direkt kopplad till storleken på den finansiella 

institutionen och dess finansiella resultat gällande avkastning (Akhigbe et al., 1997). 

”Organisationer måste anpassa sin struktur, sina belöningssystem och fysiska arrangemang 

till människorna för att få dessa att prestera” (Jacobsen & Thorsvik, 2002, s.291). 

Utbetalningar av bonusar beror rent generellt på individens position, bankens storlek och 

bankens uträttande (Ang, Lauterbach & Schreiber, 2002; Bliss & Rosen, 2001).  

Ang et al. (2002) har kommit fram till att det finns två nivåer av kompensation bland cheferna 

som de väljer att kalla ”VD och resten”. Chefer har mer betalt, särskilt när det gäller 

prestationsincitament exempelvis betalningar såsom optioner och belöningar baserade på 

fleråriga mål och resultat (ibid.). Lön efter prestation har i alla år varit den klassiska materiella 

drivkraften (Svensson & Wilhelmsson, 1988).      

”Mången har för mycket men ingen har nog” (Svensson & Wilhelmsson, 1988, s.48). 

Ett vanligt sätt att basera bonus till VD:n är genom att knyta den rörliga ersättningen mot 

företagets aktiekurs, exempelvis via optionsprogram (Anthony & Govindarajan, 2007). Det 

finns två problem som bland annat uppmärksammats med denna typ av kontrakt. Det första 

problemet är om den verkställande direktören inte tar på sig några projekt med hög risk och 

således hög avkastning som principalen eftersträvar, eftersom han/hon vill undvika att 

aktiekursen faller (ibid.). För det andra är det svårt att härleda VD:ns prestation till 

aktiekursen, eftersom det finns många externa faktorer som kan påverka aktiekursen. Det 

innebär att principalen riskerar att betala ersättning till VD:n som inte beror på hans/hennes 

insats (ibid.). 

Verkställande direktörens auktoritet spelar en viktig roll vid bedömning av bonusar, den 

verkar förklara mycket mer om variationen av bonusar, än vad ansträngningar och 

prestationer gör (Grinstein & Hribar, 2004). Lewis (2000) menar att det finns 

anmärkningsvärda egenskaper vid bonusutbetalningar, man lägger stor vikt vid 

organisationens belöningssystemsstrategi för att uppmuntra anställdas beteenden som är 

förenliga med att tillgodose kundernas behov. Med tanke på den självverkande karaktären av 

dessa behov är det nödvändigt att belöningssystem bör klara av snabba förändringar och ge 

uttryck för en rad initiativ, exempelvis lön efter kompetens eller vinstrelaterad lön för att 

uppnå flexibilitet (ibid.). Författaren menar att detta innebär ett belöningssystem som inte bara 

är flexibelt, utan också enkelt att förstå, driva och förändra. Utbetalningar bidrar till förbättrad 
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ömsesidighet mellan arbetsgivare och arbetstagare genom att belöna initiativ som genomförs 

med en hög grad av arbetstagarinflytande och resultera i båda parter vinner (Lewis, 2000). 

 

3.3.2 Vem ska belönas?

 
Det är viktigt att skilja mellan olika typer av belöningar; individ-, grupp- och 

systembelöningar, när man ska bedöma hur incitamentsystemet bör läggas upp (Jacobsen & 

Thorsvik, 2002). När man pratar om belöningar tänker nog de flesta på belöningar till 

individer för ett väl utfört jobb. Det kan bestå av högre lön, bättre befattning och finare kontor 

etc. Tanken med individuell belöning är att det ska leda till en förstärkt individuell insats 

(ibid.). Det kan också tänkas att stark belöning av individuell insats leder till konkurrens 

mellan individer. Det kan vara positivt men kan ändå gå ut över samarbetet (ibid.). 

Gruppbelöningar d.v.s. till flera personer har i syfte att ge belöningar till hela gruppen och 

stimulera till samarbete. Baksidan kan vara att man förlorar något av det individuella 

incitamentet samtidigt som sådana belöningsformer förmodligen ökar konkurrensen mellan 

olika avdelningar och grupper i organisationen (ibid.). Systembelöningar finns bland annat för 

att undvika intern konkurrens och ges till alla som definieras som medlemmar av 

organisationen. Det kan exempelvis vara ett pensionssystem, möjligheten att köpa aktier i 

företaget och dylikt. Det spelar en viktig integrerande roll för hela organisationen därmed kan 

sådana belöningar ha en symbolisk och kulturell effekt (ibid.). Uppdelningen tydliggörs i 

figuren nedan. 

Jacobsen och Thorsvik (2002) har valt att beskriva incitamentsystem enligt följande:  

              Figur 2. Egenmodifierad bild från (Jacobsen & Thorsvik, 2002, s.303) 

 

3.3.3 Vad ska belönas? 

 
Belöningar kan delas ut på grund av något som har gjorts, d.v.s. en viss typ av beteende 

exempelvis god sakbehandling, överensstämmelse med proceduren och regler som belönas  

(Jacobsen & Thorsvik, 2002).  Belöning kan också ske i form av att företaget belönar 

resultatet av det arbete som utförts (ibid.).  

Grinstein och Hribar (2004) ger som exempel att det är styrelsen i stora offentliga företag som 

ansvarar för ersättning till VD:n. Författarna menar att det är en vanlig uppfattning att 

styrelsen ger en ersättning som maximerar aktieägarvärdet. Ersättningsnivån beror både på 
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tillgång och efterfrågan på verkställande direktörer och den ansträngningsnivå som VD:n 

utövar i sitt ledarskap. 

 

3.3.4 Blandmodellen

På senare tid har allt fler organisationer i allmänhet börjat använda sig av en blandmodell i 

deras belöningssystem d.v.s. en blandning mellan beteende- och resultatbaserad ersättning 

(Jacobsen & Thorsvik, 2002). Eftersom dessa två belöningstyper betraktas som två 

ytterligheter på en skala. Vidare menar författarna att en ren resultatlön ofta blir orättvis 

därför att det blir svårt för individen att ha full kontroll över vilka resultat han/hon kan 

prestera medans en beteendebaserad lön fungerar i en begränsad grad som motivation för att 

prestera något extra (ibid.). 

 

3.3.5 Bestämning av kontrollstrategier för prestation 

 
Eisenhardt (1985) menar att det finns två bakomliggande kontrollstrategier. Den ena är att 

kontroll kan uppnås genom utvärdering av prestation. Alternativt minska skillnaderna i 

preferenser bland organisationsmedlemmarna. Medlemmar samarbetar för att uppnå 

organisatoriska mål vilket är en strategi som betonar människors policys som exempelvis 

urval, utbildning och socialisering. Vidare menar författaren att dessa två kontrollstrategier 

hänger ihop. Om det finns noggranna bedömningssystem kan en organisation tolerera att det 

finns olika mål hos de anställda. Dålig prestation i bedömningssystemen kan tolereras när 

målen är lika. Kontrollstrategin för prestation antyder att något behöver mätas, i detta fall 

antingen beteendet hos de anställda eller resultatet av detta. Därför talar man om beteende- 

eller resultatbaserad prestation (ibid.). För att effektivt kunna kontrollera beteende och resultat 

är det viktigt att personalavdelningen känner till vilka regler som ska specificeras för att 

uppnå bästa önskade prestation (Ouchi, 1979). Möjligheter att kunna mäta antingen resultat 

eller beteende som är relevant för den önskade prestationen är avgörande för användandet av 

kontrollstrategier (ibid.).  
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Modellen nedan specificerar om det är möjligt att mäta dessa två faktorer:   

                             Figur 3. Egenmodifierad bild utifrån Ouchi (1979) 

A) Som ett exempel på denna post har vi Apollo-programmets färdplan till månen. Här 

kan vi specificera varje steg i denna process som krävs för att få en bemannad kapsel 

till månen och tillbaka. Det ger oss en möjlighet till beteendekontroll, men vi kan även 

mäta resultatet väldigt väl. Antingen kommer vi fram och tillbaka eller så gör vi det 

inte (Ouchi, 1979). 

B) Löpandebandfabrik, vi kan lätt övervaka beteendet hos de anställda som arbetar med 

maskinerna men det är låg förmåga att observera varje enskild individs prestation i 

arbetet (ibid.). 

C) Detaljhandlare, vad som behövs för att bli en framgångsrik handlare är bortom vår 

vetskap, vi kan således inte skapa en uppsättning regler som med säkerhet skulle leda 

till framgång. Men vi kan med säkerhet mäta försäljningsvolym, vinst och 

lageromsättningshastighet för varje enskild handlare (ibid.). 

D) Högteknologiskt forskningslaboratorium, här har vi ingen möjlighet att definiera 

beteenderegler som skulle leda till ett vetenskapligt genombrott. Även om vi kan mäta 

en vetenskaplig succé så får vi inte se den fulla effekten förrän flera decennier senare 

(ibid.). 

Eisenhardt (1985) menar att beteende är svårt att mäta om uppgiftens programmerbarhet 

minskar eftersom det inte är lika specificerat, vilket också Jacobsen och Thorsvik (2002) 

anser då det kan uppstå svårigheter att mäta både beteende och resultat. Ofta måste 

organisationer välja enklare incitamentssystem. Den vanligaste formen är att utgå ifrån 

kriterier som utbildning, anciennitet
2
, befattning och andra mätbara variabler (ibid.). 

Om vi ser till en resultatbaserad prestation kan mål tydliggöras och därmed kan resultatet 

mätas på ett enklare sätt. Om både beteende och resultat kan mätas, kan vi använda bådadera 

(Eisenhardt, 1985). Om uppgiften inte är programmerbar eller har ett mätbart resultat, kan den 

alternativa kontrollstrategin d.v.s. socialisering användas för att minimera skillnader i 

preferenser (ibid.). 

                                                   
2
 Princip om företräde vid utnämning på grund av fler tjänsteår (NE.se) 

http://www.ne.se/
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3.3.6 Belöningssystemets effektivitet

 
Att utforma ett effektivt belöningssystem där prestationer kopplas till företagets mål är 

avgörande. Påverkas inte de anställdas beteende och engagemang har belöningssystemet 

misslyckats. Då har företagets kostnader ökat utan att de har fått något tillbaka i prestation 

(Smitt et al., 2002). Vidare menar författarna att det är en stor utmaning för styrelsen och 

ledningen att lyckas med effektiv utformning av belöningssystem. Vars design anger vad 

företaget vill åstadkomma, hur man vill bete sig, och vilken typ av prestation man måste visa 

för att vara effektiv (Lewis, 2000). Det kan lätt uppstå problem att mäta vem som ska bli 

belönad för dagens prestation, exempelvis vid en vinst- och aktiekursökning. Det kan vara en 

effekt utav ett tidigare utfört arbete, med andra individers insatser (Olve & Samuelson, 2008). 

Drivande beteenden på individ- och organisationsnivå är normen för utveckling av 

belöningsstrategin (Lewis, 2000). Vidare säger författaren att tre viktiga delar av 

belöningssystemet behöver anpassas för att systemet ska vara effektivt. Den första av dessa är 

organisationens kärnvärden: vad organisationen står för, som informerar de principer som 

belöningssystemet bygger på, t.ex. betalning efter resultat. Den andra är bland annat 

kommunikationspolicy och beslutsfattandet visat i tillämpningen av systemet, vidare till  den 

tredje som är strukturella frågor. Dessa är de formella procedurer och rutiner som återspeglar 

beslut om grunden för belöningar, i vilken utsträckning det finns betalning efter prestation, 

ställning på marknaden, internt och externt kapital, graden av centralisering, hierarki och 

belöningsmix (ibid.). Anpassning av värderingar, process och struktur är avgörande för 

belöningssystemets effektivitet. Inkonsekvenser mellan vad organisationer säger om sina 

belöningssystem och vad de gör kommer att skapa missförstånd och inte skapa de beteenden 

som behövs för att prestera efter önskemål. Belöningsstrategin kan förväntas ge ett viktigt 

bidrag till att uppnå dessa beteenden (ibid.). 

Belöningar skapar generellt sett mer motivation i låga lönelägen än i höga. Det argumenteras 

även för att företagsledningens kompensation ska vara mer rörlig än var den är idag. Eftersom 

företagsledare sällan erhåller negativ bonus då prestationer understiger vad som är 

överenskommet (Olve & Samuelson, 2008). Kunskapen om vad som skapar resultat i företag 

är idag bristfällig, vilket bidrar till debatten i media eftersom det är svårt att visa någon 

rationell grund för lönerna (ibid.). Det har även visat sig att högt betalda chefer inte är mer 

motiverade än andra, dock är underbetalda chefer mindre motiverade, vilket är ett argument 

för högre chefslöner (ibid.).  
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3.4 Legitimitet

 

 
“Legitimacy, like a firm’s reputation, resides in people’s minds (Breton and Cote, 2006, p. 

517)” (O’Sullivan & O’Dwyer, 2009. s.556). 

Forskare har genom åren haft otaliga definitioner på legitimitet av olika grad och 

specifikation. En av de tidigaste definitionerna på legitimitet, är en process där organisationen 

rättfärdigar ett jämlikt eller överordnat systems rättigheter att existera (Suchman, 1995). 

Legitimitet har länge varit känt som en fundamental social rättighet som påverkas utav 

beteende, struktur och stabilitet hos en organisation (Aime, Meyer & Humphrey, 2010). 

Organisationer försöker etablera ett samspel mellan sociala värden och normer av acceptabelt 

beteende i sammanhang de deltar i. Exempelvis ifall det finns ett glapp mellan 

organisationens värderingar och sociala värderingar som råder, kan detta medföra ett så kallat 

legitimitetsgap (O’Sullivan & O’Dwyer, 2009). Organisationen i fråga kan då vidta olika 

handlingsplaner som en del i legitimitetsprocessen vars syfte är att skapa likhet mellan deras 

egna och de värderingar som finns ute i samhället (ibid.). Organisationslegitimitet är inte ett 

mått på ”rätt eller fel”, utan snarare ett mått på att de sociala förväntningarna stämmer överens 

med ett adekvat organisationsbeteende (O’Sullivan & O’Dwyer, 2009). 

Enligt Tilling och Tilt (2010) finns det fyra olika faser för att upprätthålla legitimitet för 

företag: (1) Etablera legitimitet, handlar om att ha rätt kompetens och att möta marknadens 

behov. (2) Innefattar hur företag ska lyckas underhålla sin legitimitet, eftersom förväntningar 

och anseende kan förändras med tiden. (3) Att utöka företagets legitimitet, förekommer 

framförallt när företag ger sig in på nya affärsområden och förhållanden ändrar sig. Fasen 

kännetecknas av intensivt och proaktivt arbete från företagen. (4) Slutligen handlar det om att 

försvara sin legitimitet. Tilling och Tilt (2010) menar att det innefattar att företagen förändrar 

sig själv vilket syftar till att utbilda och informera intressenter om förändringar i 

organisationen. Att ändra intressenternas uppfattning, och inte sitt eget beteende. Manipulera 

intressenter genom att skapa uppmärksamhet kring ämnen inom andra områden exempelvis 

välgörenhetsåtaganden och det sista sättet att försvara sin legitimitet är enligt författarna att 

förvränga sanningen om de frågor/problem som är relevanta för intressenterna (Tilling & Tilt, 

2010). Processens gång illustreras i figuren nedan: 

 

  

 

 

Figur 4. Legitimitetsfaser (Tilling & Tilt, 2010, s.62) 
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3.4.1 Legitimitet i tjänstesektorn

 
Företag söker acceptans för deras handlande, lika väl som väljare vill att företag anpassar sig 

till rådande normer och beteenden (Rayman-Bacchus, 2006). Författaren diskuterar två olika 

former av legitimitet för detta syfte; konkurrenskraftig- och social legitimitet.  

Rayman-Bacchus (2006) hävdar att konkurrenkraftig legitimitet är när konkurrerande företag 

har vissa uppfattningar om upplevelser, antaganden och tro på vad som är det bästa sättet att 

konkurrera. Dessa likheter reflekteras i vanliga märkbara praxis och samtal, dessa ger stöd till 

koncept som exempelvis strategiska grupper etc. Sådan praxis och samtal blir 

institutionaliserade och genererar acceptabla och oacceptabla konkurrensbeteenden. Därför 

utvecklas legitimitetsstrategier oftast inom ett institutionellt ramverk. Vidare menar 

författaren att företag som söker legitimitet för deras mål och strategier från investerare och 

andra intressenter, kommer vara känsliga mot legitimitetsramverk. När det ställs mot vikten 

att bygga ett konkurrenskraftigt företag genom differentiering, föreslås att framgångsrika 

bolag hittar en balans mellan avvikelse och överensstämmelse men stannar inom gränserna 

för legitimitet (ibid.). Det verkar som att förändring i sociala normer och teknisk innovation 

ständigt vidgar gränserna för vad som är och inte är legitimt (ibid.). 

