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Sammanfattning 

Titel:   Har ägarna tappat rösten? Ägarnas roll i utformningen av 

bankernas belöningssystem.  

 

Seminariedatum:  2009-06-04 

 

Ämne/Kurs:  FEKK01, examensarbete kandidatnivå, 15 högskolepoäng 

 

Författare:   Kristoffer Elshult, Jona Kumbaro och Emelie Lönnblad 

 

Handledare:  Matts Kärreman 

 

Nyckelord:   Belöningssystem, Bolagsstyrning, Ägarkategorier, SEB, 

Swedbank, Handelsbanken och Nordea. 

 

Syfte:   Syftet med denna uppsats är att göra en jämförande studie av hur 

ägarintentioner påverkar belöningssystemet i banker. 

 

Metod:   Ett deduktivt angreppssätt med kvalitativ metod används för 

studiens genomförande. 

 

Teoretiska perspektiv:  Studien är baserad på tidigare forskning om stora aktieägares 

beteende i företag som de har placerat i. 

 

Empiri:   Empirin är baserad på de fyra svenska bankerna som finns 

representerade på OMX large cap. Vi har erhållit data från 

bankernas hemsidor, årsredovisningar samt Svensk kod för 

bolagsstyrning.  Empirin har analyserats med hjälp av de teorier vi 

utgått från. 

 

Slutsatser:   Resultatet visar att stora aktieägare inte kan påverka bankers 

belöningssystem. 
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Abstract 

Title:  Have the owners lost their voice? The owners influence on banks 

reward system  

 

Seminar date:  2009-06-04 

 

Course:   FEKK01, Degree Project Undergraduate level, Business 

Administration, 15 University Credit Points 

 

Authors:   Kristoffer Elshult, Jona Kumbaro and Emelie Lönnblad  

 

Advisor:   Matts Kärreman 

 

Key words:   Reward system, Corporate Governance, Owner categories, SEB, 

Swedbank, Handelsbanken and Nordea 

 

Purpose:   The aim of this paper is with a comparative study see how owner 

intentions have an influence on banks reward system. 

 

Methodology:  A deductive, qualitative method is used for the study. 

 

Theoretical perspectives: Our study is based on previous research on the subject of large 

shareholder behavior in companies that they are owners in. 

 

Empirical foundation:  Our research is based on four Swedish banks that can be found on 

OMX large cap. The empirical data was obtained from the banks 

webpage, annual reports as well as the Swedish code for corporate 

governance. The empirical data has been analyzed with respect to 

the theory that we have based our study on. 

 

Conclusions:  The result of our research shows that large shareholders do not 

have an influence on banks reward system. 
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Definitioner: 

• Bank: Ett kreditinstitut som har tillstånd att ta emot inlåning från allmänheten samt 

låna likvider av Riksbanken utan säkerhet. Verksamheten kontrolleras av 

Finansinspektionen och dess handlingsutrymme begränsas av banklagstiftningen.  

 

• Ägarkategorier: Begreppet kommer att användas för att definiera olika kategorier av 

ägande samt vilket beteende som existerar hos ägarna i våra undersökningsfall.  

 

• Belöningssystem: Ett ersättningssystem som används för att motivera ledningen att 

sträva mot ägarnas intressen. Begreppet kommer användas i syfte att beskriva 

monetära ersättningssystem.  

 

• Fast och rörlig ersättning: En fast ersättning är oberoende av prestation medan en 

rörlig ersättning bestäms med hänsyn tagen till graden av prestationen som utförts.  

 

• Institutionellt ägande: Ägare som består av försäkringsbolag, pensionsfonder, 

placerande investmentbolag, medelsförvaltande stiftelser, placerande bolag, 

intresseföreningars placeringar, kollektiva löntagarfonder och aktiefonder.  

 

• Ägarintentioner: Ägarnas avsikt med aktieinnehavet. 

 

• Voicebeteende: Aktieägare som använder sitt inflytande genom att göra sina åsikter 

hörda till företagsledning eller annan part som har inflytande på företaget (styrelse, 

media etc). 

 

• Exitbeteende: Aktieägare som inte utnyttjar sitt ägande utan här är storleken och 

frekvensen på försäljning och köp av aktier viktigare.  

 

• Sfär: En sammanfattande benämning på en grupp företag där en och samma ägare 

finns representerad i samtliga företag. Exempel kan vara vid olika korsägda och 

familjeägda företag. Två kända svenska sfärer är Wallenbergsfären och 

Handelsbanksfären.  
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• Beroende i förhållande till banken: Begreppet beroende i detta sammanhang 

används för att påvisa att det ligger i personens intresse att bankens verksamhet 

bedrivs och utvecklas på ett effektivt sätt. Oftast kommer det personliga intresset sig 

av en anställning i banken.  

 

• Beroende i förhållande till större aktieägare: Det finns ett intresse hos de större 

aktieägarna att banken genererar positiva resultat. Detta för att det även ger utslag på 

verksamheten i deras företag. Det här antar vi beror på dessa personers huvudintresse 

ligger i det ägande företaget och inte i bankens.  
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1 Inledning 

 
I följande kapitel kommer vi ge en bakgrundsbild av vad som kommer behandlas i denna 

uppsats. Vi kommer även tydliggöra vårt syfte samt nämna vilka avgränsningar vi har valt att 

göra.  

 
 

1.1 Bakgrund 

Den rådande finanskrisen (2009) som har sitt ursprung i USA, har på kort tid drabbat hela 

världen och inte minst Sverige. Enligt en undersökning som SEB Trygg Liv har tagit fram i 

samarbete med DN visade studien att åtta av tio svenskar känner av finanskrisen. (www.dn.se, 

2009-04-22) Samtidigt informerar massmedia om hur högt uppsatta chefer och 

ledningsgrupper fortsätter att erhålla höga löner, pensioner och bonuspaket. Till sitt försvar 

menar de utpekade ledningarna på att utan visst incitament försvinner motivationen att 

prestera. Ändå finns det idag inga studier som visar på att en högre belöning leder till en 

förbättrad prestation. (Davis, 1997) 

 

”I stunder som dessa är det allvarligt och lite stötande för många när 

en del verkar kunna unna sig mycket stora inkomstökningar som för 

andra framstår som rena fantasisummor.”(www.e24.se, 2009-04-21) 

 

Så lät ett uttalande av statsminister Fredrik Reinfeldt som svar på ämnet löneförhöjningar för 

ledningen på SEB. Det är inte vanligt att politiker väljer att framföra sina åsikter om 

utomstående affärsverksamheter, tvärtom består deras uppgift snarare av att hålla en neutral 

inställning till sådana ämnen. I enlighet med agentprincipalteorin är det självklart att ägaren 

måste motivera ledningen att göra ett bra jobb för att människan är självisk och 

nyttomaximerande. Tyvärr finns ingen mall över hur stora dessa ersättningssummor bör vara. 

Istället är det styrelsens uppgift att sammanställa förslag på ersättningssummorna som sedan 

ägarna kan rösta för eller förkasta på bolagsstämman i enlighet med Svensk kod för 

bolagsstyrning. Men vad händer om ägarna inte utnyttjar sina röster? 

 

Att just bankerna har uppmärksammats så pass mycket under finanskrisen är inte så 

häpnadsväckande då det i stor utsträckning berör hushåll och privatpersoner. Bankkunder är 
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väldigt beroende av bankerna och framför allt i dessa kristider. Till skillnad från övriga 

affärsverksamheter uppfyller banker dessutom en samhällsfunktion. Därför låter staten inte 

marknadskrafterna verka fullt ut vid kriser, utan väljer istället att gå in och erbjuda en 

hjälpande hand. Så sent som i november 2008, i samband med att investmentbanken Carnegie 

gick i konkurs gick svenska staten in och valde att ta över. Finansminister Mats Odell 

förklarade att när det rör sig om systemviktiga institutioner som till exempel en bank väljer 

staten att hjälpa till för att inte hushåll och privatpersoner ska drabbas. 

(www.privataaffarer.se, 2009-04-22) 

 

I takt med att bankerna har visat sig vara minst lika sårbara som andra verksamheter har 

förtroendet för dem minskat bland hushållen. Inte har det blivit bättre att det frekvent 

cirkulerar i media om diverse chefers löneförhöjningar samt bonusutdelningar på drabbade 

banker. Det sticker i ögonen hos många att se bankdirektörernas löner öka med 25 procent 

samtidigt som bankerna behöver hålla i sitt kapital. Framför allt när forskare inte kunnat 

bevisa att belöningssystemen leder till bättre prestation. (Davis, 1997) Detta beror på att det är 

näst intill omöjligt att koppla bolagets framgång till ledningen eller verkställande direktör. 

Dessutom visar amerikansk forskning att drygt hälften av belöningssummorna hänger 

samman med konjunkturuppgångar och inte med att verkställande direktör har gjort ett bra 

jobb. (www.svd.se, 2009-05-07)  

 

1.2 Problemdiskussion 

För banker som SEB, Handelsbanken, Swedbank samt Nordea är det av stor vikt att de har 

starka ägare som erbjuder stor kapitaltillförsel. Dessa ägare kan tillhöra olika kategorier. Det 

kan röra sig om försäkringsbolag, investmentbolag eller att ha staten som huvudägare. 

Gemensamt för ovan nämnda institutionella ägare är att samtliga strävar efter att erhålla en 

hög avkastning på sina investeringar. Som ägare är man även mån om att avkastningen ska 

vara rättvis i förhållande till det rörelseresultat bankerna redovisar. Därför undrar vi hur dessa 

ägare ställer sig till de stora belöningssummor som går till ledningen. 

 

Vi nämner tidigare att det råder spritt ägande mellan de banker vi ska undersöka. Därmed kan 

det förekomma en ökad risk att ledningen inte driver verksamheten i enlighet med ägarnas 

intressen då det finns fler ägare att ta hänsyn till. En sådan skillnad kan förekomma i hur 

ägare och ledningen ser på risktagande, avkastningskrav och ersättningar. Vi kommer att 
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fokusera på hur ägarna verkar för att påverka belöningssummorna som går till ledningen. 

Varje bank använder sig av olika incitamentsprogram där vissa trycker på fast ersättning 

medan andra främjar rörliga bonusar med en kortare tidsaspekt. Med hjälp av de olika 

bankernas ägarkategorier och incitamentsprogram vill vi undersöka hur respektive ägare 

agerar när de vill vara med och påverka ledningens belöningssystem.  

 

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning är det styrelsen som kommer med förslag på 

ersättningsvillkor till ledningen och det är bolagsstämman som ska godkänna förslagen. 

Vidare ska styrelsen specificera villkoren för bonus och incitamentsprogrammen samt för 

icke-monetära förmåner. (Svensk kod för bolagsstyrning, 2004).  I och med ägarnas rätt att 

delta på bolagsstämman ges de även möjlighet att rösta för eller mot den föreslagna 

ersättningssumman. Enligt teorin förekommer två huvudsakliga sätt för ägare att uttrycka sitt 

missnöje, nämligen via voice och exitbeteende. Med exit menas att ägaren väljer att lämna 

företaget helt och hållet medan voice innebär att göra sin röst hörd. (Kärreman, 1999) Vi vill 

undersöka om vi kan hitta ett mönster bland dessa ägare och deras beteende rörande 

ledningens belöningssystem. Vår hypotes är att ägarkategorier har påverkan på 

belöningssystem. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att göra en jämförande studie om och i sådana fall på vilket sätt 

ägarintentioner påverkar belöningssystemet i banker. 

 

1.4 Avgränsning 

Undersökningen kommer vid utförandet att avgränsas till koncernbolaget i varje bank. Detta 

främst för att vi ska hinna göra en djupgående analys under den angivna tiden. Vi har också 

valt att i studiet av ägarna avgränsa oss till de fem största aktieägarna per bank. Även här var 

det tidsaspekten som styrde avgränsningen.  Arbetet kommer till största del att baseras på hur 

ägarrelationen ser ut år 2009, däremot har vi valt att se på styrelsernas uppbyggnad även 

under år 2008. Detta eftersom det skett förändringar i ägandet under början av år 2009. Samt 

det faktum att det är styrelsen år 2008 som har fattat besluten för de belöningssystem som 

finns idag. Vi har valt detta för att få en så aktuell och relevant uppsats som möjligt. 

Litteraturen tar även upp ägarkoncentration, det vill säga om det är spritt eller koncentrerat 
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ägande. Vi har valt att inte lägga fokus på detta utan istället redogöra för vilka olika 

ägarkategorier det finns i varje bank. Vad gäller belöningssystemen har vi bestämt oss för att 

titta på den belöning som går till ledningen. Det innebär att vi kommer beskriva såväl de 

system som berör ledningen som de allmänna ersättningssystem som går till alla inom 

koncernen.  

 

1.5 Målgrupp 

Detta är en akademisk text som riktar sig främst till studenter inom Företagsekonomiska 

institutionen men även till övriga som finner intresse av att lära sig mer om bankväsendets 

belöningssystem och ägarkategorier. 
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2 Metod 

 
Under det här avsnittet kommer vi att presentera vårt ämne samt beskriva hur vi gått tillväga 

för att samla in information samt motivera våra val. Avslutningsvis kommer vi även att 

kritiskt granska vad vårt val av metoder kan ha för påverkan på analysen. 

 
 

2.1 Val av ämne 

Under våren 2009 och i dessa krisande tider har det uppmärksammats mycket i media hur 

belöningssystemen till framförallt ledningen i olika företag ser ut. Ämnet är särskilt påtagligt i 

media vid lågkonjunktur, då den ekonomiska situationen är i fokus. Företag i många olika 

branscher har uppmärksammats men i synnerhet banker. Skälet till att vi har valt att studera 

just banker är att de utgör en samhällsfunktion. Det innebär om bankerna skulle påvisa ett 

negativt resultat är det staten, indirekt den skattebetalande befolkningen, som går in med 

kapital för att skydda banksystemet. Därför är det ett högst aktuellt ämne att studera eftersom 

det svenska samhället har en åsikt i frågan. Anledningen till att vårt intresse för ämnet 

uppstod var att vi hade en bild av att relationerna till belöningssystem skulle vara annorlunda i 

banker jämfört med andra privata företag. Vi anser att det måste finnas en orsak till att just 

bankers belöningssystem blivit så uppmärksammade. 

 

 Belöningssystemen utformas av styrelsen och fastställs sedan på bolagsstämman där alla 

ägare har möjlighet att medverka. Det vi vill åstadkomma med vår studie är att se om de 

största aktieägarna har någon påverkan på besluten om belöningssystem, samt i så fall till 

vilken grad de kan påverka. Vi vill även undersöka ägarens intentioner med sitt aktieinnehav. 

 

2.2 Vetenskapligt angreppssätt 

Forskare inom företagsekonomi skiljer mellan två vetenskapliga angreppssätt nämligen den 

induktiva samt deduktiva ansatsen. Med den induktiva teorin utgår forskaren från empirin och 

utifrån empirin ska denne utveckla nya teorier.  Det optimala vore om man som forskare är 

förutsättningslös vid datainsamlingen och på så sätt ökar möjligheten att samla in data som 

återger en korrekt bild av verkligheten. Den induktiva teorin brukar dock kritiseras då det är 
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näst intill omöjligt att en människa är helt opartisk när denne inleder datainsamlingen. 

(Jacobsen, 2002) 

 

Motpolen till den induktiva ansatsen är den deduktiva. Enligt denna bör forskaren först skaffa 

sig vissa förväntningar om hur världen ser ut som man sedan jämför med den empiri man 

samlat in. Risken finns dock att forskaren endast letar efter information som stödjer ens teori. 

Därmed riskerar forskaren att gå miste om viktig information. (Jacobsen, 2002)  

 

Uppsatsen inleds med att vi redogör för de olika skillnaderna i belöningssystemen mellan de 

olika bankerna. Själva kärnan är dock den hypotestestande ansatsen där vi menar att 

ägarkategorierna har en påverkan på belöningssystem. Därmed kommer vårt arbete att ha en 

deduktiv ansats.  

 

2.3 Forskningsmetod  

2.3.1 Kvalitativ och kvantitativ 
Kvalitativ metod handlar om att få fram detaljer och det unika i varje fall. Metoden bidrar till 

att ge sitt underlag högre validitet. Vid en kvalitativ metod kan författaren använda sig av 

exempelvis öppna samtal och intervjuer så att denne på ett lätt sätt kan få en djupare kunskap 

inom ett område. Det finns även möjligheter att genom följdfrågor till respondenten få 

ytterligare ingående information på specifika områden. (Jacobsen, 2002)  

 

Ett problem med den kvalitativa metoden är att den är väldigt tids- och resurskrävande. 

Ibland tvingas forskaren därför att tvingas begränsa sin utredning. Dilemmat vid begränsning 

är att denne inte får ett representativt urval av personer och det är då svårt att generalisera 

den informationen som har samlats in. (Jacobsen, 2002) 

 

Som forskare strävar man istället efter en kvantitativ undersökning, att använda en specifik 

urvalsgrupp för att sedan kunna generalisera resultaten till andra situationer än den som 

utförs i undersökningen. En svårighet i metoden kan vara att bedöma om resultaten går att 

generalisera eller inte, vilket kan leda till att författaren applicerar resultatet felaktigt. Det är 

därför viktigt att ha tillämpliga och pålitliga källor vid insamling av sekundärdata och inte 

bara en stor kvantitet. Det är vanligt att forskaren använder sig av numeriska termer vid sin 

undersökning för att på ett effektivt sätt kunna sammanställa sitt resultat. Den här metoden 
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används ofta för att lättare kunna se samband mellan olika förhållanden. (Bryman & Bell, 

2005)  

 

Problemet med den kvantitativa metoden är att det är svårt att få en djupare inblick inom det 

specifika ämnesområdet, fördelen är att den underlättar att se helheten. Undersökningen blir 

ofta ytlig och därför krävs det att forskaren har valt att undersöka enkla förhållanden. 

Eftersom undersökningen ofta är väldigt omfattande och urvalsgrupper noga utvalda, är det 

viktigt att bortfallet inte blir för stort. Risken är annars att undersökningen blir snedvriden när 

alla grupper inte deltar. (Jacobsen, 2002)  

 

Det vi har valt att göra är att använda oss både av en kvantitativ samt en kvalitativ 

forskningsmetod i form av fallstudier. Bankerna kommer att studeras som enskilda fall. Vi 

har använt oss av en kvantitativ ansats när det gäller jämförelsen mellan de olika 

belöningssystemen. Med kvantitativ menar vi en tolkande analys istället för en statistisk 

analys som forskare generellt kan förknippa med den kvantitativa metoden. För att fullgöra 

den kvantitativa ansatsen har vi använt oss av årsredovisningar samt hemsidor från 

respektive bank. För att sedan få hjälp med vår kommande analys har vi använt oss av 

intervjuer. Dessa representerar vår kvalitativa ansats där vi får djupet i vår undersökning.  

 

2.3.2 Validitet och reliabilitet 
Validitet betyder giltighet och beskriver huruvida det som författaren önskar att mäta 

verkligen har mätts. Det som mätts hos några få antas gälla för flera. (Jacobsen, 2002) 

Begreppet kan delas upp i intern och extern validitet. Den interna innebär att det ska finnas 

ett klart samband mellan resultaten och de teorier som använts. Den påverkas alltså av 

huruvida de slutsatser som dragits är trovärdiga eller inte. Den interna validiteten påverkas 

vid undersökningens gång. (Bryman & Bell, 2005) 

 

Ser vi till den externa validiteten så skiljer den sig från jämfört med den interna i den mån att 

den snarare belyser studiens generaliserbarhet, det vill säga om den kan jämföras med andra 

sociala miljöer. Om det förekommer ett stort urval i undersökningen ökar den externa 

validiteten och därmed generaliserbarheten. (Bryman & Bell, 2005) 
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Under detta avsnitt vill vi klargöra hur forskningsprocessen troligtvis har påverkat 

insamlingens giltighet. När vi först började skriva om bankernas belöningssystem hade vi en 

negativ bild av hur bankerna utnyttjar sina system. Detta berodde till stor del på den 

uppmärksamhet bankdirektörerna hade fått i samband med deras löner. Men under arbetets 

gång har vi försökt hålla en objektiv inställning till belöningssystemet.  