Den andra formen är social legitimitet som enligt Rayman-Bacchus (2006) tar sin 

utgångspunkt i att företag hela tiden försöker förhandla och förnya gränsen för vad som är 

legitima och acceptabla handlingar. För att få organisationer att skapa relationer med 

intressenter kan värdefulla paralleller dras med regeringens roll. ”Stillman´s (1974) 

observation that ”a government is legitimate...only if...government output are consistent with 

the value pattern of the society” seems equally applicable to the corporation” (Rayman-

Bacchus, 2006, s. 330). Författaren menar att samhällets medborgare tänker att företagets 

legitimitet bygger på att företaget ständigt möter sociala förväntningar, inte bara i termer av 

produkter och service utan även på ett etiskt och socialt ansvarstagande sätt. Det finns gränser 

för denna jämförelse. En regering får sin legitimitet genom val för en bestämd tidsperiod, 

företag driver sin makt och legitimitet från olika ägargrupper utan denna tidsbegränsning 

(ibid.). Företag lägger ner mycket kraft på att skapa, underhålla och reparera, förstå och ta 

stöd från intressenter (Rayman-Bacchus, 2006). 

 

3.4.2 Media och legitimitet

 
Hur belöningssystem kommer uppfattas av omvärlden är betydande. Uppfattas belöningar till 

högre befattningshavare som orimliga av intressenterna, slår detta tillbaka på företaget och 

styrelsen (Smitt et al., 2002). Det kan i många fall leda till en opinionsmässig kris som kan 

vara svår att hantera (ibid.). Det är viktigt att kommunicera argumenten och budskapen kring 

belöningssystem, och se till att nå alla intressenter, inte minst media. Desto tydligare styrelsen 

och företagsledningen kommunicerar belöningssystem desto större är chansen att effekten blir 

som de eftersträvar (ibid.). 
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Enligt Core et al. (2008) väljer media att bevaka verkställande direktörer som har hög 

ersättning. Oavsett om den är fast eller rörlig. Medias roll som indirekt intressent i 

storbankerna har betydelse. Media skapar uppmärksamhet som påverkar företagets och 

direktörernas rykte (Core et al., 2008). Fungerar belöningssystemet väl blir det en tillgång 

som bygger varumärket och når de externa intressenterna såsom kunder, leverantörer och 

andra affärspartners i utbildningsväsendet i media (Smitt et al., 2002). Core et al. (2008) 

menar att det finns minst tre sätt som media kan påverka: (1) De kan få företag med svag 

bolagsstyrning att få politiker och lagstiftare att ändra lagstiftning, främst bolagsrätt, särskilt 

om detta inte görs så tror politikerna att det skulle skada deras politiska karriär eller orsaka 

ramaskri från allmänheten. (2) Negativ uppmärksamhet för chefer och direktörer i medierna 

kan ifrågasätta om dessa individer är tillräckligt goda beslutsfattare som ska utföra arbete i 

ägarnas intressen. Således, om negativ uppmärksamhet i media skadar chefers och direktörers 

rykte, kan värdet av dessa personer minska på arbetsmarknaden. (3) Negativ uppmärksamhet i 

medierna kan skada anseendet för chefer och direktörer i samhället, som även påverkar deras 

familj. Medierna har en betydande roll i bolagsstyrning och påverkar företagens beteende 

(ibid.). 

Core et al. (2008) menar att det är liknande tillvägagångssätt för att analysera medieindustrin 

som all annan industri, där man börjar se till behovet och utbud av nyheter. Vidare menar 

författarna att det finns en efterfrågan av undersökande journalistik från konsumenter. Läsare 

tror på rapportering och bildar uppfattningar enbart om de tror att informationen är riktig och 

tillförlitlig (ibid.). Författarna presenterar också en mer skeptisk syn på medias roll, vilken 

innebär att konsumenterna i större utsträckning efterfrågar underhållning istället för ren fakta. 

Core et al. (2008) skriver att tabloidtidningar och tv-serier har fått ett större utrymme i dagens 

media, vilket har satt en större press på nyhetsskapandet att leverera sensationella nyheter. 

Media prioriterar att publicera nyheter som har en negativ ton mot individer som inte agerar 

på det sätt som allmänheten sympatiserar med (ibid.). Core et al. (2008) säger att 

mediebevakningen av bonusutbetalningar till exempelvis verkställande direktörer 

tillfredställer allmänhetens efterfråga av nyheter. Utbetalningar av mångmiljonbonus och de 

potentiella skandaler runt dessa välbeställda individer som erhåller höga ersättningar har högt 

nyhetsvärde. Rayman-Bacchus (2006) menar att studier som är gjorda på amerikanska företag 

visar att trots skandaler som har skakat företagens legitimitet, verkar det som att dessa företag 

alltid får investerarnas förtroende. Medans allmänhetens tillit fortfarande ligger på låg nivå.  

 

3.4.3 Svaghet med legitimitet

 
Rayman-Bacchus (2006) menar att en viktig svaghet med legitimitet är att företag inte kan 

legitimera sig själva. De är redovisningsskyldiga för aktieägare och institutioner som sätter 

prestationskriteriet långt framför företagets kontroll. Vidare så är förtroende nödvändigt, 

speciellt när det handlar om en bred uppfattning om vad som är allmänhetens bästa. 

Allmänhetens bästa kan vara i konflikt med företagens intressen (ibid.).  
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3.5 Teoretisk sammanfattning

 
I detta delkapitel redogör vi för de teorier som är fundament för vårt syfte. Vi har utifrån 

dessa skapat en modell, som visar hur teorierna hänger samman: 

 

Modellen beskriver på vilket sätt bankernas strategier för belöningssystem påverkas av 

legitimitet och olika aspekter inom agentteorin. Hur påverkar sedan bankernas strategier för 

belöningssystem deras bonusutbetalningar till ledande befattningshavare. Slutligen försöker 

modellen beskriva vilken påverkan bonusar har för bankernas legitimitet. Tar storbankerna 

hänsyn till dessa konsekvenser, och hur använder bankerna en sådan lärdom i framtiden som 

input till sina strategier för belöningssystem? 

Agentteorin förklarar de viktigaste faktorerna när belöningssystem utformas (Anthony & 

Govindarajan, 2007), och tar sin utgångspunkt i att ägare och ledning kan ha olika intressen 

(Brealey et al., 2008). Det innebär att ägare och ledning helt enkelt har olika mål, exempelvis 

kan en ägare (aktieägare) vilja maximera den finansiella avkastningen för sin investering. 

Vilket inte stämmer överens med en person i ledningens intressen som vill undvika risker 

eftersom det inte gagnar honom/henne ifall de skulle misslyckas med ett projekt. Agentteorin 

Figur 5. Egen modell 
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är en teori för hur kontrakt och incitamentsprogram kan utformas för att få individer att uppnå 

samma mål (Anthony & Govindarajan, 2007). 

För att få grepp om bonusutbetalningar måste vi undersöka hur belöningssystemen kan 

utformas. Kontrollstrategier för prestation och beteende är viktiga faktorer (Eisenhardt, 1985). 

Men även styrning med hjälp av belöningssystem, där bland annat Jacobsen och Thorsvik 

(2002) beskriver på vilka grunder ett incitamentsystem kan tillämpas. De olika teorier som 

finns gällande hur man utformar belöningssystem speglar givetvis av sig på bankernas 

strategier.  Ouchi (1979) menar att belöningssystem kan baseras på bland annat resultat, 

beteende och socialisering.  

Legitimitet avser diskussioner som förs i media angående bankernas bonusutbetalningar. 

Enligt Tilling och Tilt (2010) tar företag hänsyn till legitimitetsdiskussioner och försöker 

upprätthålla ett legitimt beteende genom att etablera, underhålla, utvidga och försvara sin 

legitimitet på olika sätt. I vår modell gör vi ett antagande att bankerna tar hänsyn till dessa 

diskussioner vid utformandet av belöningssystem, men det kan också vara så att denna faktor 

inte vägs in från bankernas håll. Utan att det blir en bieffekt utav andra faktorer vid 

utbetalning av bonusar. Som en konsekvens av bankens bonusutbetalningar medförs 

diskussioner i media om dess legitimitet, diskussioner som banken kan använda som input 

inför kommande års planering och utformning av belöningssystem. 

I vår problemdiskussion har vi tagit upp finansinspektionens förordningar och föreskrifter 

som en avgörande faktor för hur finansiella institut i framtiden ska utforma sina 

belöningssystem. Vilket har en betydande roll för hur svenska storbanker kan utforma sina 

belöningssystem. 
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4. Empirisk metod 

I följande kapitel förklarar vi hur undersökningen har arbetats fram på ett metodologiskt 

empiriskt sätt och vilket urval vi har lagt analysens fokus.  

 

4.1 Övergripande design

 
Vi har valt ett upplägg där vi gör två fallstudier d.v.s ”case”. Jacobsen (2006) menar att 

beteckningen ”case” innebär att man studerar betydelsen av enskilda fall. Här är det centralt 

att fokusera på en speciell enhet. I vårt fall de svenska storbankerna. Författaren menar att det 

går att ha olika typer av absoluta enheter och kan exempelvis vara en grupp, organisation eller 

ett samhälle. Vi ska studera två organisationer för att besvara vårt syfte med studien. Utifrån 

denna avgränsning studeras det som händer i den kontext där ett fenomen utvecklas. Sådana 

studier är komplexa och innehåller ofta ett stort antal variabler (ibid.). Vi har bland annat ett 

antal variabler i vår egen modell som kan påverka bonusutbetalningar i de svenska 

storbankerna. Vidare menar författaren att fallstudier är bra när man vill ha en fördjupad 

förståelse över en viss händelse, och inte är intresserad av att testa teorier eller generalisera 

utfall. Fallstudier är även lämpliga när vi vill beskriva vad som är specifikt för en viss 

organisation. Slutligen passar även fallstudier väl för teoriutveckling genom att gå på djupet i 

det enskilda fallet och hitta saker som inte vara tydliga för forskaren i förväg (ibid.). Detta 

passar mycket väl överens med vår studie, som vill beskriva det specifika för ett fåtal 

organisationer och gå på djupet och hitta nyanser som inte uppmärksammats tidigare.  

 

4.2 Urval

 
Det finns olika typer av problemställning och det finns även olika typer av utformning som 

passar till dem. En studie som går på bredden brukar vi kalla extensiv och en som går på 

djupet kallar vi intensiv (Jacobsen, 2006). Författaren menar att en intensiv uppläggning 

passar bra när vi har få enheter och många variabler. Vilket passar vår problemställning bäst 

då vi har ett fåtal storbanker (enheter) men desto fler variabler. Vi vill få fram så många 

nyanser och detaljer från vår problemdiskussion som möjligt, vilket Jacobsen (2006) menar är 

en av den intensiva uppläggningens starka sidor.  

En frågeställning som är beskrivande kallas deskriptiv och en studie som är förklarande 

benämns kausal (Jacobsen, 2006). En förklarande problemställning klargör i idealfallet 

samband mellan fenomen (ibid.). Enligt författaren kan en problemformulering vara 

beskrivande, vilket vår problemställning är eftersom vi vill beskriva vilken betydelse 

legitimitet har för de svenska storbankernas strategier för belöningssystem. Därför lämpar sig 

fallstudier allra bäst eftersom det vi vill studera är avgränsat i tid och rum. Avgränsning i rum 

kan vara en organisation och i tid kan vara en speciell händelse (Jacobsen, 2006). I vårt fall är 

storbankerna (rum), och legitimitetsdiskussion i media (tid). 
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”Det viktiga är att man tänker igenom sitt urval, och att man gör det urval man har goda skäl 

att tro leder till sådan kunskap att frågan blir besvarad” (Hartman, 2004, s.286). 

Storbankerna vi vill undersöka är Swedbank, Nordea och SEB. Det med anledning till vår 

problemdiskussion där dessa banker har en huvudroll. Ägarstrukturen skiljer sig åt mellan 

bankerna. Att bankerna har olika ägare kan givetvis avspeglas i bankens mål, eftersom 

belöningssystemen har en viktig roll för banken att nå sina mål kan detta ha en avgörande roll 

för hur de väljer att hantera massmedial uppmärksamhet. Exempelvis har Nordea direkt 

statligt ägande (Nordea.se), vilket kan avspeglas i bankens belöningssystem eftersom den 

svenska staten måste visa ansvar och hantera den massmediala opinionen för att behålla 

förtroende och kan således inte verka för bonusar som kan anses stötande i samhället.  

Vi har valt att låta Handelsbanken stå utanför vår studie eftersom det inte förekommer rörliga 

ersättningsformer såsom bonus i banken (Handelsbanken.se). Bonusdiskussionen är en central 

del av vår studie. Handelsbanken har inte heller varit lika hårt åtsatta i media. En orsak kan 

vara att de inte behövt ta hjälp av staten för att överleva som bank. De nackdelar som vi kan 

se att inte ha med Handelsbanken är att vi inte täcker in alla Sveriges storbanker då 

reliabiliteten kan bli lidande. Fördelarna att välja bort som ovan diskuterats är att 

Handelsbanken skiljer sig i stort jämfört med de andra bankerna. Handelsbanken innefattar 

inte det som vi vill undersöka det vill säga storbankernas strategier för belöningssystem och 

bonusutbetalningar. Banken förekommer heller inte lika frekvent i den massmediala debatten 

avseende detta. 

Den individuella öppna intervjun är troligen den vanligaste metoden för datainsamling när vi 

använder oss utav en kvalitativ metod. Men även gruppintervju och dokumentundersökning är 

två alternativa metoder för datainsamling (Jacobsen, 2006). Den öppna intervjun passar bäst 

när relativt få enheter undersöks, eller när vi är intresserade av vad den enskilda individen 

säger och hur individen tolkar och lägger meningen i ett speciellt fenomen (Jacobsen, 2006). 

Vår undersökning ämnar analysera ett fåtal enheter (storbanker) och vi är intresserade av 

vilken syn de beslutsfattande individerna inom storbankerna har avseende strategier och 

belöningssystem under legitimitetspåverkan.  

När en kvalitativ undersökning görs är det av stor vikt att göra ett korrekt urval (Hartman, 

2004). Låt oss säga att man intervjuar tio personer, är några felaktiga kan skevheten bli stor 

(Jacobsen, 2006). Vi har avsikt att gå in på djupet i ett fåtal enheter, därför blir valet av 

respondenter viktigt. Vi har inte som mål att dra generella slutsatser, utan vi vill se det 

speciella och unika i storbankernas strategier kring belöningssystem och bonusar som 

föranleder diskussioner om legitimitet. Enligt Jacobsen (2006) passar en kvalitativ metod bäst 

i detta fall.  

Urval av respondenter kan göra på olika grunder (Jacobsen, 2006), vi vill ha personer med 

stora kunskaper inom bankernas strategier för belöningssystem. Författaren menar att vi måste 

beakta hur goda informationskällor respondenterna är, innan vi går vidare med till en 

eventuell intervju. Efter kontakt med bankerna fick vi reda på att den avdelning som ansvarar 

för dessa frågor är respektive HR-avdelning. Där fick vi möjlighet att intervjua de individer 

som har spetskompetens inom ämnet kompensation för respektive bank. Vi har tyvärr inte 

http://www.nordea.se/
http://www.handelsbanken.se/
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haft möjlighet att få access till någon utav storbankernas styrelseordförande, vilka vi allra 

helst hade velat komma i kontakt med. Eftersom dessa personer ytterst ansvarar över 

ersättningsfrågan till ledande befattningshavare.  

För att tillföra ytterligare en dimension i vår studie har vi också valt att samla in empiri genom 

ett renodlat konsultbolag; Novare Compensation som arbetar med kompensationsfrågor. 

Fördelen med detta är att vi får ett vidare perspektiv på frågan i studien. En nackdel kan vara 

att konsultbolaget inte sitter inne på tillräckligt god information. Vi är även medvetna om att 

det rent metodologiskt inte är optimalt för vår empiridel att inkludera Novare Compensation, 

då Swedbank och Nordea är de enheter vi syftar undersöka. Men då vi fått värdefulla svar från 

respondenten som vi vill kunna redovisa i sin helhet har vi övervägt Novares Compensations 

plats i empirikapitlet. Det är ett spännande konsultbolag som bland annat arbetar mot statliga 

företag, försäkringsbolag samt banker och vi anser att de kan bidra med värdefull information 

och ytterligare aspekter i analysen.  