 

Den inre validiteten påverkas av hur mycket författaren tolkar data och hur mycket som 

baseras på teorin. Vi har hittat teorier som förklarar hur de olika ägarkategorierna bör bete sig 

men i vissa fall har vi behövt göra egna tolkningar på grund av informationsbrist. Detta gäller 

när vi ska förklara hur de olika styrelsemedlemmarna beter sig i verkligheten jämfört med 

teorin. 

 

Vi har intervjuat Head of compensation and benefits på SEB och likvärdig respondent i 

Swedbank. Detta för att respondenten är direkt knuten till det vår studie behandlar. På 

Handelsbanken har vi fått tag på en person som sitter i styrelsen för Oktogonen. Han har 

försett oss med viktig fakta om Handelsbankens belöningssystem. Han har lång erfarenhet av 

belöningssystemet och har jobbat på banken sedan det infördes.  I den fjärde banken, Nordea 

har vi intervjuat Head of investor relations, som Nordea ansåg vara mest lämpad för att 

besvara våra frågor. 

 

Enligt Bryman & Bell (2005) handlar validitet om att kunna ange i vilken situation och för 

vilken population resultaten är giltiga. Vi tror att de resultat vi kommer producera är först och 

främst anpassade för banker. Men då många affärsenheter utvecklar belöningssystemet på 

samma sätt som bankerna hoppas vi kunna applicera våra resultat även på andra företag.  

 

Begreppet reliabilitet innebär tillförlitlighet och graden av den påvisar alltså hur trovärdig 

undersökningen är. Om undersökningen kan upprepas och generera liknande eller samma 

resultat oberoende av vem som utför den, är reliabiliteten hög. Detta är vad författaren 

eftersträvar för att få ett bra utfall för sin analys. (Jacobsen, 2002) 

  

För att ha en hög reliabilitet i vår metod så har vi valt att använda oss av årsredovisningar och 

bankernas hemsidor, vilka vi anser är tillförlitliga och trovärdiga källor. Årsredovisningarna 

har enligt lag kontrollerats och underskrivits av revisorer för att påvisa god redovisningssed. 

Eftersom de är offentliga handlingar och används till ett beskrivande moment anser vi 
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reliabiliteten vara hög. De artiklar och övriga källor vi använder oss av kommer i största del 

användas för att påvisa att ämnet är aktuellt och att vi har angelägna källor. Dessutom anser vi 

att de källor vi använder oss av är så pass trovärdiga att författaren med största sannolikhet 

skulle få samma resultat vid en ny undersökning.   

 

2.4 Undersökningsmetod 

2.4.1 Datainsamling  
Enligt Bryman & Bell (2005) är det vanligast att forskaren använder sig av de primära 

källorna intervjuer, observationer samt enkäter när denne skriver en företagsekonomisk 

uppsats. Vi har dock valt att avgränsa oss till intervjuer med nyckelpersoner inom respektive 

bank med koppling till corporate governance, samt sekundära källan dokument i form av 

årsredovisningar och diverse artiklar.  

2.4.2 Val av primärdata 
Eftersom vi önskar ta reda på hur bankernas incitamentsprogram ser ut på högre nivåer samt 

hur ägarstrukturen påverkar denna har vi ägnat oss åt intervjuer. Observationer faller bort då 

denna forskningsmetod inte skulle tillföra relevant fakta för vår uppsats. Likaså har vi inte 

utfört enkäter då vi är mest intresserade av att se hur företagets belöningssystem är uppbyggt 

och vi finner det mest adekvat att intervjua personer som har insikt i corporate governance. På 

grund av bristande resurser har vi inte att gjort intervjuer med ägarna, istället har vi försökt att 

hitta publicerade artiklar där ägarna gör sig hörda vad gäller företagens incitamentsprogram. 

(Bryman & Bell, 2005) 

2.4.2.1 Intervjuer 

Vår primärdata har huvudsakligen bestått av semi-strukturerade djup- och telefonintervjuer. 

Intervjufrågorna har varit mer allmänt formulerade med utrymme för diskussion och 

uppföljningsfrågor till respondenten. Vi har valt att begränsa oss genom att ha ett fåtal 

intervjuer med en respondent från varje bank. Kravet på dessa respondenter har varit att de 

har en god inblick i respektive banks incitamentsprogram. Detta i syfte att få en bättre och 

mer rättvis bild av varje banks incitamentsprogram. Genom att använda oss av semi-

strukturerade intervjuer där standardiseringen och frågestrukturen är mindre central 

åstadkommer vi en mer avslappnad atmosfär för respondenten. (Bryman & Bell, 2005) 
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Vi har valt att använda oss av ett fåtal personliga intervjuer och mestadels telefonintervjuer då 

majoriteten av respondenterna befinner sig i ett annat geografiskt område än det vi befinner 

oss på. Att ha personliga intervjuer med samtliga skulle vara både tidskrävande och kostsamt. 

 

Nämnvärt om telefonintervjuer är att det alltid finns risk för missuppfattningar. Risken finns 

att respondenten misstolkar en fråga och ger ett opassande svar. Därför kommer vi att se till 

att intervjupersonerna läser igenom arbetet och godkänner våra hänvisningar till dem.  

Under en mer personlig intervju är risken mindre och det framgår mer tydligt på 

respondentens ansiktsuttryck och andra reaktioner om frågan som ställts är oklar. Att fånga 

dennes reaktioner kan ha betydelse för analysen om exempelvis respondenten reagerar på ett 

visst sätt vid en viss ställd fråga. (Bryman & Bell, 2005) 

 

Då intervjun kommer att vara semi-strukturerad ger detta respondenten utrymme att styra 

intervjun som han eller hon vill. Intervjun blir på så vis mer naturlig och flexibel än om 

intervjun vore helt strukturerad. Fördelen med att ha en flytande intervju är att respondenten i 

fråga kan komma att beröra områden som annars inte kommit på tal. På så sätt får 

intervjuaren en mer öppen och opåverkad bild av det intervjun tangerar. Om en direkt fråga 

ställs blir respondenten mer medveten om vad som han eller hon förväntas svara och kan då 

tänkas välja sina formuleringar väl, innan denne svarar. Genom att ha ett mer fastställt 

frågemanus motverkas känslan av naturlighet och intervjun blir snarare onaturlig och hackig. 

(Bryman & Bell, 2005) 

2.4.3 Val av sekundärdata 
Som komplement till vår insamlade primärdata har vi använt oss av sekundärdata. 

Sekundärdata baseras på primärdata och bygger på tidigare händelser (Jacobsen, 2002). I vår 

uppsats har vi använt oss av ett flertal olika sekundärkällor. Den data som vi har använt oss av 

är teorilitteratur, metodlitteratur, artiklar från olika tidskrifter, årsredovisningar samt 

vetenskapliga artiklar från databasen ELIN. Då vi anser det är av högsta vikt att den 

insamlade data uppfyller våra kriterier för validitet och reliabilitet har vi granskat våra källor 

noggrant för att få en så objektiv och trovärdig bild som möjligt. För att uppfylla de krav vi 

ställer på sekundärdata har vi jämfört och kontrollerat våra källor med liknande källor. Det är 

dock svårt att försäkra sig om sekundärdatans validitet och därför är det naturligt att den inte 

ses som lika tillförlitlig som primärdata. 
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2.5 Urval och praktisk utformning 

Urvalet för undersökningen är av högsta vikt då de måste vara representativa för våra resultat. 

Om urvalet saknar koppling till undersökningens syfte kommer detta att ha en effekt på våra 

resultat och därmed kommer undersökningen vara ointressant. Det är därmed viktigt att 

urvalet ger en rättvis spegling av vad undersökningen går ut på.  

 

Urvalet har bestått av ett fåtal respondenter med en god inblick i respektive banks 

incitamentprogram. Dessa respondenter har huvudsakligen intervjuats via telefon. Vi har 

bland annat intervjuat Pär-Åke Pärsson från Handelsbanken, styrelseledamot i Oktogonen, 

Marianne A. Lindahl från Swedbank, Head of compensation and benefits, Thomas Bengtson 

från SEB, Head of compensation and benefits samt Johan Ekwall, head of investor relations 

på Nordea. Vi anser att personliga intervjuer är för kostsamma och tidskrävande, och att ett 

fåtal intervjuer räcker för datainsamlingen. Utöver detta är det också tidskrävande att få tag på 

urvalspersonerna av intresse. Vi anser att det är fullt tillräckligt att intervjuer hålls med en 

person för respektive bank då vi anser det som osannolikt att respondentens inställning till 

incitamentsprogrammet är snedvridet jämfört med någon annan anställds åsikt. Det är vår 

uppfattning att dessa intervjuer ger oss representativa resultat och bidrar till att 

undersökningen blir rättvis. Urvalet är subjektivt och innebär att urvalspersonerna inte väljs 

slumpmässigt utifrån sannolikhetsprinciper (Denscombe, 2000). Vi har valt att inte göra något 

sannolikhetsurval då vi anser att ovan nämnda respondenter är av högsta intresse för denna 

undersökning.  

 

2.6 Källkritik 

Vi anser det är av stor vikt att kritiskt genomgå de källor vi har använt oss av. Detta för att 

använda oss av godtagbara källor. Vi har utgått från fyra källkritiska perspektiv när vi skulle 

avgöra om källan är pålitlig eller opålitlig. Dessa kriterier är äkthetskriteriet, 

beroendekriteriet, tidssambandskriteriet och tendenskriteriet. Äkthetskriteriet bedömer källans 

pålitlighet genom att ställa sig frågande till källans ursprung. Beroendekriteriet ställer sig 

kritiskt till om det källan säger verkligen är sant. Exempelvis om källan är en återberättelse 

och berättaren inte upplevt det själv kan informationen ha förvrängts på vägen och 

pålitligheten kan ifrågasättas. Åldern på källan bör också beaktas. Tidssambandskriteriet 

ifrågasätter om den källan vi har valt ut är för gammal. Om källan är för gammal kan den 
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därmed också vara irrelevant för sammanhanget. Slutligen kommer tendenskriteriet att 

uppmärksammas. Här kommer det att framgå om skribenten är partisk eller opartisk. (Thurén, 

2003) Vi anser att källorna ska vara objektiva och ha en låg grad av subjektivitet. 

  

Enligt vår bedömning uppnår våra källor ovanstående kriterier och därmed är pålitliga. Boken 

skriven av Hedlund, Hägg I, Hörnell E. och Ryden B (1985) är visserligen gammal men å 

andra sidan tror vi inte att ägarkategoriers beteende har ändrats över tiden. De artiklar vi 

använt oss av kommer från dagliga tidsskrifter och vi anser att de har en låg grad av 

subjektivitet samtidigt som de är aktuella. Tidsskrifterna ses som respektabla och bör ses som 

pålitliga. Vi är medvetna om att årsredovisningarna är subjektiva men vi anser att dessa är 

pålitliga då de är granskade av revisorer. 
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3 Corporate Governance i banksektorn 

 

Under detta avsnitt kommer vi att presentera de teorier vi anser har en relevant koppling till 

vårt syfte. De teorier vi har valt att undersöka baseras på den forskning som finns inom 

området corporate governance samt inom ledningsstyrning. 

 
 

3.1 Teoretisk referensram 

Innan vi börjar beskriva de olika teorierna som vi kommer att ta hjälp av i vår analys tänkte vi 

kort motivera varför vi har valt just de aktuella teorierna. Corporate governance är 

grundteorin som kommer att genomsyra hela uppsatsen. Vissa forskare menar att corporate 

governance inte kan ses som en specifik teori utan snarare som ett förhållningssätt. Det vi vill 

visa på är hur en organisation är uppbyggd för att lättare kunna förstå de konflikter som kan 

uppstå. Några av de konflikterna förklaras med hjälp av vår näst valda teori som är 

agentteorin. Där är det konflikten mellan ägare och ledning som står i centrum, det är 

förhållandet mellan de som vi vill belysa genomgående i vår uppsats. Förhållandet dem 

emellan kan variera därför har vi valt en såväl kompletterande som kritiserande teori, 

Stewardshipteorin, för att få olika synvinklar på samma fråga. En annan teori som brukar ses 

som en kompletterande teori till agentteorin är transaktionskostnadsteorin. Vi vill koppla 

samman hur transaktionskostnadsteorin och styrelsesammansättningen är uppbyggd, sedan 

även se hur ägarna är representerade i respektive bank.  

 

Med hjälp av all den information vi får ut av de redan tillämpade teorierna vill vi kunna 

placera varje ägare i en kategori. Den kategorin ska sedan ligga till grund för hur ägarens 

förväntade beteende ser ut i banken och hur det ser ut i realiteten. Vi vill sedan undersöka om 

ägarens beteende har någon inverkan på besluten om hur belöningssystemen är uppbyggda. 

Därigenom vill vi se om vår hypotes går att förkasta eller inte. För att på ett enklare sätt visa 

för läsaren hur de olika belöningssystemen är uppbyggda tar vi teorin om ledningsstyrning i 

beaktande. På så sätt kan läsaren se bakgrunden till varför belöningssystemen är utformade på 

ett specifikt sätt.  
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3.2 Corporate Governance och de olika parterna 

Corporate Governance som på svenska översätts till bolagsstyrning behandlar relationerna 

mellan ett företags ledning, styrelse och aktieägare. Bolagsstyrning sammanlänkar dessa 

parter. Tillsammans sätter de upp mål för företaget och en plan på hur dessa mål ska uppnås. 

Bra bolagsstyrning har åstadkommits när styrelse och ledning har blivit tilldelade tillräckligt 

bra incitament för att åstadkomma de mål som är i företagets och aktieägarnas bästa intresse. 

Effektiv bolagsstyrning är av stor vikt för ett enskilt företag och för ekonomin som helhet. 

Detta behövs för att ekonomin ska fungera på ett bra sätt. Bra bolagsstyrning kan resultera i 

lägre kapitalkostnader samt att resurser används på ett mer effektivt sätt.(Clarke, 2007) 

3.2.1 De olika parterna 
Aktieägarna spelar en stor roll för företaget då de tillhandahåller företaget kapital. Att ge ut 

aktier är ett bra sätt för företag med tillväxtambitioner att skaffa sig kapital, samtidigt som det 

kan vara av intresse för aktieägaren att göra framtida vinster på framtida avkastning som 

företaget genererar. Då det innebär en risk för aktieägaren att tillhandahålla företaget kapital 

kräver denne en kompensation av företaget i form av en avkastning. (Kim & Nosfinger, 2007) 

 

Det finns olika aktieägare och naturligt är att de har olika förväntningar på vad företaget ska 

åstadkomma. Aktieägarnas storlek är av väsentlig betydelse. En mindre aktieägare exempelvis 

småsparare har mindre att säga till om i företaget och brukar ha svårt att få sin vilja igenom. 

Större aktieägare å andra sidan har stort inflytande på företaget och kan genom att rösta in sig 

själva i styrelsen eller rösta mot beslut få igenom sin vilja. En annan typ av storägare är 

institutionella ägare som förutom sitt inflytande på företaget också har ett ansvar att vara 

aktiva ägare, då det är många andra som förlitar sig på deras ansvar, bland annat 

pensionssparare. (Berk & DeMarzo, 2009)  

 

En annan part som spelar stor roll i bolagsstyrning är styrelsen vars huvuduppgift är att se till 

aktieägarnas intressen. Alla beslut gällande företagets verksamhet tas av styrelsen. Därefter 

förs besluten fram till aktieägarna för godkännande vid bolagsstämman. Förutom detta ska 

styrelsen bidra med expertis till företaget samt kontrollera att företagets rapportering till 

aktieägare är korrekt. (Kim & Nosfinger, 2007)  

 

Den sista parten är ledningen, som har en ambition att se till företagets bästa och 

tillhandahålla styrelsen med väsentlig information gällande företagets verksamhet, så de på så 
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vis kan fatta korrekta beslut (Svensk kod för bolagsstyrning, 2004). Förutom detta ska 

ledningen kunna bidra till företaget med sin erfarenhet, kunskap och expertis inom den 

områden inom vilka företag verkar (Kim & Nosfinger, 2007). 

 

Bolagsstyrning bygger på interaktionen mellan dessa tre parter. Tillsammans utgör de ett 

beslutsorgan som delar samma mål av att föra företaget framåt. Dock kan det uppstå 

bristningar parterna emellan och intressekonflikter kan uppstå. Dessa konflikter är vad som 

ligger till grund för agentprincipalteorin. 

 

3.3 Agentteori 

Agentteorin hamnar under mallen för kontraktsteorierna. Med det menas teorier där 

mänskliga relationer ses som kontrakt där ersättningen är angiven och hänger samman med 

handlingar som senare åtföljs av övervakning och kontroll. (Kärreman, 1999) 

 

Agentteorin tar upp de konsekvenser som uppstår till följd av separationen av ägande och 

kontroll av ett företag. Vid köp av aktier i ett företag ingås ett kontrakt mellan köparen, 

principalen samt den som ska styra verksamheten, agenten. Båda parterna anses vara 

rationella samt nyttomaximerande. Därför kommer ägaren att se till agenten handlar i ägarnas 

intresse. Agenten önskar dock maximera sin egen nytta och detta på bekostnad av principalen. 

Därmed finns det en risk att det uppstår en intressekonflikt om principalens och agentens 

intressen inte överensstämmer. I samband med agentteorin förekommer agentkostnader. Det 

är kostnader som uppkommer vid upprättandet av kontrakt, där ägarna försöker motivera 

agenten att handla i ägarnas intresse. Agentkostnaderna minskar om bägge aktörerna strävar 

mot samma mål. (Alvesson & Sveningsson, 2007) 

 

För att motverka det individbaserade och nyttomaximerande tankesättet brukar ledningen 

välja att införa någon form av övervakning och incitament. I de flesta företag fungerar 

styrelsen som en kontrollerande part över hur ledningen sköter sig. (Alvesson & Sveningsson, 

2007) 
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3.4 Transaktionskostnadsteorin  

Transaktioner uppkommer när det sker ett utbyte av olika varor eller tjänster mellan olika 

parter. Kostnaderna uppstår när kontrakt ska upprättas och förhandlas. För att vara säker på att 

kontrakten följs används kontroller vilket också skapar kostnader. Det kan även bli konflikter 

mellan parterna gällande kontrakten som gör att kostnaderna ökar ännu mer. Teorin utgår från 

att båda parterna ska minimera dessa kostnader som uppkommer. Om inte dessa kostnader 

hade funnits skulle det inte finnas någon anledning att organisera verksamheter i olika företag. 

 

Teorin menar på att en viss sammansättning av styrelser skulle vara optimal. Den menar att 

styrelsen ska vara ett beslutande organ som ska skydda de transaktioner som riskerar att 

tvångsinlösas. För att kunna göra detta borde de som finansierar transaktionerna vara 

representerade i styrelsen. Finansiärerna är framförallt aktieägarna som har tillfört pengar till 

aktiekapitalet, vilka därför borde ha stort inflytande på vilka som ska tillsättas i styrelsen. 

Detta för att de på bästa sätt ska kunna påverka sina investeringar i bolaget. (Kärreman, 1999) 

 

3.5 Stewardshipteorin 

Stewardshipteorin är en relativt ny teori som härstammar från psykologin och sociologin. 

Teorin ses ofta som ett komplement till agentprincipalteorin men kan också ses som 

motsägande till den. Teorin visar hur företagsledaren sätter företagets mål framför sina egna. 