 

4.3 Datainsamling

 
När information samlas in om ett ämne eller fenomen menar Jacobsen (2006) att det ofta är 

gynnsamt att använda sig av olika typer av data, vilka finns i två olika former: primär- och 

sekundärdata. Sekundärdata innebär att forskaren utgår från tidigare insamlade data, alltså inte 

direkt från källan (ibid.).  Vi har valt att bland annat bygga vår undersökning på insamling av 

primärdata, som är data som samlas in av forskaren med avsikt att belysa en viss 

problemställning (Jacobsen, 2006). Vi kommer även komplettera med sekundärdata från 

bankernas policys och regelverk avseende ersättningssystem. Primärdata är att föredra, men 

anledningen att vi också använder oss av sekundärdata är att accessen till de personer som 

arbetar på bankernas HR-avdelning är begränsad, som exempel så avböjde SEB att ställa upp 

på intervju med hänvisning till intern policy. Det var olyckligt för studiens syfte att vi inte 

fick access till denna information, eftersom SEB har en högst central roll utifrån vår 

bakgrund, problemdiskussion, problemställning och syfte i och med att banken ständigt är 

uppmärksammad i media. SEB är även den bank som inte har statligt ägande (SEB.se) 

tillskillnad från exempelvis Nordea (Nordea.se). Att se om det finns attitydskillnader mot 

denna bakgrund i hanteringen av massmedial uppmärksamhet går således studien miste om. 

Individuella intervjuer per telefon har den fördelen att de inte är lika kostnadskrävande i 

jämförelse med att göra intervju på plats, med den anledningen att man slipper förflytta sig 

(Jacobsen, 2006). På grund av kostnader och tidsbrist har vi valt att intervjua per telefon, väl 

medvetna om att det är svårare att skapa förtroende och tala om känsliga ämnen. Författaren 

menar att intervjuobjekt ofta förskönar sanningen i sådana intervjuer, med anledning till detta 

är det opassande att ställa öppna frågor i en telefonintervju (Jacobsen, 2006). Vi vill ha med 

öppna frågor eftersom vi anser att det är viktigt att inte leda intervjupersonen till givna svar. 

För att intervjun inte ska tendera att sväva iväg för mycket från det vi vill fråga om, samt för 

att det inte ska bli skönmålningar från respondenten har vi valt att följa upp varje öppen fråga 

med en mer specifik. Något som blir viktigt med intervjun är om den ska vara dold eller 

http://www.seb.se/
http://www.nordea.se/
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öppen. Med anledning till att vi väljer ett väldebatterat ämne i media som kan anses vara 

känsligt menar Jacobsen (2006) att det finns risk att intervjuobjektet ger osanna och/eller 

inexakta upplysningar om intervjun är öppen och respondenten vet exakt vad vi vill 

undersöka. Dock understryker författaren att det inte alltid är möjligt dölja avsikten med en 

intervju, eftersom respondenter har rätt till att veta vad informationen de delar med sig av ska 

användas till. Det är en utmaning för oss att presentera vår studie och lägga fram vårt syfte för 

att få så sanna och exakta svar som möjligt.  

Jacobsen (2006) menar att full information i vissa fall kan få stor effekt på en undersöknings 

tillförlitlighet. Om respondenten vet allt om vad undersökningen syftar till finns det en risk att 

han/hon anpassar sina svar eller handlingar efter detta och då kan resultaten bli felaktiga. Det 

är därför viktigt att gå en gyllene medelväg, där ska vi komma fram till vad tillräcklig 

information är. Denna bör omfatta upplysningar om undersökningens huvudsyfte och om hur 

resultaten ska användas (Jacobsen, 2006). När vi kontaktade våra intervjupersoner var de 

nyfikna på vad studien syftar till. Vi har som förberedande material inför intervjuerna bifogat 

en resumé av vår inledning. Vi har hela tiden tänk på att inte vara för precisa när det gäller 

syfte och problemställning för att undvika att på något sätt leda eller påverka 

intervjupersonernas svar.  Desto mindre urval vi arbetar med, desto större möjlighet finns det 

för utomstående att identifiera enskilda personer. Vid tillfällen där denna möjlighet finns bör 

vi bedöma om vi ska försöka anonymisera data när det presenteras (Jacobsen, 2006). De 

intervjupersoner som vi har tagit kontakt med tillhör en liten skara med specialkunskap inom 

kompensation och belöningar hos de svenska storbankerna, samt ett konsultbolag som är 

specialiserat på kompensationsfrågor. Därför kan dessa individer lätt bli identifierade, detta 

kan medföra att respondenten håller inne på information vid känsligare frågor. I vårt fall 

gäller detta först och främst legitimitetsfrågor. Vi har valt att inte erbjuda anonymitet, 

eftersom det skulle innebära att reliabiliteten skulle minska avsevärt då våra intervjupersoner 

har högst relevanta positioner hos storbankerna samt har en hög kompetens inom området, 

den vetskapen vill vi dela med oss till läsare av studien. 

 

4.4 Insamling av teori

 
Insamlingen av teori har i första hand skett kring vetenskapliga artiklar, där vi använt oss av 

artikelsökning i olika databaser som exempelvis; Hulda, Samsök, Emerald, JSTOR och 

framförallt Science Direct. Vi har först och främst haft sökord som reward system, legitimacy, 

bonus, banks och agency theory. Dessutom olika kombinationer av dessa ord som var 

relevanta för vår studie. Vi har också samlat in teori utifrån litteratur i finansiering, 

organisation, belöningssystem och metodik.   
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4.5 Validitet och reliabilitet

 
Det ställs två krav på undersökningar, dels att vi mäter de vi vill mäta men även att vi kan lita 

på den information vi samlat in (Jacobsen, 2006), detta kallas för giltighet (validitet) och 

tillförlitlighet (reliabilitet).  

Hur kan vi pröva vår interna giltighet? Det finns framförallt två sätt, det första är att 

kontrollera undersökningen och slutsatser mot andras. Det går ut på att konfrontera dem vi 

undersökt med de rön som vi kommer fram till. Det andra är att själv kritiskt granska 

resultaten d.v.s. att man kontrollerar mot andra sakkunniga, annan teori och empiri (Jacobsen, 

2006). Författaren menar att det är viktigt att ta hänsyn till att vissa informanter, 

uppgiftslämnare eller situationer ger bättre information än andra. Här bedöms källornas närhet 

till det som vi vill belysa genom undersökningen. Det är viktigt för oss att granska våra 

uppgiftslämnare, att kommentera och reflektera deras insyn i det som vi vill undersöka. 

Uppgifternas giltighet blir starkt beroende av dess källor, därför bör vi som författare ställa 

oss frågan om vi fått tag i de rätta källorna (Jacobsen, 2006). För att nå en intern giltighet har 

vi strävat efter att få med erkända och granskade forskare inom området som vi tidigare 

nämnt.  

Jacobsen (2006) menar att avsikten med en kvalitativ metod är i regel inte att generalisera från 

urvalet till en population. Kvalitativa metoders styrka är dock att utveckla mer generella 

teorier utifrån det vi observerat, läst eller hört. Hur väl vi lyckats med detta är det som 

benämns extern giltighet (Jacobsen, 2006). Vår avsikt är inte att generalisera, däremot vill vi 

ha en hög extern giltighet. Det kan vara svårt att lyckas med, däremot är det inte helt omöjligt 

men det måste då underbyggas med goda argument (Jacobsen, 2006).  

Är resultaten tillförlitliga? Reliabilitet är enligt Jacobsen (2006) något vi måste ta hänsyn till. 

Enligt författaren bör vi ställa oss en fråga om det är något hos själva undersökningen som 

föranlett de resultat vi kommit fram till. Det vi bör ta hänsyn till då är bland annat det som 

kallas intervjuareffekt d.v.s. att intervjuaren påverkar respondenten. Det är dock omöjligt att 

fullständigt kontrollera denna effekt, men har två forskare kommit fram till samma slutsats 

kan det förmodas att resultatet är tillförlitligt (Jacobsen, 2006; Hartman, 2004). Vi bör även ta 

hänsyn till något som kallas kontexteffekt, vilket innebär att man beaktar de sammanhang 

som informationen samlats in. Vi genomför våra intervjuer via telefon, vilket är positivt för  

reliabiliteten då respondenten kan befinna sig på en plats som denne känner sig bekväm på. 

Jacobsen (2006) menar att forskning påvisar att individer ändrar sitt beteende efter den 

omgivning de befinner sig. Vi har bokat in tid och plats för våra intervjuer för att det är ett 

avancerat ämne som vi ska diskutera och vi vill ha genomtänkta synpunkter vilket också 

Jacobsen (2006) rekommenderar för detta sammanhang. En överraskande undersökning blir 

svår att genomföra eftersom det är besvärligt att tränga in i respondentens privatliv utan att på 

förhand be om godkännande (Jacobsen, 2006). Även om vi skulle vilja få fram inslag av 

spontana kommentarer i studien blir detta en omöjlighet eftersom det är praktiskt 

ogenomförbart. Ett annat hot mot reliabiliteten är slarv vid nedteckning och analys av data 

(Jacobsen, 2006), därför bör alltid inspelning användas. För att undgå missar i 

datainsamlingen använder vi oss utav inspelning samt anteckningar.  



29 
 

4.6 Konstruktion av intervjuguide 

 

Operationalisering handlar om att göra något abstrakt till något mätbart (Jacobsen, 2006). Att 

operationalisera teorin i förhållande till problemformuleringen handlar om att tänka ut vilka 

begrepp i teorin som säger något som problemformuleringen (Eliasson, 2006). Det är viktigt 

att definiera begreppen så klart och entydigt som möjligt. Det ska stämma överens med den 

teori som det är hämtat ifrån. Dessutom är det viktigt att andra så långt som möjligt delar 

uppfattningen om det begrepp du tänker undersöka. Då minskar risken för att det kan bli 

missförstånd som påverkar undersökningen. Därför är det bra att testa undersökningen på 

några tänkbara svarande innan du genomför den (Eliasson, 2006).  

Eftersom en del av den information vi vill komma åt innehas av personer som har högt 

uppsatta positioner i banken och på så vis är svårtillgängliga, får vi använda oss av en del 

sekundärdata som kan svara för de riktlinjer som banken har för deras incitamentsprogram. 

Dessa sekundärdata hittas i form utav beslut vid årsstämmor, i årsredovisningar och tidigare 

forskning. 

För vår intervjuguide krävs det enligt Eliasson (2006) att den ska uppfylla vissa krav för att 

undersökningen ska vara fruktbar. Våra frågor är utarbetade utifrån vår teoretiska referensram 

med problemställningen i bakhuvudet. Frågorna är kategoriserade med utgångspunkt från vår 

teoretiska modell. De har en hel del likheter med frågor i tidigare undersökningar, men där vi 

i vår problemställning har valt att belysa legitimitet så märks även detta av i vår intervjuguide. 

Intervjusvaren analyserar vi sedan mot teorin med utgångspunkt i problemställningen. 

 

4.6.1 Uppmärksamhet i media

 
Det är viktigt att kommunicera argumenten och budskapen kring belöningssystem, och se till 

att nå alla intressenter, inte minst media (Smitt et al., 2002). Uppfattas belöningar till högre 

befattningshavare som orimliga bland intressenterna, slår detta tillbaka på företaget och 

styrelsen (Smitt et al., 2002). Hur banken väger in dessa aspekter vid utformande av 

belöningssystem är viktigt för att vi ska få svar på vår problemställning.  

 

4.6.2 Legitimitetsdiskussioner

 
Det finns otaliga definitioner på legitimitet. En av de tidigaste definitionerna på legitimitet, 

handlar om att en organisation rättfärdigar ett jämlikt eller överordnat systems rättigheter att 

existera (Suchman, 1995). Med hänvisning till vår problembakgrund och de diskussioner som 

har präglat mediedebatten kring bonusar har vi utformat våra legitimitetsfrågor. Att få 

perspektiv på hur banken ser på legitimitet är viktigt för att få insikt i deras strategier 

avseende bonusutbetalningar.  
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4.6.3 Upprätthålla legitimitet

 
Det är viktigt att etablera, underhålla, utvidga och försvara sin legitimitet (Tilling & Tilt, 

2010). Hur går bankerna tillväga för att upprätthålla sin legitimitet? Det är viktigt att vara en 

attraktiv arbetsgivare samtidigt som det är viktigt att upprätthålla legitima löner. Det handlar 

bland annat om att ha rätt kompetens och att möta marknadens behov (ibid.). Men vi tror även 

att det är viktigt för bankerna på ett pedagogiskt sätt kunna motivera sina belöningar för att 

upprätthålla legitimitet.  

 

4.6.4 Beteende

 
Organisationslegitimitet handlar om att sociala förväntningar stämmer överens med 

organisationsbeteende. Om det finns glapp mellan organisationens värderingar och sociala 

värderingar som råder kan det medföra ett så kallat legitimitetsgap (O’Sullivan & O’Dwyer, 

2009). För att undvika att ett legitimitetsgap uppstår blir det av betydelse hur ett tjänsteföretag 

kommunicerar sina belöningssystem med exempelvis media (ibid.). Hur belöningssystem 

kommer uppfattas av omvärlden är betydande.  

 

4.6.5 Konsekvenser och input

 
Balansgången mellan att vara attraktiv arbetsgivare och ha legitima löner är inte alldeles 

enkel. Företag söker acceptans för deras handlande, lika väl som väljare vill att företag 

anpassar sig till rådande normer och beteenden (Rayman-Bacchus, 2006). Att väga in sociala 

och etiska aspekter är således avgörande för att företag ska kunna rättfärdiga sina handlingar. 

Även detta påverkar utformningen av bankens strategier. Det är inte självklart att bankerna 

skulle ta hänsyn till legitimitetsaspekter vid utformande av strategier. Men tar de hänsyn till 

konsekvenserna i form av legitimitetsdiskussioner som input i kommande års 

belöningssystem? 

 

4.6.6 Incitament i agentteorin

 
Agentteorin är en viktig variabel i vår modell vars teori ligger till grund för utformning av 

kontrakts- och incitamentsprogram. Våra frågor kring detta område är öppna och av 

karaktären; hur man utformar incitamentsprogram, hur synliga samband etableras mellan 

prestation och belöning, om det inte fungerar och problem uppstår samt hur banken undviker 

dessa. 

Det är viktigt att designa incitament som speglar agentens ansträngning i så stor utsträckning 

som möjligt. Inte minst för att agenten ska öka sin prestation (Anthony & Govindarajan, 
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2007). Grinstein och Hribar (2004) menar att det behövs incitament för att göra skillnad, 

rörliga ersättningar kan få verkställande direktörer att arbeta hårdare för företagets vinning. 

Verkställande direktörens auktoritet spelar en viktig roll vid bedömning av bonusar (Grinstein 

& Hribar, 2004). Vilka som har möjlighet att påverka belöningssystemets utformning kan 

givetvis ha betydelse.  

 

4.6.7 Relationen mellan ägare och ledning

 
I moderna företag är ägandet ofta skilt från ledningen (Berle & Means, 1932), incitaments och 

kontraktsprogram utformas för att få individer att sträva mot samma mål (Brealey et al., 2008; 

Jensen & Meckling, 1976). Att få fram vad banken har för mål och hur belöningssystemen 

hjälper till att nå målen är viktigt att förstå, varför belöningssystem utformas på ett visst sätt.  

Kostnader för företagen är relaterat till situationer där belöningssystemet inte fungerar (Jensen 

& Meckling, 1976). Det är viktigt att få inblick i vilka problem som kan uppstå, för att se hur 

banken strategiskt löser dem.  

 

4.6.8 Risktagande

 
Agentteorin har som utgångspunkt att individer agerar utifrån eget intresse. Det finns en rad 

olika scenarion där en agent med fast lön inte agerar utifrån principalens önskemål (Brealey et 

al., 2008). Agentkostnader kallas de åtgärder som används för att minska preferenserna 

mellan agent och principal. I och med att dessa skillnader finns mellan agent och principal så 

uppstår alltid en viss risk. Det är viktigt för bankerna att kunna hantera risktagande, hur 

banken ser på risk och hur de väljer att hantera den? Vi tror att det är en viktig faktor för hur 

banken utformar sitt belöningssystem. 

 

4.6.9 Syfte med belöningssystem

 
Beroende på vilket sorts belöningssystem banken har, påverkar detta bankens strategier d.v.s. 

varför banken har belöningssystem och hur de utformas. Att undersöka bankens syften med 

incitamentsprogram är relevant för utformning utav strategier. Enligt Svensson och 

Wilhelmsson (1988) består ett belöningssystem av olika åtgärder som i syfte ska ta vara på 

värdefull kompetens från företagets anställda.  
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4.6.10 Hantering av rörlig ersättning

 
Det finns olika typer utav belöningar, individ-, grupp och systembelöningar som ska bedöma 

när ett incitamentsprogram ska läggas upp (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Även vad som ska 

belönas är en viktig fråga att ställa sig. Är det ett visst beteende? Eller är det resultatet banken 

belönar?  

 

4.6.11 Kontrollstrategier, olika sätt att mäta prestation

 
Det finns många sätt att mäta prestation, enligt Ouchi (1979) har varje sätt olika inverkan för 

att få ut bästa möjliga prestation, och på så sätt olika konsekvenser. Våra tankar är att få fram 

hur banken resonerar gällande det? 

 

4.6.12 Utformning

 
Oavsett hur belöningssystem utformas så är avsikten att påverka dem som belönas (Smitt et 

al., 2002). Det är avgörande att utforma ett effektivt belöningssystem där prestationer kopplas 

till företagets mål. Påverkas inte de anställdas beteende och engagemang har 

belöningssystemet misslyckats (Smitt et al., 2002). Vi ställer oss frågande till hur banken ser 

på hur belöningssystem utformas effektivt och då vilka aspekter som är avgörande. 

 

4.7 Analysmetod

 
Efter att vi har genomfört en öppen intervju har vi en mängd material, denna 

informationsmängd måste reduceras. Alternativet skulle vara att drunkna i all information 

(Jacobsen, 2002). Således är det viktigt för oss att reducera empirin så att den blir 

överblickbar, men samtidigt får vi inte förlora relevant information så att vi inte kan på ett 

nyanserat sätt beskriva det vi vill. Vidare lyfter Jacobsen (2002) fram tre ting som är centralt i 

analysprocessen, vilka är beskrivning, systematisering och kategorisering samt kombination. 

Vi har tagit fasta på dessa ting vilket innebär att vi i vår analysprocess har börjat empirin med 

att beskriva vår data, och kategoriserat våra intervjusvar utifrån vår egenmodifierade modell. 

Vi har sedan kombinerat teori mot empiri och jämfört däremellan och även här på ett 

nyanserat sätt försökt fånga skillnader och likheter mellan teori och empiri. Detta mynnar ut i 

det Jacobsen (2002) kallar rapport.  
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5. Empiri 

I detta kapitel redogör vi för vår insamlade primärdata som vi tillhandahållit från våra 

intervjuer med Swedbank, Nordea och Novare Compensation. Här inkluderas även 

sekundärdata gällande ersättningssystem utifrån respektive storbanks årsredovisning. 

 

5.1 Nordea

 
Vi har genom kontakt med olika personer på Nordea fått möjlighet att göra en intervju med 

Peter Karlsson, som är Compensation and Benefit Specialist. Det innebär att han dagligen 

arbetar med ersättningsfrågor. Han har arbetat på Nordea sedan augusti i fjol, tidigare var han 

konsult inom området. Under en tid arbetade han främst med Compensation på ett 

konsultföretag. Innan dess var han hos en konkurrent där han arbetade främst med Benefits. 

Han har således arbetat med ersättningsfrågor under hela sin karriär och nu har han både 

Compensation- och Benefitsfrågor på sitt bord.  

 

5.1.1 Mål

 
Karlsson säger att Nordea har ett ledord som lyder; Making it possible, vilket lutar sig tillbaka 

i deras mål och vision som bygger på tre begrepp: Medarbetare, kunder och aktieägare, dessa 

tre grundbultar ska få Nordea att nå sin vision att bli en ”great European bank” samt att ha 

medarbetare som skapar betydande värde för kunder och aktieägare, vilket är bankens 

övergripande mål. Karlsson menar att belöningssystemet hjälper banken att nå sina mål på två 

olika sätt. (1) Att ha ett marknadsmässigt lönesystem som hjälper banken att prestera, 

motivera och behålla viktiga medarbetare, vilka i sin tur levererar den bästa servicen till deras 

kunder. Ett av bankens viktigaste mål är att skapa värde för dess kunder. (2) Bankens 

belöningssystem har explicita mått på exempelvis kundnöjdhet osv., Karlsson menar att det är 

något Nordeas 34 000 medarbetare lever med varje dag. Att skapa kundnöjdhet är en 

förutsättning för att få ta del av belöningssystemen. Banken mäter löpande kundnöjdhet och 

den är i sin tur direkt kopplad till belöningssystemen. Några av bankens belöningssystem är 

även knutna till aktiekursen, för att säkerställa att Nordea skapar aktieägarvärde.  

 

5.1.2 Belöningssystem 

 
Belöningssystemens viktigaste syften är enligt Karlsson att stödja banken för att uppnå dess 

mål och att belöna extraordinär prestation. Han förklarar att de prestationsbaserade 

lönedelarna är till för att differentiera prestation.  Där finns en väldigt tydlig koppling mellan 

individers prestation och de resultat som uppnås. Karlsson anser att, 

 

”... det kan ses som rättvist att ha en differentierad ersättningsstruktur.” 
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Det går naturligtvis att differentiera fast lön, men snarare över längre tid. På kort tid så går det 

inte att sänka en lön om prestationen går ner, inte i den nordiska värld som vi lever i. Den 

rörliga lönen blir således den absolut mest effektiva att justera med.  

De tre viktigaste faktorerna i ett belöningssystem är att stötta strategi, hantera risker och skapa 

värden. För att det sedan ska vara effektfullt måste banken lyckas bryta ner den här strategin 

till konkreta mål som individen kan påverka. Den absolut största utmaningen är att kunna få 

individen att känna att den kan påverka utfallet i det rörliga ersättningssystemet. Strategier i 

ett bolag på 34 000 anställda är naturligtvis väldigt övergripande. Att kunna bryta ner 

strategier till konkreta mål är avgörande för belöningssystemets effektivitet. 

 

Karlsson menar att det som påverkar den rörliga ersättningens storlek varierar. Banken har ett 

antal olika ersättningskomponenter som exempelvis sitt vinstandelsprogram, målrelaterad 

lönedel, bonusprogram samt långsiktiga incitamentsprogram. Vad som bestämmer utfallet 

varierar men generellt är det olika riskjusterade resultatmått som styr. Vad avser ersättning till 

ledande befattningshavare så har Nordea ett långsiktigt incitamentsprogram som riktar sig till 

400 ledande befattningshavare och identifierade nyckelpersoner. Nordea mäter riskjusterad 

vinst för ledande befattningshavare under en treårs period, samt hur avkastningen för Nordeas 

aktieägare har varit i förhållande till nordiska och europeiska konkurrenter.  De har även 

möjlighet på årlig basis att få upp till 35 % av sin grundlön i den målrelaterade lönedelen. Där 

ligger både finansiella och icke finansiella prestationskriterier till grund. De ickefinansiella 

målen för högsta ledningen handlar om ledarskap, nöjda medarbetare, nöjda kunder samt hur 

man lyckas implementera strategier. För detta sker en utvärdering av ersättningskommittén, 

där det är styrelsen som fastställer utfallet. Men likväl som banken undersöker kundnöjdhet så 

gör de själva medarbetarundersökningar varje år. Där alla anställda på Nordea deltar. De 

högsta cheferna bedöms även i dessa sammanhang. 

 

Banken försöker etablera ett synligt samband mellan prestation och belöning genom sitt 

vinstandelsprogram. Vilket syftar till att stimulera värdeskapande för kunder och aktieägare, 

och erbjuds samtliga medarbetare. Prestationskriterierna speglar Nordeas långsiktiga mål; 

riskjusterat resultat och avkastning på eget kapital jämfört med de nordiska konkurrenterna 

samt relativ kundnöjdhet. Karlsson säger att Nordeas belöningssystem har tydligt samband 

mellan prestation och belöning, där banken även är offentlig. De använder sig av Balanced 

Scorecard och snarlika modeller för att koppla samman prestationen och belöningen. Nordea 

har en ganska stor öppenhet för vad som krävs för att få ta del av belöning. Tydliga processer 

är centralt, som processer kring målformulering, löpande dialog och uppföljning. 

 

När vi frågar Karlsson vad och vem som belönas i banken hänvisar han till årsredovisningen. 

Nordea ska ha de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som erfordras för att rekrytera och 

behålla ledande befattningshavare med kompetens och kapacitet att nå uppställda koncernmål. 

Marknadsmässighet ska således vara den övergripande principen för lön och annan ersättning 

till ledande befattningshavare inom Nordea. Fast lön betalas för ett fullgott arbete. Därutöver 

ska rörliga ersättningar som belönar överenskomna målrelaterade prestationer också kunna 

erbjudas. 
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Avseende hur Nordea belönar grupp respektive individ så menar Karlsson att vinstandels- och 

det långsiktiga programmet avser belöningar till grupper. Den målrelaterade lönedelen erbjuds 

bara utvalda chefer, specialister och nyckelpersoner och innehåller till viss del 

koncerngemensamma mål. I övrigt är det enhetens samt deras individuella prestationer som 

ska ligga till grund för utfallet. Mycket handlar om att driva förändring, driva 

förändringsprojekt, driva förändringsprocesser och så vidare, där individen har en viktig roll. 

Nordea har i sina bonusprogram både ”top down” och ”bottom up”. D.v.s. att 

bonusprogrammen finansieras i båda riktningar, det måste tjänas in tillräckligt höga 

riskjusterade resultat för att det ska finnas en ”bonuspott”. Därefter bedöms individerna, både 

kvantitativa och kvalitativa resultat och det ligger till grund för hur stor del av denna 

bonuspott som de får ta del av. Men grundkriteriet är det måste ha tjänats in pengar för att det 

ska finna utrymme för några utbetalningar. 

 

Bonusprogrammen är utsatta för internationell konkurrens. Nordea är verksamma på en global 

marknad, där de är störst i Norden. Banken satsar på att bli en ”great European bank” vilket är 

deras vision. För att kunna bli det måste de rekrytera, motivera och behålla de bästa 

medarbetarna. I en global konkurrensutsatt värld kan banken inte avvika för mycket från sina 

globala konkurrenter. Karlsson menar att bankens bonusprogram ligger på en nivå som är 

ungefär hälften än vad internationella bolag har. Då det har visat sig vara tillräckligt för att 

behålla de duktiga medarbetare som Nordea anser sig ha. Enligt Karlsson finns 

bonusprogrammen till viss del på grund av den rådande konkurrensen på marknaden.  

 

Både resultat- och beteendebaserad prestation beaktas inom banken men i olika utsträckning 

för olika roller vilka inom banken kallas för finansiella kontra icke-finansiella prestationsmått. 

Vissa roller har tydligare fokus på beteendebaserad prestation och andra fokus på 

resultatbaserad prestation. Men båda faktorerna ska alltid vara med i en belöningsstruktur 

anser Karlsson. Detta skapar en så kallad blandmodell i belöningssystemet i och med att båda 

typer av prestation alltid ska vara med.   

Karlsson menar att Nordea hanterar risker genom rigorösa processer, kontrollverktyg med 

mera som används för att minska riskerna och de negativa effekter som kan uppstå. I Nordeas 

årsredovisning meddelar de att nya bestämmelser syftar till att finansinstitut ska upprätta en 

ersättningspolicy och genomföra en riskanalys med avseende på policyn. Bankens riskanalys 

omfattar ersättningsprogrammens struktur och styrningen av dem, målfastställelse och 

resultatmätning, samt risken för bedrägeri och risken att bankens anseende skadas. I spåren av 

finanskrisen har en rad nya bestämmelser utfärdats i fråga om strukturen för rörliga 

ersättningar liksom rekommendationer om bästa marknadspraxis. Syftet är att säkerställa 

konkurrenskraftiga ersättningsprogram och att programmen baseras på koncernens strategier 

och mål.  

 

Karlsson berättar att när han tidigare arbetade som konsult stötte han ofta på belöningssystem 

som inte fungerade. Problem med belöningssystem är att det ofta styrs åt fel håll om det inte 

anpassas löpande. Exempelvis kan ett företag fokusera på tillväxt i början, men med tiden når 

de ett stadium där tillväxt inte längre är i fokus. Karlsson anser att en av de viktigaste 
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aspekterna i ett belöningssystem är dynamik. Det vill säga att hela tiden anpassa 

belöningssystemet till verksamhetens mål. Då är det viktigt att årligen se över 

ersättningssystemet. Under året kan banken justera vissa parametrar i takt med att omvärlden 

förändras. Ett exempel som Karlsson lyfter fram är finanskrisen 2008; 

 

”Efter endast någon vecka spelade vi på en helt annan spelplan vad avser finansiell 

verksamhet.” 

 

Enligt Karlsson kan det här uppstå en risk, vid årets början definieras och fokuseras kanske 8-

10 mål. Risken är att det kan få konsekvenser, att medarbetare fokuserar på dessa mål istället 

för vad som är bäst för företaget. Karlsson förordar en modell där det även finns visst 

utrymme för diskretionär bedömning. Så att det inte blir för binärt, det är av vikt att löpande 

justera och utvärdera belöningssystemen. Karlsson anser att man inte ska vara rädd för att 

ändra i parametrar och liknande om det känns rätt.  

 

5.1.3 Legitimitetsfrågan

 
Karlsson menar att resonemang kring legitimitet kan tendera att bli subjektiva. Karlsson anser 

att legitimitet handlar om att man kan stå för det man gör. Ifall han anser det vara korrekt och 

rättvist kommer han försöka driva det inom banken. Karlsson menar också om han inte kan 

stå för sina handlingar, vill han även framhålla det. Det vill samtidigt Nordea att han ska göra, 

eftersom han ska vara en ämnesexpert i sin roll. Legitimitet handlar just om att banken kan stå 

för sina handlingar inför sina aktieägare, kunder och medarbetare. Som exempel lyfter 

Karlsson fram att Nordea är öppna med sina ersättningsstrukturer och deltar aktivt i 

debattartiklar med mera. Ur ett legitimitetsperspektiv anser nog banken att öppenhet är 

centralt. Det är avgörande att förklara för kunder, medarbetare och aktieägare samt övriga 

intressenter vad banken gör.  En av de första frågorna banken ställer sig innan de ska införa, 

bibehålla eller godkänna ett ersättningssystem är om de kan stå för det. Sammanfattningsvis 

menar Karlsson att transparensen är i fokus, banken publicerar material som de känner att de 

kan stå för. 

I utformandet av belöningssystem vägs legitimitetsaspekter in framförallt när det gäller 

ledande befattningshavare. Det gäller att ha mycket dynamik. Att ha en löpande översyn, inte 

vara rädd för att justera och ställa sig frågan: Är detta något som fortfarande håller, och något 

vi kan stå för? Sedan gäller det även att sätta en rad restriktioner kring mål, mål för 

ersättningar, riskanpassning och liknande, men också balansen mellan resultatorienterat och 

beteendebaserat.  

Det är väldigt tydligt att det finns en viss typ av förväntningar avseende hur banken ska bete 

sig på marknaden. Det finns starka åsikter, banken har exempelvis en löpande dialog vid och 

inför årsstämman med sina aktieägare. De har alltid en öppen dialog och svarar på en mängd 

olika frågor löpande rörande ersättning som det är stort fokus på. 
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Karlsson menar att Nordea får in mycket input från sina kunder. Vilket gör att banken 

kommer till en situation där de måste känna att deras ersättningsstrukturer är legitima. Här 

handlar det även om att banken är tydlig i sin kommunikation, så att informationen 

presenterar vad banken har för ersättningar.  

”Det får inte bli så att det uppstår en ”svart låda” där det finns en massa ersättningar och 

där det betalas ut en massa pengar, men ingen vet hur och varför.” 

Banken försöker bemöta det med öppenhet, och även försöka förklara vad det finns för 

ersättningssystem.  

Nordea använder sig av något som kallas farfarsprincipen. Vilket innebär att styrelsen 

godkänner utfall till individer som banken definierat som ledande befattningshavare med 

flera. Individer från personalavdelningen är med i dessa processer, även styrelsen är med och 

beslutar i det långsiktiga incitamentsprogrammet och i vinstandelsprogrammet. 

I bankens kommunikation med media använder banken sig främst av sin hemsida. Där 

försöker Nordea så långt som möjligt att informera media och externa intressenter så alla får 

samma information vid samma tillfälle.  