Företagsledaren är stewarden och är motiverad att agera utifrån principalens bästa intresse. 

Stewarden motiveras inte av personliga mål utan snarare av att ägarens mål det vill säga 

organisationens mål uppnås. Det är för stewarden viktigt att företagets mål uppnås och är i sig 

en motivationsfaktor som gör att denne agerar i linje med företagets bästa. Stewarden uppnår 

sina personliga mål när organisationen uppnår sina mål då denne har behov av att prestera och 

få uppskattning för det han gör. Detta i sin tur gynnar ägaren då han får ta del av den ökande 

vinsten som företaget erhåller. (Davis, 1997) 

 

Stewardshipteorin bygger mer på lagkänsla och kollektiv framgång jämfört med 

agentprincipalteorin som snarare behandlar individens framgång. Den belöning som vardera 

teori förespråkar är också helt skilda från varandra. Stewardshipteorin belönar stewarden i 

form av möjligheten att utvecklas och att uppnå självförverkligande. Samtidigt som 

agentprincipalteorin belönar sin agent i form av monetära medel. Detta tyder på att fokus hos 
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de båda teorierna är skilda från varandra. Senare forskning visar på att författaren inte enbart 

kan använda sig av en av dessa teorier då den kompletterande faktorn blir saknad. Båda 

behövs för att ge en rättvisande bild av situationen. (Davis, 1997) Enligt Stewardshipteorin 

finns det inga motiv att aktieägare ska få sitta med i styrelsen utan det är ”insiders”/managers 

roll då dessa är mer kompetenta och insatta i företaget. (Kärreman, 1999) 

 

3.6 Ledningsstyrning 

3.6.1 Beteendestyrning 
Inom begreppet beteendestyrning finns det tre olika metoder.  

 

Direkt övervakning, var mest vanlig under 1800-talet. Övervakningen skedde genom direkt 

kontakt med de anställda vilket till en början fungerade bra men blev mer komplicerat när 

företaget växte. Detta löste ledningen genom att utforma en form av hierarki, där arbetarna 

var längst ned efter ett flertal led av övervakande chefer. Scientific management som denna 

metod också kallas användes som ett verktyg för att belöna ett bra arbete och bestraffa ett 

dåligt.  

 

Teknologisk styrning, denna typ av beteendestyrning uppkom i samband med att maskiner 

blev allt vanligare inom industrin. Nu kunde ledningen använda teknologin för att övervaka 

sina anställda. Ledningen kunde på ett lätt sätt se till så att den anställde inte avvek från sin 

uppgift och på så sätt undgå hamna i en personlig konflikt. Denna metod brukar även kallas 

det löpande bandet.  

 

 Byråkratisk styrning, den präglas av rutiner och standardisering. Den handlar om att det finns 

både nedskrivna och oskrivna regler som ska följas i olika hög grad på vilken position du har i 

organisationen. Det innebär att dina regler eller uppgifter till stor del är beroende av vilken 

position du har i hierarkin i organisationen. (Alvesson & Svenningsson, 2007) 

3.6.2 Resultatstyrning 
Här används istället för regler, uppsatta mål eller resultat som ska uppnås av de anställda. De 

två vanligaste verktygen som används vid denna styrningsmetod är balanserat styrkort och 

budget. De kan användas till att styra organisationen i en viss riktning för att sedan användas 

som ett avläsningsinstrument av organisationens resultat. (Alvesson & Svenningsson, 2007) 
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3.6.3 Normativstyrning 
Här riktas styrningen mot de anställdas verklighetsuppfattning. Ledningen vill skapa en delad 

förståelse och forma de anställdas tankar på ett sätt som effektiviserar organisationen på bästa 

sätt. Det går ut på att skapa en känsla av ett lag så alla strävar mot samma mål. (Alvesson & 

Svenningsson, 2007) 

 

3.7 Ägarkategorier 

Ett företags ägare är ofta skilda från varandra och denna skillnad kan ganska lätt identifieras. 

För att hålla ägarna isär kan enligt författarna Hedlund et al (1985) dessa placeras i olika 

ägarkategorier baserat på det karakteristika som ägaren har.  

Dessa ägarkategorier är: 

 

• Institutioner 

• Privatpersoner med små innehav 

• Privatpersoner med stora innehav 

• Anställda i företaget (inklusive ledning) 

• Utländska placerare 

3.7.1 Institutionella ägare 
Institutionella ägare är en stor heterogen samling ägare som har olika motiv med ägandet. 

Denna grupp ägare utgörs av; försäkringsbolag, pensionsfonder, placerande investmentbolag, 

medelsförvaltande stiftelser, placerande bolag, intresseföreningars placeringar, kollektiva 

löntagarfonder och aktiefonder. (Hedlund et al, 1985) 

 

Varje enskild ägare har ett separat syfte och då också ett visst beteende. Försäkringsbolag, 

pensionsfonder och aktiefonder kan tänkas sträva efter att uppnå en så hög avkastning som 

möjligt samtidigt som de är riskbenägna. Då en hög avkastning eftersträvas för att uppnå 

företagets mål är det naturligt att denna grupp visar upp tendenser till exitbeteende. Andra 

ägare såsom rörelsedrivande bolag, staten och intresseorganisationer har ofta andra motiv till 

ägande i företag och borde medföra en tendens till voice. Investmentbolag är en annan 

ägarkategori vars beteende kan diskuteras. Till skillnad från ovan nämnda grupper kan 
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investmentbolag inneha båda beteenden. Ett investmentbolag kan ha olika inriktningar och 

beroende på vad för inriktning bolaget har tillkommer också ett visst beteende. Om bolaget 

håller på med kapitalförvaltning kan vi vänta oss ett beteende väldigt likt försäkringsbolag, 

pensionsfonder och aktiefonder det vill säga exitbeteende. Om bolaget snarare vill utveckla 

företaget är beteendet mer nära voicebeteende. (Hedlund et al, 1985) 

 

En institutions inflytande beror också helt på den grad av kompetens som de besitter. Om 

institutionens affärside är nära företagets verksamhet kommer detta att speglas i institutionens 

beteende. En institution i en närliggande bransch kommer att ha mer inflytande i företagets 

verksamhet än en institution i en helt annan bransch. (Hedlund et al, 1985) 

 

Institutionens - och innehavets storlek är av betydelse då detta är avgörande vid förhandlingar 

med andra aktieägare samt företagsledningen. Ett stort ägande medför större påverkan och 

inflytande i företaget och ett större voicebeteende. En institutions roll påverkas av 

ägarstrukturen i företaget. En dominerande ägare åläggs eller åtar rollen som ”rösten” utifrån 

företaget och är den som bär det ansvaret bland ägarna. Institutioners riskbenägenhet är 

kopplat till den specifika ägaren. Ett företag som förvaltar andras pengar kan tänkas vara mer 

riskbenägna än andra och en lägre risk är att föredra. Exitbeteende ses som det säkrare 

alternativet för en lågrisktagare och därmed utesluts voicebeteendet. (Hedlund et al, 1985) 

 

Nämnvärt för institutioners exitbeteende på den svenska marknaden är att stora innehav på 

OMX inte är passande för institutioner med exitambitioner, då OMX är väldigt liten i 

förhållande till institutionernas aktieinnehav. Betydelsen av detta är att om omsättningen i en 

viss aktie är för låg är det inte möjligt att göra en snabb exit. Ett stort utbud av aktier i ett 

företag under en kort tid kommer driva ner aktiekursen avsevärt. Detta förhållande kommer i 

sin tur att agera som en inlåsningseffekt för institutionerna. (Hedlund et al, 1985) 

 

Det finns ett flertal olika sätt som institutioner kan utöva voicebeteende och en aktiv ägarroll. 

Styrelsen kan ses som ett centralt forum där voicebeteende är en norm. Uppfattningen är att 

om ägaren inte sitter med i styrelsen agerar denne heller inte oavsett om man har synpunkter 

eller inte. Representation i styrelsen påvisar en aktiv ägarroll. Kategorierna investmentbolag 

och rörelsedrivande företag dominerar förekomsten i styrelseuppdrag, oavsett om de har en 

dominerande ställning eller relativt stort innehav brukar dessa finnas representerade i 

styrelsen. Representation i styrelsen behöver dock inte alla gånger bidra till ett aktivt ägande. 
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En styrelseplats kan snarare hämma en ägare som har som motiv att utöva exitbeteende. 

(Hedlund et al, 1985) 

 

Deltagande i bolagsstämman är ett annat sätt för en institutionell ägare att göra sig hörd. Det 

är ett mer lättillgängligt sätt för dessa att utöva voice på än att vara representerad i en styrelse. 

Att ha direkt kontakt med företagsledningen är också en möjlighet att utöva voice på. Det är 

inget som är förbjudet och de samtal som förs handlar mestadels om information som ges från 

ägare till företagsledning, vilket i sin tur kan ses som positivt ur företagsledningens 

perspektiv. Kontakt mellan olika ägare i samma företag kan också förekomma. Detta 

förekommer huvudsakligen inom kategorierna försäkringsbolag och pensionsfonder. Motivet 

för denna kontakt grundar sig i informationsutbyte mellan företagen då de delar gemensamma 

intressen att företaget ska gå framåt. Detta förekommande kan ses tydligt inom de så kallade 

sfärerna. (Hedlund et al, 1985) 

 

Sammanfattningsvis är utövandet av voice i styrelsen nödvändig men inte tillräcklig för ett 

aktivt ägande. De andra voicemöjligheterna är också av vikt dock är bolagsstämman ett 

undantagsfall. Det är sällan som stämman har varit avgörande för ägarnas möjlighet att 

påverka företaget. (Hedlund et al, 1985)  

 

Det förekommer visst motstånd till voicebeteende som bör beaktas. Hedlund (1985) talar om 

sex skäl till varför voicebeteende inte utövas: 

 

• Det första skälet har att göra med storleken på innehavet. Ett mindre innehav medför 

också en mindre aktiv ägarroll. 