”Det är en utmaning att översätta material till de fyra nordiska språken, det är något som 

banken anser vara väldigt viktigt.” 

Karlsson förklarar att banken försöker ligga steget före media och publicera relevant 

information på sin hemsida men även i årsredovisningar etc. Vidare förklarar han att på så sätt 

kan många ta del av samma information och då kan informationsdiskrepanser undvikas 

mellan media, privatpersoner och kunder. Banken får ofta konkreta frågor från sina 

aktieägare, i samband med det görs ett avvägande om banken är skyldiga att svara på det. 

Karlsson menar att banken trots allt inte får glömma att det är någon som äger dem. 

Karlsson säger att Nordea är lyhörda mot media och menar att media har en inverkan på deras 

utformning av belöningssystem. Media har en betydande roll och påverkar inte minst deras 

viktigaste intressenter som är kunder, ägare och medarbetare.  

Banken känner av den massmediala uppmärksamheten. Nordea har 10 miljoner kunder och 

träffar en majoritet av dem varje år ute vid sina bankkontor och i deras kundtjänst. Karlsson 

menar att Nordea hela tiden försöker vara väldigt lyhörda i dessa situationer även mot deras 

kunder. Banken har märkt av att den massmediala uppmärksamheten avseende deras 

belöningssystem slår i deras kundnöjdhet. Karlsson tror att det finns en koppling mellan den 

massmediala uppmärksamheten och kundnöjdheten. 

Både som privatpersoner och i sina roller inom Nordea följer banken upp den massmediala 

uppmärksamheten i stor utsträckning. Banken försöker även delta i den massmediala debatten, 

exempelvis via debattartiklar. 

 ”Vi försöker förekomma istället för att förekommas.” 



38 
 

Karlsson menar att banken försöker ligga steget före så att debatten blir saklig och fokuserar 

på rätt saker. 

En av bankens tuffaste balansgångar inom ersättningsområdet är att vara en attraktiv 

arbetsgivare och samtidigt kunna upprätthålla legitimitet i bonusdebatten. Karlsson beskriver 

det som väldigt svårt. Vidare vill Karlsson ta bonusdebatten till ett vidare perspektiv. D.v.s. 

mer än vad tidningarna skriver och även ha med debatten som pågår kring middagsborden 

bland bankens kunder. Detta perspektiv får inte falla i glömska.  

”Dock är det en global konkurrensutsatt marknad där medarbetare flyttar till finanscentrum 

som London och New York och inte nödvändigtvis inom de fyra svenska storbankerna.” 

Karlsson menar att inom den rörliga ersättningen är bonusen den största delen och den krävs 

helt enkelt inom de internationellt konkurrensutsatta områdena. Framförallt för att bibehålla 

personal och det har banken sett genom åren att det är otroligt viktigt. Lyckligtvis behöver 

banken i dagsläget inte betala ut ens hälften mot vad deras internationella konkurrenter gör. 

 

5.2 Swedbank

 
Vi har fått möjlighet att göra en intervju med Andreas Lauritzen, som är Head of 

Compensation and Benefits på Swedbank och VD på konsultföretaget Novare Compensation.  

Lauritzen har jobbat som konsult inom ersättningsfrågor. Är Nationalekonom från 

Stockholms Universitet. Har en magisterexamen i nationalekonomi och en kandidatexamen i 

finansiering. Han har även arbetat på Watson & Wyatt i fyra år. Han har även varit i 

Hongkong och Kina där han byggde deras avdelning för chefsersättning. Efter det återvände 

han till Stockholm och startade en konsultfirma som heter Novare Compensation som är ett 

renodlat rådgivningsbolag med sju stycken konsulter/rådgivare som löser frågor av 

ersättningskaraktär. Novare Compensation erbjuder IT-plattformar för att administrera likväl 

som de har olika typer av utlåningstjänster så att dessa uppgifter kan lösas mer permanent på 

en strukturerad basis och det är det som Lauritzen gör för Swedbank. På ren konsultbasis har 

han uppdraget att leda bankens avdelning för ersättning på nationell och global nivå.  

Lauritzen är också en frekvent efterfrågad föreläsare vid konferenser och seminarier om 

ersättning hos akademiska och andra institutioner. 

 

5.2.1 Mål

 
Enligt Swedbanks årsredovisning för 2009 är bankens övergripande mål att vara den ledande 

finansiella institutionen på de marknader där de är verksamma. Deras ambition är att vara 

ledande på service i sin bransch och att göra kunders vardag enklare. Genom att vara i 

framkant av produkt- och tjänsteutveckling, vara lättillgängliga för alla kunder och ge den 

bästa servicen strävar banken efter att ha de mest nöjda kunderna i branschen. 
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5.2.2 Belöningssystem

 
Banken syfte med sitt belöningssystem är att de hela tiden vill se till att de har 

ersättningspaket som speglar verksamheten kopplat till den individ som sysslar med 

uppgiften, likväl som att den ser till att få ut rätt effektivitet av sin organisation utifrån den 

kostnad som den genererar. Det är så man generiskt vill att hela näringslivet och hela 

ekonomin ska se ut, då ersättningen är en av de största kostnaderna i bolaget. Företag måste 

kunna arrangera den kostnaden så att det skapar mervärde. 

Risk är en primär komponent när man pratar om ersättning. Speciellt när det avser bank, hela 

affären bygger på risk. Banken säljer olika lösningar som in- och utlåningstjänster. Risk är 

således ett fundamenta i bankverksamhet. Men ur ett ersättningsperspektiv är risk också 

centralt. Grundlön är den ersättningsform som är minst riskfylld. Desto längre fram i tiden 

utbetalningen eventuellt kan ske desto mer risk innebär det. Undantag finns för pension, som 

också är ganska så garanterat.  

Det stora problemet som de flesta företag nu tampas med är hur de ska koppla de andra 

ersättningsformerna som de periodiserar framåt i tiden. Exempelvis på årsbasis eller via olika 

typer av aktieprogram på kanske tre- eller fem års sikt. Då gäller det att koppla till bolagets 

riskhorisont likväl som individens riskhorisont. Det är viktigt att se till varje position vilket är 

bättre att utgå ifrån eftersom olika personer har olika bakgrund och på så vis olika priser. 

Positioner brukar ofta vara ganska så generiska. Olika roller kräver olika erfarenhet och 

kunskap och på de kriterierna värderas den.  

Det finns områden där det kan innebära en risk för bolaget att ge hela lönesumman på 

månadsbasis och banken väljer då att låsa delar över tid.  

”Då kommer man in på det som media eller marknaden kallar för bonus. Men jag kanske 

skulle vilja kalla det för prestationslön.” 

Du eller gruppen måste utföra någonting. Själv förordar Lauritzen att inte hålla på med 

ersättningar som baseras på kortare tid än ett år, om det inte är handlar om ren provision. Man 

utvärderar om rätt arbete har gjorts och får då en mängd pengar utifrån givna parametrar. Det 

ställer höga krav på tydlighet och att man i början av perioden vet hur man ska göra för att få 

belöningen. Det är viktigt att ha en konsekvent och gedigen utvärderingsstrategi så att det inte 

blir att den som gav mest ”äpplen” till chefen får mest rörlig lön. Där har det gått snett i 

många fall, vilket är en anledning till att det uppstått mycket rabalder kring denna typ av 

system. Den avgörande tyngden har inte funnits i belöningssystemen utan det har snarare varit 

mer av en klapp på axeln och inte en prestationslön.  

Ser man till ledande befattningshavare i stora organisationer, exempelvis bankerna i utlandet 

där de ofta omfattas av ett aktiesystem vilket är ett sätt att koppla ersättningen till aktieägarnas 

intressen och verkligen säga att; ”ni är här för att på lång sikt skapa värde och vi är villiga att 

dela med oss av det värde som skapas.” Det byggs upp ett långsiktigt system som är baserat 

på aktier med lämpligt instrument, det kan vara allt från optioner till konvertibler etc. Det 

handlar om risk hela tiden.  
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När ett belöningssystem inte fungerar kan det bli problem, rent allmänt är det oftast lönsamhet 

för rörliga lönesystem som blir problemet,  

”... fundamentet är att man kan sätta och utvärdera mål, om man inte kan kommer det aldrig 

att fungera.” 

Det blir då per definition otydligt, det värderas inte lika högt utav individen som bolaget 

betalar i kostnad för personen. Det blir vad man kallar riskpremium. Arbetsgivaren och 

individen kan värdera ett visst arbete olika. Det kan bli en situation där arbetsgivaren betalar 

ut mer i ersättning än vad som faktiskt krävs av individen för en viss prestation. Det blir en 

inflation som är svår att hantera och det fungerar inte,  

”... då kostar det mer än det smakar.”   

Om man ser det från andra hållet är dessa summor så små att de för individen inte spelar 

någon roll. Men kostnaden blir ganska stor om banken lägger ihop alla individer som omfattas 

av det. Då återkommer problemet att du inte få ut något av ersättningen utan det genererar 

bara en kostnad. 

Med anledning till Finansinspektionens nya policy kommer Swedbank anpassa sitt 

ersättningssystem. I januari 2010 fattade Swedbanks styrelse beslut om att inte betala ut rörlig 

ersättning för verksamhetsåret 2009 i de fall Swedbank ensidigt hade rätt att fatta beslut om 

rörlig ersättning.  

 

5.2.3 Legitimitetsfrågan

 
Lauritzen menar att legitimitet kan vara många saker, ur ett ersättningsperspektiv finns det 

exempel där personer uttalat sig,  

”... ersättningskulturen är inte frisk inom finansbranschen.” 

Etik och legitimitet måste vara grundkonceptet, rättare sagt kan det inte vara ogiltigt och icke-

legitimt för då har företaget ett stort problem. Då bryter man mot bankens stora ledord, om en 

bank inte är trovärdig kommer inte människor lämna sina pengar där när insatsen är orimlig, 

det måste vara legitimt. Då måste man analysera och ställa sig frågan vad betyder det? Där 

finns det alltid en problematik där media och populismen kan ha en åsikt och den är oftast 

nära kopplad till relationen mellan din egen lön jämfört med en bankdirektör som exempel.  

”Då tänker man varför? Det kan inte vara legitimt eller riktigt att den här personen ska tjäna 

100 eller 1000 gånger mer än vad jag gör. Men det är ganska ointressant frågeställning 

eftersom allt har ett pris.” 

Det är detta som banken arbetar med kontinuerligt, att banken, styrelsen, deltagare i program 

och andra intressenter och institutionella ägare, alla står bakom det system som de har valt att 

använda sig utav. Så att banken hela tiden har ett försvarsställningstagande, det här är en 
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lämplig ersättningsmodell för banken därför att den är kopplad till deras affär för att den ser ut 

på ett visst sätt. Då blir det legitimitet.  

När banken utformar belöningssystem vägs legitimitetsaspekter in, och det är främst när det 

gäller ledande befattningshavare som det kan uppstå en problematik, därför det finns 

massmedia med flera som har åsikter. Lauritzen menar att det här är levande materia, banken 

har helt enkelt processer och olika kalendarium där styrelsen har ett ersättningsutskott.  De får 

hela tiden input från marknaden och andra typer av lagstiftningsförändring som 

Finansinspektionen eller EU-kommissionen som yttrar sig i den här frågan. Det är det som är 

den rationella delen av arbetet, 

”man måste också ta hänsyn till hur vindarna blåser, man måste ha fingertoppskänslan och 

timingen då det exempelvis kan vara omöjligt att göra vissa saker, att det kanske inte är läge 

att...” 

fast modellen som sådan säger att banken ska betala ut X, kan de kanske inte göra det. 

Styrelsen måste alltid ha timing.  

Banken kommunicerar sina belöningssystem med intressenter och media genom att se till att 

följa regler och arbetsordningar som finns i deras årsredovisning, informationslinjer i 

delårsrapporter och Finansinspektionens krav på de offentliggörande som görs, och detta är 

viktig kommunikation både internt och externt. Vidare måste banken sedan följa upp detta för 

att skapa legitimitet och långsiktighet (förtroende). Det kan exempelvis vara i samband med 

en årsstämma där det kommer upp frågor både innan och under stämman där folk vill veta och 

höra mer om arbetet som sådant om valet av olika ersättningsformer och liknande. Lauritzen 

säger att banken ser det här som en väldigt viktig punkt i deras sätt att visa vad de står för och 

hur de arbetar, han påvisar också att vi vet att människor bedrar sig för ersättning.   

Lauritzen menar när det gäller avvägningen mellan att vara en attraktiv arbetsgivare och att 

upprätthålla legitimitet i bonusdebatten att det kan finnas ett samband, men han tror samtidigt 

att det har funnits en omogen syn på hur viktig ersättningen är kontra vikten utav att faktiskt 

uppfattas som legitim. Det är viktigt att uppfattas som legitim aktör på marknaden, och ibland 

har man förblindats av att så kallade nyckelpersoner eller andra kräver mycket pengar. Det är 

som en självuppfyllande profetia att man har varit vek i sitt sätt att förhålla sig till duktiga 

förhandlare och därför har ersättningspaketen dragit iväg, fast det kanske inte är försvarbart 

att individer tjänar såpass mycket. Lauritzen tror att det vi har framför oss är ett regimskifte, 

eftersom de starka styrelserna eller bolagen kommer ta tillbaka lite av förlorad terräng, och 

återigen ha frågan i sin hand, det är inte individen som ska äga frågan. Lauritzen tror att: 

”… företag kommer vara mer försiktiga för att falla ner i gropen på grund av att en individ 

kräver mycket hög ersättning, på nivåer som företaget känner sig obekväm med.”  

Företag kommer undvika att falla ner i gropen och kanske till och med att bli tvungen att säga 

nej till individer som de tror skulle göra väldigt bra arbete men samtidigt är för dyr. 
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5.3 Novare Compensation

 
Novare Compensation är en ledande konsultfirma i Norden som är helt inriktade på 

kompensationsfrågor. De arbetar med statliga företag, mindre och större industriföretag, 

försäkringsbolag samt banker. Vi har intervjuat Erik Jennefelt, han är relativt ny på företaget 

och har arbetat där sedan tre månader tillbaka som rådgivare. Han arbetar med 

kompensationsfrågor för större företag men också för finansföretag i Sverige. Tidigare 

arbetade han som managementkonsult i London. Tjänsten i England har gett honom 

erfarenhet och insyn gällande den internationella bonuskulturen.  

 

5.3.1 Belöningssystem

 
Jennefelt menar att ett belöningssystem är en naturlig del för företagen och helt enkelt ett 

strategiskt viktigt verktyg för att hjälpa för att nå sina mål. Enligt Jennefelt är det väldigt 

viktigt att vara tydlig när man utformar ett belöningssystem. Det bör finnas en långsiktighet i 

systemet för att komma från det kortsiktiga tänkandet. Där det i vissa situationer tenderar att 

bli negativt i ett långsiktigt perspektiv. I utformandet av belöningssystemen är det viktigt att 

vara öppen mot alla intressenter. Vidare måste företag hitta balans mellan fast och rörligt 

belöningssystem, det bör finnas en helhetssyn i företaget för att undvika att hamna i ett 

solotänkande. Det handlar även om att man överväger risker inom företaget d.v.s. att man har 

någon form av kontroll. För att göra det extra tydligt menar Jennefelt att kommunikation är 

centralt. Att alla linjer och parametrar framhålls, så att alla vet vad som påverkar och ska 

införlivas för att en viss typ av belöning ska falla ut. 

 

”Det ska inte behöva finnas några tveksamheter i hur ett belöningssystem ser ut.” 

 

Finns det tveksamheter är det risk att det blir oklart och otydligt. Vilket i sin tur kan leda till 

att det blir frågetecken bland personalen och då har vi problem. 

 

I utformandet av belöningssystemen är det styrelsen som är med och påverkar och är 

ansvariga för de frågorna, vidare har HR chefen det praktiska uppdraget att genomföra det. 

Novare Compensation arbetar med styrelser för att hitta rätt belöningsstruktur i företagen.  

Utformandet i sig är viktigt för att kunna uppnå belöningssystemens syften vilka handlar om 

att koppla ersättning till det arbete som utförs, både på kort/lång sikt. Samtidigt ska det göras 

utan att motivera till något osunt uppförande. När ett belöningssystem fungerar är det kopplat 

till parametrar som företaget satt upp och vad som är möjligt för själva individen. Det blir då 

klart och tydligt vilka mål som finns och vad som är inom rimliga gränser.  För att 

belöningssystemet ska vara effektfullt menar Jennefelt att det finns vissa viktiga aspekter, som 

grundar sig i att det är långsiktigt och tydligt. 

Jennefelt menar att det finns olika slags problem som uppstår när belöningssystem inte 

fungerar. Det första är att kostnaden för företagen blir större än effekten eller nyttan. Vidare 
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kan det bli en otydlig styrning för företaget. Det kan vara när uppsatta mål inte riktigt passar 

för en viss funktion, när mål för att nå till en viss nivå inte specificeras tillräckligt bra eller att 

det helt enkelt är fel parameter som används. 

Om vi ställer oss frågan varför företag har rörliga ersättningar så menar Jennefelt att det är 

väldigt viktigt att säkerställa att ersättning faller ut när en viss prestation är utförd. Det är 

viktigt att tänka på att inte enbart ha bilden som media målar upp i åtanke.  

”Rörliga ersättningar är ett jättebra verktyg för att styra.” 

När företag använder sig av rörliga ersättningar finns det tydliga riktlinjer som påverkar och 

bestämmer den rörliga ersättningens storlek. Inom finansbranschen ligger dessa riktlinjer 

under Finansinspektionen, där det finns information om vilka individer som ska omfattas av 

vilka riktlinjer och så vidare. Jennefelt menar vidare att det är rollbeskrivningen i gruppen 

som påverkar den rörliga ersättningens omfattning.  

 

Debatten handlar till stor del om att det finns godtyckliga bonusar. Jennefelt menar att man 

bör ha i åtanke att skälet till att företag har rörliga ersättningar till stor del beror på att 

marknaden både i Sverige och internationellt ser ut så. Det är inget onödigt ont att ha rörliga 

löner. Vidare säger Jennefelt att rörlig lön i sig inte är något dåligt, varken på den etiska eller 

den sociala parametern, varken från företaget eller från individens sida. Samtidigt finns 

många fördelar med att ha rörlig lön, både för företaget och för individen. Strategiskt är det 

väldigt viktigt för företag att kunna ha vissa delar rörliga, bland annat för att kunna motivera 

sina medarbetare att arbete hårdare mot uppsatta mål.  

 

5.3.2 Legitimitetsfrågan 

 
Jennefelt menar att det inte blir några problem gällande legitimitetsfrågan om företag 

framhåller en god helhetssyn över sitt belöningssystem.  Där är det viktigt att vi kan se till 

faktorer i utformningen som exempelvis långsiktighet, tydlighet, öppenhet, balans mellan 

fast/rörligt och alla risker. Det är viktigt att hålla sig från ett osunt förfarande, vilket uppstår 

när dessa faktorer inte uppfylls. Som exempel kan det röra sig om att kortsiktigt försköna 

siffror i rapporter.  

 

Jennefelt berättar hur legitimitetsaspekter vägs in vid utformningen av belöningssystem och 

här handlar om att vara tydlig, härleda och kunna säga att bonusen och de rörliga delarna 

faller ut på följande grunder… Görs det på ett tydligt sätt och allt är genomskinligt minimeras 

risken att problem uppstår. 

 

Allmänheten har hela tiden förväntningar hur företag ska bete sig på marknaden. Jennefelt 

menar att det är en väldigt viktig förtroendefråga att kunna skildra rätt bild och att denna inte 

förvanskas eller görs felaktig.  Det får utformas en rörlig lön utifrån de krav som ställs på 

företaget och återigen handlar det om att vara tydlig.  Detta gäller även etiskt och socialt 
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ansvarstagande, för att införliva dessa, har företaget agerat på rätt sätt bör det inte finnas några 

etiska frågetecken.  

 

”Är individer duktiga så ska det belönas, det är i allas intresse.” 

 

Det gäller att kommunicera belöningssystemet med intressenter och media. Jennefelt menar 

att detta görs kontinuerligt. Att informera sina intressenter om sina ersättningar på ett tydligt 

och öppet sätt. Speciellt nu efter Finansinspektionens nya riktlinjer måste det vara väldigt 

klart. Det är en viktig förtroendefråga, speciellt för storföretagen. I frågan om medias 

påverkan på utformandet av belöningssystem menar Jennefelt att media är en intressent som 

det är viktigt att ha en kontinuerlig dialog med. Och att kommunicera på de sätt som företaget 

har till förfogande. Detta gäller inte enbart media utan företag måste även beakta och se ner i 

vågskålen på andra intressenter såsom kunder, medarbetare och aktieägare.  

 

Att upprätthålla legitimitet är någonting som hela tiden är föränderligt. Det föranleder att man 

kontinuerligt måste kommunicera sina principer och förhållningssätt till belöningssystemet. 

Att hela tiden vara aktiv och kommunicera. Kommunikation är speciellt viktigt för företag 

som är utsatta och som granskas av media regelbundet. Det kan gälla vilka företag som helst 

men i dessa tider är det vanligare med banker och storföretag. Jennefelt menar att företag 

måste kommunicera sina riktlinjer så att öppenheten och tydligheten når fram.  Risken för 

misstolkningar hos media är många gånger väldigt stor, det kan också ligga hos företagen att 

de inte kommunicerar på ett pedagogiskt sätt vilket kan leda till negativ massmedial 

uppmärksamhet.  

 

” … företag måste kommunicera sina riktlinjer så att öppenheten och tydligheten når fram.” 

 

Avvägningen mellan att vara en attraktiv arbetsgivare och att upprätthålla legitimitet, speciellt 

i senaste finanskrisen kan ses på olika sätt. Jennefelt tror inte att det är någon intressekonflikt 

mellan dessa två egentligen. Företag får ha ett ersättningssystem utformat efter den typ av 

affärer som företaget gör. Vidare menar han att det egentligen inte är något som man kan 

ändra på, det är såhär det ser ut, inom vissa industrier så har företag mycket rörliga 

ersättningar och inom andra mindre. Jennefelt menar att företag kan ha ett bra 

belöningssystem och samtidigt vara en attraktiv arbetsgivare. I en jämförelse ur ett 

internationellt perspektiv finns det förstås skillnader. Företag konkurrerar både på den 

svenska och internationella marknaden.  Där högre löner troligtvis speglar någon form av 

större ansvarstagande.  

 

Om vi ställer oss frågan hur banker eller företag i allmänhet tar hänsyn till massmedial 

uppmärksamhet kring bonusar så handlar det enligt Jennefelt egentligen bara om att hålla sig 

ständigt uppdaterad om vad som skrivs och vad som händer. Vilket är väldigt viktigt att få 

information om, företagen måste vara tydliga.  
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6. Analys 

I detta kapitel presenterar vi skillnader och likheter mellan våra respondenters intervjusvar, 

vi använder oss även av vår teori för att förklara det empiriska materialet samtidigt som vi 

utgår vår egenmodifierade modell.  

 

6.1 Agentteorin i strävan att nå bankens mål

 
Nordeas vision är att bli en ”great European bank” erkänd för sina medarbetare som skapar 

betydande värde för sina kunder och aktieägare. Karlsson menar att belöningssystemet hjälper 

banken att nå sina mål på två olika sätt. (1) Att ha ett marknadsmässigt lönesystem som 

hjälper banken att prestera, motivera och behålla viktiga medarbetare, vilka i sin tur levererar 

bästa service till deras kunder. Ett av bankens viktigaste mål är att skapa värde för dess 

kunder. Men även genom (2) bankens belöningssystem som består av explicita mått på 

exempelvis kundnöjdhet osv., att skapa kundnöjdhet är en förutsättning för att få ta del av 

belöningssystemen. Karlssons resonemang stämmer överens med agentteorin som visar hur 

man via kontrakts och incitamentsprogram motiverar individer att sträva efter samma mål 

(Anthony & Govindarajan, 2007). Agentteorin tar även sin utgångspunkt att vi har flera olika 

intressenter (Brealey et al., 2008) vilket exempelvis Nordea har i sina medarbetare, kunder 

och inte minst aktieägare.  

I moderna bolag har ägandet till stor del blivit skilt från ledningen, vilket har lett till att ägarna 

har förlorat en del av sin direkta kontroll (Berle & Means, 1932). Belöningssystemet hjälper 

till som ett kontrollmedel för ägarna i strävan att nå mål. Karlssons syn på belöningssystemets 

roll för att uppnå bankens mål stämmer överens med Jennefelt, som menar att 

belöningssystem är en naturlig del för företagen och ett strategiskt viktigt verktyg för att 

hjälpa dem att uppnå sina mål. Swedbanks mål är att vara den ledande finansiella institutionen 

på de marknader där de är verksamma. Belöningssystemet är ett strategiskt viktigt verktyg 

och fyller en viktig roll för Swedbank när de ska uppnå sina mål. Det är enligt senaste 

forskningen inom området viktigt att designa incitament som speglar agentens ansträngning i 

så stor utsträckning som möjligt (Anthony & Govindarajan, 2007). Det behövs även 

incitament för att göra skillnad, rörliga ersättningar kan få verkställande direktörer att arbeta 

hårdare för företagets vinning (Grinstein & Hribar, 2004). 

Problem uppstår när agenten inte agerar utifrån principalens intressen (Brealey et al., 2008; 

Jensen & Meckling, 1976). Det tas upp två olika problem som uppstår mellan dessa parter. 

Dels att de har olika mål och det kan vara svårt och dyrt för ägarna att kontrollera vad 

befattningshavarna gör och hur de agerar. Dels också för att de kan ha olika attityder 

gentemot risktagande. När belöningssystem inte fungerar är problemet ofta att det styrs åt fel 

håll om det inte anpassas löpande. Exempelvis kan ett företag i början fokusera på tillväxt. 

Men med tiden når de ett stadium där tillväxt inte längre är i fokus, fokus är snarare att 

generera avkastning. Karlsson menar att i denna situation kan ett belöningssystem som 

fokuserar på tillväxt styra företaget i fel riktning.  
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Jennefelt belyser andra faktorer som han observerat när belöningssystem inte fungerar. Det 

första är att kostnaden för företagen blir större än effekten eller nyttan, det är den största 

delen. Vidare kan det bli en otydlig styrning för företaget när det inte fungerar som det 

förutsätts, vilket Jennefelt har sett som också media har utpekat i speciella fall. Det kan vara 

när uppsatta mål inte riktigt passar för en viss funktion, när mål för att nå upp till en viss nivå 

inte specificeras tillräckligt bra eller att det helt enkelt är fel parameter som används. Här kan 

vi dra paralleller till vad Jensen och Meckling (1976) anser, att det finns goda anledningar att 

misstänka att agenten inte alltid agerar utifrån principalens intressen om båda vill maximera 

sin egen nytta. Då vi får en situation som Jennefelt beskriver där fel parametrar används och 

individer agerar utifrån eget intresse vilket kan resultera i att belöningssystemet styr fel som 

bland annat Karlsson tar upp. Lauritzen skiljer sig inte mycket i sin syn, utan menar att när ett 

belöningssystem inte fungerar kan det bli problem och rent allmänt är det oftast lönsamhet för 

rörliga lönesystem som blir problemet,  

”... fundamentet är att man kan sätta och utvärdera mål, om man inte kan kommer det aldrig 

att fungera.” 

Det blir då otydligt per definition, och värderas inte lika högt utav individen som bolaget 

betalar i kostnad för personen. Det är omöjligt att helt frångå några agentkostnader. Eftersom 

agenten inte kommer att agera utifrån principalens intresse om det inte finns något som 

”sporrar” agenten att handla och ta optimala beslut i principalens intresse (Jensen & 

Meckling, 1976). Men det ligger i bankernas intressen att minska dessa.   

Principalen försöker skapa rätt belöningssystem i ett försök att minska preferenserna. Desto 

mer agentens belöning beror på prestation, desto större incitament har agenten att prestera. 

Därför bör principalen utforma dessa prestationsmått så att det uppfyller hans/hennes egna 

intressen. Finansinspektionens nya föreskrifter som bankerna är tvungna att förhålla sig till 

syftar till att förbättra finansiella företags hantering av risker ersättningssystemen. Karlsson 

menar att Nordea hanterar risker genom rigorösa processer, kontrollverktyg med mera som 

används för att minska riskerna och negativa effekter som kan uppstå. Det kan behövas inte 

minst på grund utav olika riskaversion mellan agent/principal, informationsasymmetri och 

kostnad för övervakning kan inte något incitamentsprogram garantera att målen fullständigt 

stämmer överens mellan parterna (Anthony & Govindarajan, 2007). 

Lauritzen menar att risk är en primär komponent när man pratar om ersättning. Speciellt vad 

gäller bank, hela affären bygger på risk. Banken säljer olika lösningar som in- och 

utlåningstjänster. Risk är således ett fundamenta i bankverksamhet. Men ur ett 

ersättningsperspektiv är risk också centralt. Grundlön är den ersättningsform som är minst 

riskfylld, vilket ligger i linje med vad Brealey et al. (2008) menar, ifall VD:n endast får en 

fast lön blir denne mindre benägen att investera i riskfyllda projekt, eftersom det ändå inte 

gagnar honom/henne. Vidare säger Lauritzen att desto längre fram i tiden utbetalningen sker, 

desto mer risk innebär det. Förutom för pension, som också är garanterad till stor del. Det är 

givetvis beroende på hur länge du arbetat, om du exempelvis har arbetat ett år, har det under 

den perioden avsatts en viss summa. Lauritzen menar att det stora problemet som de flesta 

företag nu tampas med är hur dem ska koppla de andra ersättningsformerna som periodiserar 
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framåt i tiden. Exempelvis på årsbasis eller olika typer av aktieprogram på kanske tre- eller 

fem års sikt. Då gäller det att koppla det till bolagets likväl som individens riskhorisont. Det 

är den delen som är central och som FI vill reglera i sina föreskrifter och allmänna råd;  

Dagens ersättningssystem har i vissa fall belönat kortsiktiga vinster och stimulerat anställda 

till att ta överdrivna risker som lönat sig för individen på kort sikt. Det har gett finansiella 

företag förluster på lång sikt. Därför är en reglering viktig för att riskerna med finanssektorns 

ersättningssystem ska hanteras på ett effektivt sätt. 

 

6.2 Strategi för belöningssystem

 
Avsikten med belöningssystem är att påverka dem som belönas (Smitt et al., 2002). Men det 

finns även en annan viktig aspekt, att skapa ett attraktivt belöningssystem förbättrar ofta 

rekryteringen av nya medarbetare. Vidare ska belöningarna vara konkurrenskraftiga för att 

kunna attrahera och behålla de bästa cheferna (Olve & Samuelson, 2008). Trots att Nordea 

inte betalar ut lika höga rörliga ersättningar som sina globala konkurrenter lyckas banken 

enligt Karlsson ändå behålla tillräckligt kompetent personal. Belöningssystemens viktigaste 

syften är enligt Karlsson att stödja banken för att uppnå dess mål och att belöna extraordinär 

prestation. En differentierad ersättningsstruktur kan faktiskt tolkas enligt Karlssons 

uppfattning som rättvis, för alla vet att individers prestation varierar mellan varandra. 

Lauritzen menar att Swedbanks syften är att hela tiden se till att ha ersättningspaket som 

speglar verksamheten kopplat till den individ som sysslar med uppgiften, likväl som att den 

ser till att banken får ut rätt effektivitet av sin organisation utifrån den kostnad som genereras.  

Vidare säger Jennefelt att det handlar om att koppla ersättning till det arbete som utförs, både 

på kort respektive lång sikt. Samtidigt ska det göras utan att motivera till något osunt 

uppförande. Avsikten med belöningssystemen är enligt Jacobsen och Thorsvik (2002) att det 

ska motivera individer att utföra sina tilldelade roller, så uppgifterna görs på ett sätt som 

organisationen är tillfreds med. Ifall individen uppträder i linje med vad organisationen vill, 

får personen en belöning. Men eftersom styrelsen inte alltid kan kontrollera arbetsuppgifterna 

bör man enligt Grinstein och Hribar (2004) anpassa incitamenten och förbinda 

kompensationen till observerbara resultat. Lauritzen menar att banken måste ha en konsekvent 

och gedigen utvärderingsstrategi, så det inte blir att den individ som gav mest ”äpplen” till 

chefen får mest rörlig lön. I förlängningen kan ersättning användas som en försäkring att 

verkställande direktörer fokuserar på att tillfredställa aktieägarna (Akhigbe et al., 1997).  