• Det andra skälet är att det finns legala restriktioner som förhindrar utövandet av 

voicebeteende. Stiftelser är ett exempel på detta. En stiftelse anger ofta sin uppgift att 

spela en stabiliserande roll i företaget. 

 

• En tredje anledning till minskat voicebeteende är att en aktiv ägarroll kan komma i 

konflikt med institutionens övriga verksamhet. Försäkringsbolag påpekar att det inte 

är deras jobb att vara aktiva ägare utan att de endast gör sig hörda när ägandet 

förekommer i ett företag i deras egen region så att det gagnar deras försäkringsrörelse. 
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• Ett fjärde skäl till att vissa institutioner inte utövar en aktiv ägarroll är att de alldeles 

nyligen blivit storägare i företaget och ännu inte utnyttjat möjligheten att göra sig 

hörd. 

• Som femte skäl uttrycks att voicebeteendet kan också komma att hämmas om 

institutionen saknar kompetens att agera som aktiv ägare, då en plats i styrelsen inte 

kan komma att upptas. 

• Det sista skälet till ett mindre aktivt ägande kan vara det att en institution enbart tar en 

aktiv ägarroll i mindre företag utanför aktiemarknaden.  

3.7.2 Privatpersoner med små innehav 
Denna ägarkategori förlitar sig huvudsakligen på exitbeteende. Anledning till detta är de 

begränsade förhandlingsmöjligheterna som privatpersonerna innehar. Förhandlingspositionen 

räcker inte till för att ha ett inflytande på företaget då trovärdighet saknas. En annan aspekt att 

beakta är storleken på innehavet, då det är limiterat räcker det inte för att bli hörd. 

Voicebeteendet är med andra ord väldigt begränsat. Möjligheten för en småsparare att 

analysera företaget är också hämmat då de saknar andra ingångar än de som är tillgängliga för 

hela marknaden. Effektiviteten på exitbeteendet kan antas vara låg då en person av denna 

kategori antas ha limiterade medel att röra sig med och därmed också begränsad information 

om de placeringsmöjligheter som finns tillgängliga. Småspararna står dåligt rustade vad gäller 

både voice och exitbeteende. (Hedlund et al, 1985) 

3.7.3 Privatpersoner med stora innehav 
Denna grupp består av de klassiska kapitalisterna det vill säga de individer eller familjer som 

har ett betydande innehav och inflytande på företaget. Denna grupp karakteriseras ha en stark 

förhandlingsposition, ofta erfarenhet och kompetens inom området samt en god kännedom om 

alternativa placeringsmöjligheter. Nämnvärt är att de ofta har en viss anknytning eller 

tradition till ett visst företag. Typiskt för denna grupp är tendensen av voicebeteende i 

företaget och att ju större innehavet är, ju större är voicebeteendet. Ägaren agerar utifrån den 

koncentration av egna tillgångar som finns placerade i ett företag. Exempelvis om majoriteten 

av ens tillgångar är placerade i ett företag betyder det att personen med innehavet kommer att 

ses och höras mer än om denne innehar en mindre andel. Detta beteende framkommer främst 

hos välbärgade privatpersoner med måttligt spritt ägande (Hedlund et al, 1985). 
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3.7.4 Anställda i företaget 
De anställda i företaget som är aktieägare delar inte samma beteende. Företagsledningen har 

som ovan diskuterat ett stort inflytande och stor möjlighet att påverka beslut. 

Företagsledningen antas därmed ha ett relativt lågt exitbeteende och ett högt voicebeteende. 

Övriga anställdas beteende har att göra med innehavets storlek samt hur innehavet är 

organiserat. Om innehavet är stort kan beteendet liknas vid företagsledningen och om 

innehaven är små är de likt småsparares beteende. Om det finns aktiefonder som är knutna till 

de anställda och företaget, innehas ett högt voicebeteende och lågt exitbeteende. (Hedlund et 

al, 1985) 

3.7.5 Utländska placerare 
Utländska placerare är generellt aktiva placerare och vill inte låsa sina innehav. Utländska 

placerare utövar därmed ett exitbeteende och är känsliga för information om alternativa 

avkastningsmöjligheter. De kan snabbt omplacera sina tillgångar mellan olika företag och 

länder. Beskattningsförhållanden är också av vikt för de utländska placerarna och påverkar 

deras beslut. (Hedlund et al, 1985) 
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4 De fyra bankerna 

___________________________________________________________________________ 
 
Här kommer vi inledningsvis förklara hur Svensk kod för bolagsstyrning kan kopplas till 

belöningssystem genom att redogöra för punkt 4.2. och därefter kommer vi att klarlägga 

respektive banks, ägare, styrelse samt belöningssystem.  

__________________________________________________________________________ 

 

4.1 Svensk kod för bolagsstyrning punkt 4.2: Ersättning till 

bolagsledningen 

I syfte att förbättra allmänhetens, med betoning på aktieägarnas, förtroenden gentemot 

bolagen på kapitalmarknaden infördes år 2004 svensk kod för bolagsstyrning. I denna finner 

företag riktlinjer för hur god bolagsstyrning ska ske och denna bör tillämpas på alla svenska 

börsnoterade företag. Punkt 4.2 tar upp mer specifikt hur belöningssystem ska utformas och 

vilka som är behöriga att fatta dessa beslut. Eftersom detta är ett regelverk har vi valt att 

referera direkt till Svensk kod för bolagsstyrning i nedanstående text. 

 

Enligt punkt 4.2 är det styrelsen som ska utforma belöningssystem till företagsledningen, 

verkställande direktör och övriga anställda under transparenta förhållanden. Information ska 

vidare inte undanhållas utan ska vara tillgänglig för allmänheten. (Svensk kod för 

bolagsstyrning, 2004) 

 

Ersättningsvillkoren utformas av ett ersättningsutskott som styrelsen beslutar om. Ledamöter 

förutom ordförande skall vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. I 

mindre bolag med mindre styrelser är det möjligt att ersättningsutskottets uppgifter fullgörs av 

bolagets styrelse, dock får en styrelseledamot som samtidigt sitter med i bolagsledningen inte 

delta i arbetet. (Svensk kod för bolagsstyrning, 2004) 

 

Förslag på ersättningsvillkor ska presenteras av styrelsen under bolagsstämman till 

bolagsledningen för godkännande av stämman. Förslaget ska framgå i anslutning till att 

kallelse till stämma utfärdas. Principerna skall omfatta: 
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• Förhållandet mellan fast och rörlig ersättning samt sambandet mellan prestation och 

ersättning. 

• Huvudsakliga villkor för bonus och incitamentsprogram. 

• Huvudsakliga villkor för icke-monetära förmåner, pension, uppsägning och 

avgångsvederlag. 

• Vilken krets av befattningshavare som omfattas. 

 

Om dessa principer avviker väsentligen från tidigare godkända principer ska de tas upp i 

förslaget. I förslaget ska det också framgå hur styrelsen ställt sig till frågor om ersättning till 

bolagsledningen. (Svensk kod för bolagsstyrning, 2004) 

 

Det är bolagsstämman som fattar beslut gällande införandet av samtliga aktie- och 

aktiekursrelaterade incitamentsprogram till bolagsledningen. (Svensk kod för bolagsstyrning, 

2004) 

4.2 Styrelserepresentation 

Företagsstyrelsen är det organ som fattar beslut beträffande om hur ledningens 

belöningssystem utformas. Det är därmed av intresse för vår uppsats att se vad det finns för 

representation i de olika bankernas styrelser. Om en storägare sitter i bankens styrelse kan 

detta tyda på att den har ett stort inflytande på företagets beslut då den lättare kan få igenom 

sin vilja. Det kan på samma sätt också visa på att det inte krävs representation i styrelsen. 

Först kommer vi kort beskriva bankernas historia och ägarstruktur som senare åtföljs av ett 

stycke om syrelserepresentanterna för de senaste två åren samt vilken grad av beroende var 

och en har i banken och som storägare. Stycket avslutas med respektive bankers 

belöningssystem.  

 

4.3 Nordea 

Nordea är en av Nordens ledande banker med cirka 34 000 anställda. Nordea är en full-

service bank som bildades 2001 då ett antal banker i Norden slogs ihop. Nordea är den största 

finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen. De är dessutom den största 

kapitalförvaltaren i regionen. Banken har som vision att vara den ledande nordiska banken. 

Visionen ska infrias med hjälp av att vara känd för sina medarbetare vilka skapar betydande 

värde för kunder och aktieägare. De har som finansiellt mål att ha en totalavkastning bland de 
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fem främsta av jämförbara europeiska banker. Under sju års tid har en fördubbling av 

riskjusterat resultat skett och avkastningen på eget kapital har varit i nivå med de fem främsta 

jämförbara europeiska bankerna. (www.nordea.com, 2009-04-21) Enligt Johan Ekwall, Head 

of Investor Relations, är statens intention med deras aktieinnehav att inneha en passiv roll 

som ägare. Dock är staten ordförande i nomineringskommittén som utser representanter till 

styrelsen. 

4.3.1 Ägarstruktur 
 
Ägare  Kapital, % % av röster 

Svenska staten 19.9 19.9 

Sampo Oyj   15.3 15.3 

Nordea Denmark Fond  4.1 4.1 

Swedbank Robur Fonder 3.1 3.1 

SEB Fonds 1.5 1.5 

Tabell 1     (www.nordea.com, 2009-04-21) 

 

Svenska staten är Sveriges ledningsorgan och Sveriges största företagsägare. Svenska staten 

är ensamägare i 38 företag. De äger dessutom tillsammans med andra 14 företag.  

Statens mål som företagsägare är att skapa värde samt att uttryckta samhällsintressen infrias. 

En annan bidragande faktor för staten är de arbetsmöjligheter som de skapar. 