 

6.2.1 Utformning av ett effektivt belöningssystem 

 
Belöningssystem är i allt högre grad är nyckeln till framgång (Smitt et al., 2002). Karlsson 

menar att de tre viktigaste faktorerna i ett belöningssystem är stötta strategi, hantera risker och 

skapa värde. Karlsson menar också att strategier i ett bolag på 34 000 medarbetare är väldigt 
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övergripande, nyckeln till belöningssystemets effektivitet är att kunna bryta ner strategierna 

till konkreta mål. Smitt et al. (2002) menar att det är viktigt att utforma ett effektivt 

belöningssystem där prestationer kopplas till företagets mål. Påverkas inte de anställdas 

beteende och engagemang har belöningssystemet misslyckats (Smitt et al., 2002). Vidare 

säger Karlsson att det finns en väldigt tydlig koppling mellan individers prestation och de 

resultat som uppnås.  

Svensson och Wilhelmsson (1988) menar att grundlönen är en stor del av belöningssystemet, 

den uppfattas dock inte som en belöning i den bemärkelsen utan som en ren självklarhet. Att 

differentiera fast lön är enligt Karlsson naturligtvis möjligt, men snarare över längre tid. På 

kort tid så går det inte att sänka en lön om prestationen går ner, inte i den nordiska värld som 

vi lever i. Den rörliga lönen blir således den absolut mest effektiva att justera med. 

Forskning inom området säger att belöningar skapar generellt sett mer motivation i låga 

lönelägen än i höga (Olve & Samuelson, 2008). Vidare argumenteras det även för att 

företagsledningens kompensation ska vara mer rörlig än var den är idag. Det har även visat 

sig att högt betalda befattningshavare inte är mer motiverade än andra, dock är underbetalda 

mindre motiverade, vilket är ett motargument för högre löner för ledande befattningshavare 

(ibid.). Lauritzen menar att det har gått snett i de fall, där den individ som gett mest ”äpplen” 

till chefen fått mest lön. Därför har det blivit mycket rabalder och riktats kritik kring dessa 

system, det beror i grund och botten att man inte haft ett fundament att förlita sig på. I dessa 

situationer har det snarare har varit mer av en klapp på axeln och inte en prestationslön. När 

ett belöningssystem fungerar menar Jennefelt att det är kopplat till parametrar som företaget 

satt upp och vad som är möjligt för själva individen. Det blir då är klart och tydligt vilka mål 

som finns och vad som är inom rimliga gränser.   

Utbetalningar av bonusar beror rent generellt på individens position, bankens storlek och 

bankens uträttande (Ang, Lauterbach & Schreiber, 2002; Bliss & Rosen, 2001). Enligt 

Lauritzen måste banken se till varje position, vilket är bättre att utgå ifrån eftersom olika 

personer har olika bakgrund och på så vis olika priser. Det finns andra områden där det kan 

innebära en risk för bolaget att ge hela lönesumman på månadsbasis och vi väljer då att låsa in 

lönedelar över tid. Lauritzen förordar att inte hålla på med ersättningar som baseras på kortare 

tid än ett år, åtminstone om det inte är handlar om ren provision. 

Det är en stor utmaning för styrelsen och ledningen att lyckas med effektiv utformning av 

belöningssystem (Smitt et al., 2002). Vars design anger vad företaget vill åstadkomma, hur 

man vill bete sig, och vilken typ av prestation man måste visa för att vara effektiv (Lewis, 

2000). En av de viktigaste aspekterna i ett belöningssystem är enligt Karlsson dynamik. Det 

vill säga att hela tiden anpassa belöningssystemet till verksamhetens mål. Då är det viktigt att 

årligen se över ersättningssystemet. Karlsson förordar en modell där det även finns visst 

utrymme för diskretionär bedömning. Så att det inte blir för binärt, det är av vikt att löpande 

justera och utvärdera belöningssystemen. Enligt Jennefelt är det väldigt viktigt att vara tydlig 

vid utformning av belöningssystem. Det bör finnas en långsiktighet i systemet för att komma 

från det kortsiktiga tänkandet. I utformandet av belöningssystemen är det också viktigt att helt 

enkelt att vara öppen mot alla intressenter. Vidare menar Jennefelt att företag måste hitta 
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någon form av balans mellan fast och rörligt belöningssystem, det bör finnas en helhetssyn i 

företaget för att undvika att komma in i ett solotänkande. 

Enligt Lewis (2000) behöver tre viktiga delar av belöningssystemet anpassas för att systemet 

ska vara effektivt. I stora drag handlar om vad organisationen står för, som visar de principer 

belöningssystemet bygger på. Vidare vilken kommunikationspolicy och beslutsfattande som 

finns vid tillämpningen av systemet, och tillsist strukturella frågor (Lewis, 2000). Jennefelt 

ligger nära denna teori och menar att det finns viktiga aspekter för att belöningssystemet ska 

vara effektivt. Belöningssystemen bygger på faktorer som långsiktighet och tydlighet för att 

det ska bli effektivt vilket handlar om att uppnå de parametrar som företaget satt upp. 

 

6.2.2 Hantering och kontrollstrategier

 
Karlsson menar att Nordea har rörliga löner för att prestationsbaserade lönedelar differentierar 

prestation. Han anser det vara rättvist att ha en differentierad lönemodell baserad på prestation 

för utvalda medarbetargrupper. Enligt Jacobsen och Thorsvik (2002) är tanken med 

individuell belöning att det ska leda till en förstärkt individuell insats. Lauritzen menar att 

individen eller gruppen måste utföra en viss prestation och det ställer höga krav på tydlighet 

och att man i början av perioden vet vad som krävs för att få belöningen. På frågan varför 

företag har rörliga ersättningar menar Jennefelt att det är väldigt viktigt att säkerställa att 

ersättning faller ut när en viss prestation är utförd. Detta är viktigt att ha i åtanke, och att inte 

enbart ha bilden som media målar upp. Anthony och Govindarajan (2007) menar att det är 

viktigt att utforma prestationsmått som reflekterar agentens ansträngning i så stor utsträckning 

som möjligt. Om inte, minskar incitamenten för agenten att öka sin prestation. Ouchi (1979) 

fyller i och menar för att effektivt kunna kontrollera beteende och resultat är det viktigt att 

företaget känner till vilka regler som ska specificeras för att uppnå bästa önskade prestation. 

Vid användandet av kontrollstrategier är det relevant att kunna mäta antingen resultat eller 

beteende för önskad prestation, och de två bakomliggande kontrollstrategierna är enligt 

Eisenhardt (1985) baserade på resultat och beteende. 

Karlsson menar att Nordea försöker etablera ett synligt samband mellan prestation och 

belöning genom sitt vinstandelsprogram. Karlsson förtydligar att Nordeas belöningssystem 

har tydligt samband mellan prestation och belöning, där banken även är offentliga. Nordea har 

en öppenhet för vad som krävs för att få ta del av belöning. Tydliga processer är centralt, som 

processer kring målformulering, löpande dialog och uppföljning. Olve och Samuelson (2008) 

menar att bonus knuten till önskad prestation ska få belöningarna att kommunicera och 

förstärka företagets huvudprioriteringar. För att sedan göra det extra tydligt menar Jennefelt 

att kommunikationen är viktig så att alla linjer och parametrar framhålls, att alla vet vad som 

påverkar och ska införlivas för att en viss typ av belöning ska infalla. Vidare tillägger 

Jennefelt att när ett företag använder sig av rörliga ersättningar finns det tydliga riktlinjer som 

påverkar och bestämmer den rörliga ersättningens storlek. Inom finansbranschen ligger dessa 

riktlinjer under Finansinspektionen. 
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Avseende hur Nordea belönar grupp respektive individ så menar Karlsson att vinstandels- och 

det långsiktiga programmet avser belöningar till grupper. Den målrelaterade lönedelen erbjuds 

bara utvalda chefer, specialister och nyckelpersoner och innehåller till viss del 

koncerngemensamma mål. I övrigt är det enhetens samt deras individuella prestationer som 

ska ligga till grund för utfallet. Jacobsen och Thorsvik (2002) menar att gruppbelöningar 

d.v.s. till flera personer har i syfte att ge belöningar till hela gruppen och stimulera till 

samarbete. Enligt Karlsson menar att både resultat- och beteendebaserad prestation beaktas 

inom Nordea men i olika utsträckning för olika roller vilka inom banken kallas för finansiella 

kontra icke-finansiella prestationsmått. Respondenten menar att vissa roller har tydligare 

fokus på beteendebaserad prestation och andra fokus på resultatbaserad prestation. Men båda 

faktorerna ska alltid vara med i en belöningsstruktur anser Karlsson. Detta skapar en så kallad 

blandmodell i belöningssystemet i och med att båda typer av prestation alltid ska vara med.  

Eisenhardt (1985) menar att beteende är svårt att mäta om uppgiftens programmerbarhet 

minskar eftersom det inte är lika specificerat, vilket också Jacobsen och Thorsvik (2002) 

anser då det kan uppstå svårigheter att mäta beteende. Dock har flera organisationer på senare 

tid i allmänhet börjat använda sig av en blandmodell i deras belöningssystem d.v.s. en 

blandning mellan beteende- och resultatbaserad ersättning. Eftersom dessa två belöningstyper 

betraktas som två ytterligheter på en skala (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Vidare menar 

författarna att en ren resultatlön ofta blir orättvis därför att det blir svårt för individen att ha 

full kontroll över vilka resultat han/hon kan prestera medans en beteendebaserad lön fungerar 

i en begränsad grad som motivation för att prestera något extra (ibid.). Men då det finns 

noggranna bedömningssystem kan en organisation tolerera att det finns olika mål hos deras 

anställda. Dålig prestation i bedömningssystemen kan också tolereras när målen är lika. 

Eisenhardt (1985) menar att kontrollstrategin för prestation antyder att något behöver mätas, i 

detta fall antingen beteendet hos de anställda eller resultatet av detta. Därför talar man om 

beteende- eller resultatbaserad prestation (ibid.). 

 

6.3 Legitimitet

 
Legitimitet har länge varit känt som en fundamental social rättighet som påverkas utav 

beteende, struktur och stabilitet hos en organisation (Aime et al., 2010). Organisationer 

försöker etablera ett samspel mellan sociala värden och normer av acceptabelt beteende i 

sammanhang de deltar i. Exempelvis ifall det finns ett glapp mellan organisationens 

värderingar och de sociala värderingar som råder, kan det medföra ett så kallat legitimitetsgap 

(O’Sullivan & O’Dwyer, 2009). Karlsson menar att resonemang kring legitimitet kan tendera 

att bli subjektiva. Han anser att legitimitet handlar om att man kan stå för det man gör. 

O’Sullivan och O’Dwyer (2009) menar att organisationslegitimitet inte är ett mått på ”rätt 

eller fel”, utan snarare ett mått på att sociala förväntningar stämmer överens med ett adekvat 

organisationsbeteende. 

Karlsson anser att legitimitet handlar om att man kan stå för det man gör. Anser han det vara 

korrekt och rättvist kommer han försöka driva det inom Nordea. Men kan jag inte stå för det, 
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vill jag även framhålla det. Lauritzen beskriver det enligt följande; etik och legitimitet måste 

vara grundkonceptet, rättare sagt kan det inte vara ogiltigt och icke-legitimt för då har man ett 

jätteproblem. Då bryter man mot bankens stora ledord, om en bank inte är trovärdig så 

kommer inte människor ha sina pengar där ifall insatsen är orimlig, det måste vara legitimt. 

Jennefelt menar att det inte blir några problem gällande legitimitetsfrågan om företag 

framhåller en god helhetssyn över sitt belöningssystem.  

 

6.3.1 Uppmärksamheten i media

 
Det är viktigt att kommunicera argumenten och budskapen kring belöningssystem och se till 

att nå alla intressenter, inte minst media (Smitt et al., 2002). Hur belöningssystem kommer 

uppfattas av omvärlden är betydande. Uppfattas belöningar till högre befattningshavare som 

orimliga av intressenterna, slår detta tillbaka på företaget och styrelsen. Det kan i många fall 

leda till en opinionsmässig kris som kan vara svår att hantera (Smitt et al., 2002). Desto 

tydligare styrelsen och företagsledningen kommunicerar belöningssystem desto större är 

chansen att effekten blir som de eftersträvar (ibid.). 

Enligt Karlsson känner banken av den massmediala uppmärksamheten. Nordea har 

10 miljoner kunder och banken träffar en majoritet av dem varje år ute vid sina bankkontor 

och i deras kundtjänst. Lauritzen lyfter även fram kommunikation, Swedbank kommunicerar 

sina belöningssystem med intressenter och media genom att se till banken följer regler och 

arbetsordningar som finns i deras årsredovisning, informationslinjer i delårsrapporter och 

Finansinspektionens krav på offentliggörande som görs. Detta är viktig kommunikation både 

internt och externt för att följa upp och skapa legitimitet och en långsiktighet. Karlsson menar 

också att Nordea hela tiden försöker vara väldigt lyhörda i dessa situationer även mot deras 

kunder. Den massmediala uppmärksamheten avseende deras belöningssystem märks i 

Nordeas kundnöjdhet, där han tror det finns en koppling. Jennefelt spinner vidare på detta och 

menar att media är en intressent som är viktig att ha en kontinuerlig dialog med. Och att 

kunna kommunicera på ett sätt som företaget har till förfogande. Detta gäller inte enbart 

media utan företag måste även beakta och se ner i vågskålen på andra intressenter såsom 

kunder, medarbetare och aktieägare. 

Core et al. (2008) menar att media väljer att bevaka verkställande direktörer som har högst 

ersättning. Oavsett om den är fast eller rörlig. Medias roll som indirekt intressent i 

storbankerna har betydelse. Författarna menar att media prioriterar att publicera nyheter som 

har en negativ ton mot individer som inte agerar på det sätt som allmänheten sympatiserar 

med. Mediebevakning av bonusutbetalningar syftar till att tillfredställa allmänhetens 

efterfrågan av nyheter. Rayman-Bacchus (2006) säger att studier gjorda inom området visar 

att amerikanska företag som varit inblandade i skandaler inte har förlorat investerarnas 

förtroende men däremot allmänhetens tillit. Jennefelt menar att det egentligen bara handlar 

om att hålla sig ständigt uppdaterad om vad som skrivs och vad som händer. Vidare menar 

Jennefelt att detta är väldigt viktigt att få information om, sedan också att företag själva är 

tydliga med sin kommunikation. Karlsson menar att Nordea har märkt av att den massmediala 
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uppmärksamheten avseende deras belöningssystem slår i deras kundnöjdhet. Han tror att det 

finns en koppling mellan den massmediala uppmärksamheten och kundnöjdheten. Karlsson 

menar att banken ständigt försöker delta i den massmediala debatten och säger att: ”vi 

försöker förekomma, istället för att förekommas”. 

 

6.3.2 Förmåga att vara legitim

 
Enligt Tilling och Tilt (2010) finns det fyra olika faser för att upprätthålla legitimitet för 

företag, vilka är etablera, underhålla, utvidga och försvara sin legitimitet . Här menar Karlsson 

att transparensen är i fokus, banken publicerar material som de känner att de kan står för. 

Detta menar också Lauritzen när han säger att banken ser det som en väldigt viktig punkt i 

deras sätt att visa vad de står för och hur de arbetar. Samtidigt menar Jennefelt att 

upprätthållning av legitimitet är någonting som hela tiden är föränderligt. Det föranleder att 

man kontinuerligt måste kommunicera sina principer och förhållningssätt till 

belöningssystemet. När Swedbank utformar belöningssystem så säger Lauritzen att de väger 

in legitimitetsaspekter, och det är främst när det gäller ledande befattningshavare som det kan 

uppstå en problematik, på grund av den massmediala uppmärksamheten. 

Organisationer kan vidta olika handlingsplaner som en del i legitimitetsprocessen vars syfte är 

att skapa likhet mellan deras egna och de värderingar som finns ute i samhället (O’Sullivan & 

O’Dwyer, 2009). Karlsson förklarar att Nordea försöker ligga steget före media och publicera 

relevant information på sin hemsida men även i årsredovisningar med mera. På detta sätt kan 

alla ta del av samma information och då kan banken undvika informationsdiskrepanser mellan 

media, privatpersoner och kunder. 

Allmänhetens bästa kan vara i konflikt med företagens intressen (Rayman-Bacchus, 2006). 

Karlsson menar att en av bankens tuffaste balansgångar inom ersättningsområdet är att vara 

en attraktiv arbetsgivare och samtidigt kunna upprätthålla legitimitet i bonusdebatten. 