(www.regeringen.se, 2009-04-21)  

 

Sampo Oyi är ett finskt privatägt försäkringsbolag som agerar på den nordiska marknaden 

samt Baltikum. Sampos mål är att skapa värde för företagets aktieägare. Sampos ambitioner 

är att utnyttja möjligheter som uppstår på marknaden som i sin tur kan skapa värde genom 

transaktioner som sammanslagningar och förvärv. (www.sampo.com, 2009-04-25) 

 

Nordea Denmark fund är en donationsfond med ursprung i Danmark. Fonden består av 

Nordea aktier. Syftet med fondens verksamhet är välgörande ändamål. (www.nordea.org, 

2009-04-25) 

 



  
 

 34

Swedbank Robur fonder är ett av Sveriges största fondbolag. De är en av Sveriges största 

kapitalförvaltare och erbjuder sina kunder många möjliga fondplaceringsalternativ. Bolaget 

representerat i samtliga fyra banker. (www.swedbank.se, 2009-04-25) 

 

SEB fonder är Sveriges näst största fondbolag och samtidigt ett av de större i Nordeuropa. 

(www.seb.se, 2009-04-28) 

 

4.3.2 Styrelserepresentation 
I nedanstående tabell framgår det att Nordeas styrelse för 2009 huvudsakligen utgörs av 

oberoende representanter. Av de fjorton styrelserepresentanter är endast fem beroende i 

förhållande till banken eller till större aktieägare. Björn Wahlroos, verkställande direktör i 

Sampo Oiy är viceordförande i Nordeas styrelse och därmed också beroende i förhållande till 

större aktieägare. Fyra arbetartagarrepresentanter med beroende i förhållande till banken sitter 

i styrelsen. Dessa är Kari Ahola, Nils Q Kruse, Steinar Nickelsen och Lars Oddestad. 

(www.nordea.se, 2009-04-19) 

 

Styrelse 2008 

Person Position Invald i styrelse 
Beroende i förhållande 
till banken 

Beroende i förhållande 
till större aktieägare 

Hans Dahlborg Ordförande 1998 Nej Nej 

Björn Wahlroos Ledamot 2008 Nej Ja 

Stine Bosse Ledamot 2008 Nej Nej 

Marie Ehrling Ledamot 2007 Nej Nej 
Svein Jacobsen Ledamot 2008 Nej Nej 

Tom Knutzen Ledamot 2007 Nej Nej 

Lars G Nordström Ledamot 2003 Nej Nej 

Timo Peltola Vice ordförande 1998 Nej Nej 
Heidi M. Petersen Ledamot 2008 Nej Nej 

Björn Savén  Ledamot 2006 Nej Nej 

Ursula Ranin Ledamot 2007 Nej Nej 

Kari Ahola Ledamot 2006 Ja Nej 
Bertel Finskas Ledamot 2000 Ja Nej 

Nils Q Kruse Ledamot 2004 Ja Nej 

Steinar Nickelsen Ledamot 2007 Ja Nej 

Tabell 2 
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Styrelse 2009 

Person Position Invald i styrelse 
Beroende i förhållande 
till banken 

Beroende i förhållande 
till större aktieägare 

Hans Dalborg Ordförende 1998 Nej Nej 
Björn Wahlroos Vice ordförande 2008 Nej Ja 

Stine Bosse Ledamot 2008 Nej Nej 

Marie Ehrling Ledamot 2007 Nej Nej 

Svein Jacobsen Ledamot 2008 Nej Nej 
Tom Knutzen Ledamot 2007 Nej Nej 

Lars G Nordström Ledamot 2003 Nej Nej 

Timo Peltola Ledamot 1998 Nej Nej 

Heidi M. Petersen Ledamot 2008 Nej Nej 
Björn Savén Ledamot 2006 Nej Nej 

Kari Ahola Ledamot 2006 Ja Nej 

Nils Q Kruse Ledamot 2004 Ja Nej 

Steinar Nickelsen Ledamot 2007 Ja Nej 

Lars Oddestad Ledamot 2009 Ja Nej 

Tabell 3     (www.nordea.se, 2009-04-19)  

 

4.3.3 Belöningssystem 
Nordeas belöningssystem för ledande befattningshavarna är marknadsmässig. En fast lön 

betalas ut för dagligt arbete. Ledningen erbjuds också en rörlig del av lönen som baseras på 

målrelaterade prestationer som tidigare kommit överens om. Rörlig lön ska generellt inte 

överstiga 35 procent av fast lön. (ÅR 2008) 

 

Nordea har under de senaste åren gett befattningshavare och nyckelpersoner möjligheten att ta 

del av deras långsiktiga aktie- och prestationsbaserade incitamentsprogram (LTIP 2007, 2008) 

där deltagarna står för den initiala investeringen i Nordeaaktien. Motivet för programmet är 

att stimulera befattningshavare och nyckelpersoner och att deras insatser ska ha en direkt 

positiv inverkan på Nordeas verksamhet. Om ett incitamentsprogram av denna typ inte 

godkänns av bolagsstämman ska rörlig ersättning kunna öka, dock inte mer än 50 procent av 

fast lön. (ÅR 2008) 

 

Nyckelpersoner i Nordea har också möjlighet att ta fördelaktiga lån där räntan är väldigt 

förmånlig. (ÅR 2008) 

 

Nordea erbjuder ett vinstandelsprogram för alla anställda, även ledningen. Under 2009 har 

programmet förändrats för att bättre spegla Nordeas målsättning att stärka kundrelationerna. 

(www.nordea.com, 2009-04-29) 
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4.4 SEB 

Med cirka 22 000 anställda globalt sett är SEB, Skandinaviska Enskilda Banken, en av de 

största bankerna i Norden. Banken grundades år 1856 av André Wallenberg och 1972 gick 

man samman med Skandinaviska Banken. SEB:s största ägare idag är Investor, som 

kontrolleras av familjen Wallenberg. SEB finns beläget i 21 länder med störst fokus på norra 

Europa. De har cirka 660 bankkontor över hela världen varav drygt en fjärdedel i Sverige, en 

fjärdedel i Tyskland och övriga andelar i Estland, Lettland, Litauen, Ryssland och Ukraina. 

(www.seb.se, 2009-04-14) 

 

SEB:s mål är att vara den bästa banken och ha de nöjdaste kunderna. För att uppnå detta 

satsar man på att utveckla sin entreprenörsanda, den internationella utsträckningen samt de 

långa relationerna till sina kunder. Verksamheten omfattar främst banktjänsten, men har även 

en betydande livsförsäkringsrörelse. Bankens styrka är att tillhandahålla tjänster för stora 

företag och institutioner samt kapitalförvaltning. (www.seb.se, 2009-04-14) 

4.4.1 Ägarstruktur 
 
Ägare  Kapital, % % av röster 

Investor AB 20.7 21.05 

Trygg Stiftelsen 9.6 9.87 

Alecta 5.3 5.38 

Swedbank Robur Fonder 3.1 4.07 

AFA försäkring 2.7 2.70 

Tabell 4     (www.seb.se, 2009-04-14) 

 

Investmentbolaget Investor ingår i Wallenbergsfären sedan 1916. Med Wallenbergsfären 

menas de företag där familjen Wallenberg har röstmajoritet. Detta innebär att Investor innehar 

majoriteten av alla röststarka aktier i företagen. Investors affärsfilosofi bygger på att 

finansiera och bygga världsledande företag. (www.investorab.com, 2009-04-22) Med sina 21 

procent är Investor största ägaren i SEB.  

 

Det är en stiftelse som förvaltar intressen för den som är försäkringstagare i Gamla 

Livsförsäkringsbolaget, SEB Trygg Liv. Stiftelsen förvaltar ett kapital på totalt cirka 130 

miljarder kronor för cirka 550 000 kunder. Detta genom att stiftelsen bland annat verkar för 
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en god framtida tillväxt av värdet på försäkringstagarnas försäkringar. 

(www.tryggstiftelsen.se, 2009-04-22)  

 

Den tredje största ägaren är tjänstpensionsföretaget Alecta. De arbetar för att skapa en 

trygghet för sina kunder, såväl under som efter deras aktiva arbetsliv. Företaget ägs av deras 

kunder vilket gör att de är i linje med ägarnas intressen. Det var 2001 som bolaget fick 

namnet Alecta, det efter att tidigare ha hetat SPP (Svenska Privatanställdas Pensionskassa). 

Namnet ändrades i samband med att SPP Liv och SPP fonder såldes till Handelsbanken år 

2000. (www.alecta.se, 2009-04-22) 

 

AFA försäkring ger ut försäkringar till anställda inom den privata sektorn, kommuner och 

landsting. AFA försäkring ägs av arbetsmarknadens parter. Försäkringarna är 

kollektivavtalade, en överenskommelse mellan parter på den svenska marknaden.  

(www.afaforsakring.se, 2009-04-22) 

4.4.2 Styrelserepresentation 
Tabellen på nästa sida illustrerar SEB:s styrelse för 2009. Styrelsen utgörs av elva 

representanter varav fem är beroende i förhållande till banken eller till större aktieägare. 

Marcus Wallenberg, ordförande i SEB:s styrelse, är beroende i förhållande till större 

aktieägare då han ingår i en av Sveriges maktsfärer, Wallenbergssfären. Jacob Wallenberg, 

styrelseordförande i Investor, är vice ordförande i SEB:s styrelse och därmed också beroende 

i förhållande till större aktieägare. Annika Falkengren, verkställande direktör för SEB-

koncernen sitter också i styrelsen och innehar en beroende ställning i förhållande till banken. 