Rayman-Bacchus (2006) menar att en svaghet med legitimitet är att företag inte kan 

legitimera sig själva. Förtroende är nödvändigt, speciellt när det handlar om en bred 

uppfattning om vad som är allmänhetens bästa. Lauritzen menar att det kan finnas ett 

samband när det gäller avvägningen mellan att vara en attraktiv arbetsgivare och upprätthålla 

legitimitet i bonusdebatten, men han tror samtidigt att det har funnits en omogen syn på hur 

viktig ersättningen är, kontra vikten utav att faktiskt uppfattas som legitim. Jennefelt menar att 

avvägningen mellan detta kan ses på olika sätt, speciellt i senaste finanskrisen, men tror 

samtidigt att det inte är någon intressekonflikt mellan dessa två områden. Ett problem som 

Lauritzen nämner är att man ibland förblindats av att så kallade nyckelpersoner eller andra 

individer som kräver mycket pengar. 
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6.3.3 Beteende och uppföljning av konsekvenser

 
Jennefelt berättar menar att det handlar om att vara tydlig, härleda och kunna förklara varför 

bonusen och de rörliga delarna faller naturligt på grund av exempelvis en utförd prestation 

efter en viss nivå. Görs detta på ett tydligt sätt och allt är genomskinligt uppstår inga problem. 

Karlsson poängterar också tydligheten och säger att Nordea försöker arbeta proaktivt så att 

debatten blir saklig och fokuserar på rätt saker. Karlsson menar att banken försöker bemöta 

det med öppenhet, och även försöka förklara vad det finns för ersättningssystem. 

Rayman-Bacchus (2006) menar att företag hela tiden söker acceptans för sitt handlande, lika 

väl som väljare vill att företag anpassar sig till rådande normer och beteenden. Karlsson 

menar att det gäller att ha mycket dynamik. Att ha en löpande översyn, inte vara rädd för att 

justera och ställa sig frågan om det fortfarande är något håller, och något vi kan stå för? 

Företag har vissa uppfattningar om upplevelser, antaganden och tro på vad som är det bästa 

sättet att konkurrera (Rayman-Bacchus, 2006). Det finns även en annan form vilket är social 

legitimitet, där företag förhandlar och förnyar gränsen för vad som är legitima och acceptabla 

handlingar. Enligt Karlsson är det väldigt tydligt att det finns en viss typ av förväntningar 

avseende hur banken ska bete sig på marknaden. Eftersom det finns starka åsikter måste det 

finnas en löpande dialog.  

Företag lägger ner mycket kraft på att skapa, underhålla och reparera, förstå och ta stöd från 

intressenter (Rayman-Bacchus, 2006). Karlsson menar att både som privatpersoner och i sina 

roller inom Nordea följer banken upp den massmediala uppmärksamheten i stor utsträckning.  

Rayman-Bacchus (2006) menar att samhällets medborgare tänker att företagets legitimitet 

bygger på att företaget ständigt möter sociala förväntningar, inte bara i termer av produkter 

och service utan även på ett etiskt och socialt ansvarstagande sätt. Jennefelt är inne på samma 

spår, har företaget agerat på ett ansvarstagande sätt ska det inte finnas några etiska 

frågetecken. Karlsson menar att Nordea får in mycket input från sina kunder. Vilket gör att 

banken kommer till en situation där de måste känna att deras ersättningsstrukturer är legitima. 

Jennefelt fortsätter och säger att allmänheten hela tiden har förväntningar hur företag ska bete 

sig på marknaden. Det är en viktig förtroendefråga att kunna skildra rätt bild och att denna 

inte förvanskas eller görs felaktig.   

Avslutningsvis säger Karlsson att media har en inverkan på deras utformning av 

belöningssystem, han säger också att Nordea är lyhörda till media, men de tre viktigaste 

intressenterna är kunder, ägare och medarbetare. Medans Jennefelt menar att risken för 

misstolkningar hos media är många gånger väldigt stor, det kan också ligga hos företagen att 

de inte kommunicerar på ett pedagogiskt sätt vilket kan leda till negativ massmedial 

uppmärksamhet.  
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7. Slutsats 

I detta avslutande kapitel presenterar vi våra slutsatser och svarar på studiens 

problemställning med bakgrund från vår analys och teoretiska modell. Vi avslutar kapitlet 

med förslag till fortsatt forskning.

 

Vi börjar med att knyta ihop säcken och återkoppla till syftet och problemställningen i vår 

studie. Syftet med undersökningen är att beskriva hur och varför ledande befattningshavare 

belönas och hur svenska storbanker utformar sina strategier för belöningssystem. Detta med 

hänsyn till den publicitet som föranleds av bonusutbetalningar. Samt hur bankerna vidtar 

åtgärder i syfte att upprätthålla ett legitimt beteende inför sina intressenter. Efter vår bakgrund 

och problemdiskussion har vi valt att formulera vår problemställning som lyder; Vilken 

betydelse har legitimitet för svenska storbanker vid utformandet av strategier för 

belöningssystem? 

7.1 Slutsatser och reflektioner

 
Fokus för både Swedbank och Nordea är att göra kunder och aktieägare nöjda. Det är en 

problematisk balansgång som vi märkt av i våra intervjuer. Att å ena sidan tillfredställa 

aktieägarna med de avkastningskrav som ställs och å andra sidan upprätthålla ett legitimt 

beteende d.v.s. organisationens handlingar ska stämma överens med de sociala förväntningar 

som finns.  

Det är svårt att avgöra vilken intressent som är allra viktigast för banken. Allas intressen 

måsta tillfredställas så gott det går för att det ska bli en bra helhet. För oss har det framkommit 

att media inte är den intressent banken lyssnar på i första hand, däremot är kunder, aktieägare 

och medarbetare viktiga och media påverkar dessa indirekt.  

Belöningssystemen fyller en viktig roll som ett verktyg att styra och få bankerna att uppnå 

sina mål. Det problem man främst vill undvika är att belöningssystemen kostar mer än vad det 

smakar, med andra ord blir kostnader högre än intäkter, samt att det kan styra banken i fel 

riktning. Det beror till stor del på att individer vill maximera sin egen nytta, återigen ska 

belöningssystemen användas för att sporra individer att arbeta åt samma håll. Risk är en 

naturlig del i bankaffärer och är väldigt betydelsefullt för belöningssystemen. Det är något 

som är av stor vikt att matcha individens riskhorisont med bankens, så att det inte uppstår 

situationer som kan skada bankerna. Det har även uppmärksammats från myndigheternas sida 

både inom Sverige och internationellt, därav finansinspektionens nya föreskrifter. Risk är 

också centralt i bankaffären med anledning till att det faktiskt kan innebära en risk för banken 

att den fasta lönen utgör en för stor del av den totala lönesumman. Eftersom det inte finns 

något utrymme för att justera den med hänsyn till bankens resultat. 

Belöningssystem är otvivelaktigt viktigt för att påverka dem man vill påverka och är nyckeln 

till framgång. Samtidigt som de fyller en viktig roll för företagets rykte och rekrytering av nya 

medarbetare. Det finns belägg för att höga ersättningar inte får individen att prestera bättre, 

samtidigt som låga ersättningar kan få individer att prestera sämre. Det framkommer i vår 
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studie att det är viktigt med konkurrenskraftiga belöningar för att behålla värdefull kompetens 

inom företaget. Inte minst eftersom marknaden tenderar att bli mer och mer internationell, 

måste även detta tas med i beräkningen. Trots den internationella konkurrenssituation som 

finns behöver Nordea endast betala ut hälften av vad internationella konkurrenter gör och 

ändå behålla tillräckligt kompetent personal. Vi menar att det innebär att lönen inte behöver 

vara den avgörande faktorn för att individer ska byta arbetsplats internationellt. För svenska 

storbanker skulle det kunna vara så att svensk kompetens inte är lika efterfrågad 

internationellt, eller att internationella storbanker i större utsträckning föredrar att rekrytera 

inhemsk personal. Det här sätter samtidigt den svenska bonusdebatten i ett annat ljus. Trots en 

massiv kritik mot höga bonusar betalar de svenska storbankerna inte i närheten av vad 

utländska banker gör. 

Att koppla ersättningen till rätt arbete är centralt i undersökningen så att det inte leder till 

något osunt beteende. Ett problem som tas upp är att det inte går att differentiera fast lön, 

därför blir en rörlig ersättning oerhört värdefull. Det är viktigt att ha i åtanke att varje position 

har olika priser som ofta är baserade på bakgrund och kompetens, och att det kan innebära en 

risk för bolaget att ge hela lönesumman på månadsbasis. Där fyller den rörliga ersättningen en 

viktig roll då den kan låsas över tid. Det betonas att det är viktigt att ha dynamik i 

belöningssystemet, att ha utrymme för diskretionär bedömning och anpassa 

belöningssystemen till verksamhetens mål. En differentierad lönemodell som baseras på 

prestation anses vara rättvis och det är viktigt att säkerställa att ersättning faller ut för en viss 

prestation. Att utforma prestationsmått som reflekterar agentens ansträngning är viktigt, för att 

effektivt kunna kontrollera beteende och resultat. Beteendebaserad prestation är ofta svår att 

mäta, däremot har bankerna en blandmodell där både resultat och beteende belönas. Men det 

viktiga som läggs fram är kommunikationen, att banken är öppen och tydlig om vad som 

krävs för en viss belöning så att bankerna inte blir missuppfattade internt och externt och 

tappar förtroende. Förtroende nämns som något av det mest fundamentala för att bankaffären 

överhuvudtaget ska fungera.  

I bankerna handlar legitimitet till stor del om att kunna stå för sina handlingar. Negativ 

publicitet är något som bankerna vill undvika. I finanskrisens fotspår har detta blivit extra 

tydligt där bankerna har en attityd där det finns en vilja att kommunicera belöningssystemen, 

men samtidigt har det blivit uppdagat tack vare Finansinspektionens nya föreskrifter.  

Bankerna märker av den massmediala uppmärksamheten och ser det som oerhört viktigt att 

kommunicera sina belöningssystem med intressenter. Att kommunicera på fel sätt kan leda till 

negativ massmedial uppmärksamhet. I vår problemdiskussion tog vi upp att den pedagogiska 

utmaningen att förmedla sina belöningssystem till intressenter var viktig. Vi kan se att 

bankerna försöker följa upp den massmediala uppmärksamheten och får mycket input från 

sina kunder, samtidigt möter bankerna sociala förväntningar och då inte minst diskussioner 

kring bonusar. Därför är det pedagogiska arbetet för bankerna den största utmaningen när det 

gäller att upprätthålla legitimitet för sina belöningssystem.  

Medias intresse är att sälja annonsplatser och lösnummer och väljer att bevaka de 

befattningshavare som har högst ersättning. Det som krävs av media för att nå ut i dagens 
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mediebrus är att ha allt mer spektakulära rubriker. Bankerna ”köper” inte medias skriverier 

rakt av, utan vill gärna ha legitimitetsdebatten i en vidare mening. Det speglar en obalans i 

kommunikationen mellan bankerna och media. En öppen dialog är A och O för bankerna att 

föra mot sina aktieägare, medarbetare och kunder.  

Vi har inga kvantitativa belägg för att massmedial publicitet påverkar ersättningen till ledande 

befattningshavare. Den amerikanska studie som vi refererat till i studiens början, 

uppmärksammade att de inte fanns något samband mellan negativ publicitet och 

bonusutbetalningar. Vi menar dock att svenska storbankerna tar hänsyn till det och eventuellt 

ändrar strategier när de utformar belöningssystemen. Däremot vittnar våra intervjuer om att 

det finns en ständig internationell konkurrens närvarande. I hur stor utsträckning den påverkar 

bonusnivå och strategier i belöningssystemen är svårt att uttala sig om.  

Avslutningsvis återkopplar vi till vårt syfte med uppsatsen där vi enkelt kan konstatera att de 

svenska storbankerna hanterar publicitet genom att förekomma istället för att förekommas. 

Vilket innebär att bankerna försöker arbeta proaktivt, främst genom att kommunicera på ett 

pedagogiskt sätt. Bankerna utformar sina belöningssystem så att det ska vara en så tydlig 

koppling mellan prestation och ersättning som möjligt, så utrymme för misstolkningar 

elimineras. Vi får inte glömma av att bankerna har framförallt tre intressenter i sin vågskål; 

kunder, medarbetare och aktieägare som bankerna försöker ha ett legitimt beteende gentemot 

och att uppfylla deras intressen. Att ha dynamik i sitt belöningssystem och att inte vara rädd 

att anpassa parametrar är av betydelse för att upprätthålla legitimitet. Eftersom det annars kan 

bli situationer där bankerna betalar ut fel sorts bonus för fel prestation.  

 

7.2 Förslag till fortsatt forskning

 
Under arbetets gång med vår studie har vi uppmärksammat ett par olika områden inom ämnet 

som vi anser intressant att forska vidare inom. Det finns en amerikansk studie som vi använt 

och refererat till i vår studie där författarna undersöker sambandet mellan negativ publicitet 

rörande kompensation till ledande befattningshavare och hur stor den faktiska utbetalningen 

är. Vi anser att det hade varit intressant att ur ett svenskt perspektiv göra en kvantitativ studie 

på svenska storbanker eller storföretag. Där det undersöks eventuella samband som kan finnas 

mellan kompensation till ledande befattningshavare och negativa skriverier i media. Att kunna 

dra slutsatser om företagen tar hänsyn till den legitimitetssyn som uppstår i media.  

En annan intressant frågeställning som uppmärksammats av oss under arbetets gång är, hur de 

svenska storbankerna står sig i den internationella konkurrensen som attraktiv arbetsgivare. Vi 

vill uppmärksamma avvägningen att vara en attraktiv arbetsgivare samt att upprätthålla ett 

legitimt beteende i bonusdebatten. Då med hänsyn till ersättning för utförd prestation. Har 

svenska bolag en tillräcklig ersättningsnivå för att attrahera de mest lämpade individerna och 

den främsta kompetensen? Vi lever i en globaliserad värld som ständigt utvecklas där 

konkurrensen inom de flesta branscher hela tiden ökar. Forskningen skulle med fördel kunna 

innefatta även andra svenska storföretag och inte enbart storbanker. 
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Appendix 

 

Intervjuguide 

 

Relationen mellan ägare och ledning 

1. Vad är bankens mål? 

2. Hjälper belöningssystemet företaget att nå sina mål? 

3. Vem/vilka får vara med och påverka dess utformning? 

 

Risktagande 

4. Hur hanterar ni risktagande inom banken? 

5. Vilka slags problem har du märkt av när ett belöningssystem inte fungerar?  

 

Syfte med belöningssystem 

6. Vilka är belöningssystemets syfte/syften? 

Hur ser ni på avvägningen mellan att vara en attraktiv arbetsgivare och att 

upprätthålla legitimitet i bonusdebatten? 

Utformning 

7. Vilka är de viktigaste faktorerna i utformningen av belöningssystem? 

8. Vad är de viktigaste aspekterna för att belöningssystemet ska vara effektfullt? 

9. Vad bestämmer den rörliga ersättningens storlek? 

 

Incitament i agentteorin 

10. Hur ser bankens incitament ut? (För ledande befattningshavare) 

11. Hur etablerar banken ett synligt samband mellan prestation och belöning? 

 

Kontrollstrategier, olika sätt att mäta prestation 

12. På vilka sätt mäts prestation inom banken? 

13. Hur mäts resultatbaserad kontra beteendebaserad prestation inom banken? 

Hantering av rörlig ersättning 

14. Varför har ni rörliga ersättningar? 

15. Vad belönas och vem belönas inom banken?  
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Legitimitetsdiskussioner 

16. Vad är legitimitet för er? 

17. Hur vägs legitimitetsaspekter in vid utformandet av belöningssystem? 

Beteende 

18. Känner ni att det finns en viss typ av förväntningar avseende hur ni ska bete er på 

marknaden? 

19. På vilket sätt har ni ett etiskt och socialt ansvarstagande? Vad gör ni för att införliva 

dessa förväntningar? 

Uppmärksamhet i media 

20. Hur kommunicerar ni era belöningssystem med intressenter och media? 

21. På vilket sätt påverkar media ert arbete med utformningen av belöningssystem? 

 

Upprätthålla legitimitet 

22. Hur gör ni för att upprätthålla legitimitet? 

23. Hur ser ni på avvägningen mellan att vara en attraktiv arbetsgivare och att upprätthålla 

legitimitet i bonusdebatten?  

Konsekvenser och input 

24. Hur tar ni hänsyn till den massmediala uppmärksamheten kring bonusar? 

25. Hur följer banken upp den massmediala uppmärksamhet avseende rörlig ersättning? 

 

 

 

 

 

 