Två arbetartagarrepresentanter finns också representerade i styrelsen, Göran Lilja och Cecilia 

Mårtensson, och är därmed också beroende i förhållande till banken. Under 2009 valdes 

Tomas Nicolin in som styrelseledamot. Tomas Nicolin är verkställande direktör för Alecta 

som är storägare i SEB. Tomas Nicolin innehar därmed en beroende ställning i förhållande till 

större aktieägare. (www.seb.se, 2009-05-07) 
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Styrelse 2008 

Person Position Invald i styrelse 
Beroende i förhållande 
till banken 

Beroende i förhållande 
till större aktieägare 

Marcus Wallenberg Ordförande 2002 Nej Ja 

Tuve Johansson Vice ordförande 1997 Nej Nej 

Jacob Wallenberg Vice ordförande 1997 Nej Ja 

Penny Hughes Ledamot 2000 Nej Nej 
Urban Jansson Ledamot 1996 Nej Nej 

Dr Hans-Joachim Körber Ledamot 2000 Nej Nej 

Christine Novakovic Ledamot 2008 Nej Nej 

Jesper Ovesen Ledamot 2004 Nej Nej 
Carl Wilhelm Ros Ledamot 1999 Nej Nej 

Annika Falkengren Ledamot 2005 Ja Nej 

Göran Lilja Ledamot 2006 Ja Nej 

Cecilia Mårtensson Ledamot 2008 Ja Nej 

     

Styrelse 2009 

Person Position Invald i styrelse 
Beroende i förhållande 
till banken 

Beroende i förhållande 
till större aktieägare 

Marcus Wallenberg Ordförande 2002 Nej Ja 

Tuve Johansson Vice ordförande 1997 Nej Nej 

Jacob Wallenberg Vice ordförande 1997 Nej Ja 

Penny Hughes Ledamot 2000 Nej Nej 
Urban Jansson Ledamot 1996 Nej Nej 

Dr Hans-Joachim Körber Ledamot 2000 Nej Nej 

Christine Novakovic Ledamot 2008 Nej Nej 

Jesper Ovesen Ledamot 2004 Nej Nej 
Cecilia Mårtensson Ledamot 2008 Ja Nej 

Carl Wilhelm Ros Ledamot 1999 Nej Nej 

Göran Lilja Ledamot 2006 Ja Nej 

Annika Falkengren Ledamot 2005 Ja Nej 

Tomas Nicolin Ledamot 2009 Nej Ja 

Tabell 5     (www.seb.se, 2009-04-19) 

4.4.3 Belöningssystem 
För SEB är det viktigt att man anställer rätt personal och att dessa behålls inom företaget. 

Därför är banken mån om att erbjuda personalen en rättvis ersättning som svarar mot SEB:s 

finansiella mål. I syfte att locka samt behålla kompetent personal har SEB ett 

marknadsbaserat belöningssystem. Den individuella erfarenheten, kompetensen, ansvar samt 

utförandet styr den individuella ersättningsnivån. (ÅR 2008) 

 

SEB:s verksamhet bygger på en prestationsbaserad styrning där korta samt långsiktiga mål 

premieras. Ersättningarna för de anställda går hand i hand med den prestationsinriktade 

kulturen. Utöver grundlönen erbjuds även kortsiktig prestationsbaserad ersättning, långsiktig 

prestationsbaserade ersättningar, pensioner och förmåner till högre chefer och andra 

nyckelpersoner. Cirka 16 procent av SEB:s totala personalkostnader gick till kortsiktiga 

prestationsbaserade ersättningar, inklusive sociala avgifter. ( ÅR 2008) 
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Som ovan nämts förekommer kortsiktig prestationsbaserad ersättning. Denna styrs av redan 

uppsatta mål för koncernen och de anställda. Inom de högre uppsatta posterna har SEB oftast 

individuella överenskommelser om incitament, vanligen baseras dessa på en viss procentsats 

av grundlönen eller en fastlagd summa. (www.seb.se, 2009-04-22) 

 

I år antogs tre nya incitamentsprogram; ett aktiesparprogram, ett performance shareprogram 

och ett aktiematchningsprogram. Aktiesparprogrammet går ut på att banken erbjuder 

medlemmarna att under tolv månader spara ett belopp motsvarande upp till fem procent av 

den fasta lönen, som den anställde senare kan lösa in mot A-aktier i SEB. Performance 

shareprogram erbjuds främst till ledningen samt nyckelpersoner inom företaget.  Genom 

programmet får den anställde möjligheten att i framtiden kunna köpa en A-aktie, mot att vissa 

förutbestämda prestationskrav uppfylls. Det tredje incitamentsprogrammet berör endast 

nyckelpersoner samt ledamöterna i den verkställande ledningen.  

Aktiematchningsprogrammet går ut på att banken behåller en viss andel av ersättningen i en 

särskild pool. För varje deltagare i poolen bestäms ett antal innehavsrätter som motsvarar 

marknadspriset för en A-aktie då avsättningen sker. (www.seb.se, 2009-04-21) 

 

4.5 Handelsbanken 

Handelsbanken grundades år 1871 och hette då Stockholms Handelsbank för att sedan byta 

namn till Svenska Handelsbanken efter det att bankaktiebolaget Södra Sverige övertagits. 

(www.bankhistoria.se, 2009-04-21) Handelsbanken är idag en universalbank som kan erbjuda 

ett stort utbud av tjänster inom bankområdet till såväl företag som privatpersoner. Koncernen 

består av Handelsbanken Fonder, Handelsbanken Finans, Handelsbanken Liv, Stadshypotek 

samt XACT Fonder. De har idag 11 000 anställda som är utplacerade i 22 olika länder. 

Handelsbanken anses vara Nordens mest internationella bank. Koncernen styrs idag av 

verkställande direktören Pär Boman. (ÅR 2008) 

 

Deras finansiella mål är att ha en bättre lönsamhet än genomsnittet för banker i Norden och 

Storbritannien. (ÅR 2008) För att nå det finansiella målet ska de jobba för att ha de mest 

nöjda kunderna och en hög kostnadseffektivitet. (www.industrivarden.se, 2009-04-22) 

Banken anses ha en väldigt låg risktolerans, det visas framförallt genom att de vill öka sin 

kundstock med, som de uttrycker sig, kunder som har ett starkare kassaflöde än den 

genomsnittlige bankkunden. (ÅR 2008) 
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4.5.1 Ägarstruktur 
 
Ägare  Kapital, % % av röster 

Stiftelsen Oktogonen 10.8 10.8 

Industrivärden 10.6 10.6 

Swedbank Robur Fonder 3.2 3.2 

Alecta 3.1 3.1 

Lundbergs 2.2 2.2 

Tabell 6    (www.handelsbanken.se, 2009-04-22) 

 

I tabellen ovan visas de största ägarna i Handelsbankens aktier. De som pendlar i toppen är 

stiftelsen Oktogonen och Industrivärlden, som har en andel på drygt 10 procent vardera. 

Andelen ger de båda ett stort inflytande i banken. Det som utmärker denna ägarstruktur är att 

även de anställda i banken har del av ägandet genom stiftelsen Oktogonen. Det ger de 

anställda ett intresse i att bankens resultat blir positivt. Stiftelsen består av merresultat från 

tidigare års resultat som sedan har placerats i Handelsbankens aktier.  

 

Investmentbolaget Industrivärlden har varit en storägare sedan 1930-talets finanskris. De 

använder sig av ett aktivt ägande som används till att skapa ett mervärde för innehavsbolaget. 

De använder sig av ett långsiktigt ägande och investerar i bolag som kan ge en högre 

avkastning än genomsnittet för Stockholmsbörsen. (www.industrivarden.se, 2009-04-23) 

 

Även här är Alecta den tredje största ägaren. För mer information om Alecta se avsnittet om 

SEB 4.4.1.  

 

Investmentföretaget Lundbergs har som femte största ägare en röstandel på 2,2 procent. De 

strävar efter att ha ett långsiktigt aktivt ägande som ska generera en högre total avkastning än 

räntebärande placeringar. De vill uppnå en värdetillväxt med hjälp av en låg risk. 

Placeringarna sker därför främst i bolag som har goda marknadspositioner. Lundbergs vill 

hålla låg skuldsättning och goda likvider. (http://www.lundbergforetagen.se, 2009-04-25) 

4.5.2 Styrelserepresentation 
I Handelsbankens styrelse för 2009 finns det totalt tolv representanter. Av dessa innehar sex 

personer en beroende ställning. Verkställande direktörerna Anders Nyrén (Industrivärden) och 

Fredrik Lundberg (Lundbergs) är båda storägare och sitter i styrelsen. Vilket medför att de är 
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beroende i förhållande till större aktieägare. Sverker Martin Löf, ledamot i Industrivärdens 

styrelse, är också beroende i förhållande till större aktieägare. I styrelsen sitter dessutom Pär 

Boman, verkställande direktör i Handelsbanken, samt två anställda, Ulrika Boethius och 

Tommy Bylund. Dessa tre jobbar inom banken och innehar därmed en beroende ställning i 

förhållande till banken. Två styrelserepresentanter har tillkommit under 2009, ingen av dem är 

beroende i förhållande till banken eller till större aktieägare. Handelsbankens styrelse för 2009 

uppvisas på nästa blad. (www.handelsbanken.se) 

Styrelse 2008 

Person Position Invald i styrelse 
Beroende i förhållande 
till banken 

Beroende i förhållande 
till större aktieägare 

Hans Larsson Ordförande 1990 Nej Nej 

Anders Nyren Vice Ordförande 2001 Nej Ja 
Fredrik Lundberg Vice Ordförande 2002 Nej Ja 

Pikko Alitalo Ledamot 2000 Nej Nej 

Jon Fredrik Baksaas Ledamot 2003 Nej Nej 

Ulrika Boethius Ledamot 2004 Ja Nej 
Pär Boman Ledamot 2006 Ja Nej 

Sverker Martin-Löf Ledamot 2003 Nej Ja 

Bente Rathe Ledamot 2004 Nej Nej 

Tommy Bylund Ledamot 2000 Ja Nej 
Göran Ennerfelt Ledamot 1985 Nej Nej 

Sigrun Hjemquist Ledamot 2003 Nej Nej 

     

Styrelse 2009 

Person Position Invald i styrelse 
Beroende i förhållande 
till banken 

Beroende i förhållande 
till större aktieägare 

Hans Larsson Ordförande 1990 Nej Nej 

Anders Nyren Vice Ordförande 2001 Nej Ja 

Fredrik Lundberg Vice Ordförande 2002 Nej Ja 

Jan Johansson Ledamot 2009 Nej Nej 
Jon Fredrik Baksaas Ledamot 2003 Nej Nej 

Ulrika Boethius Ledamot 2004 Ja Nej 

Pär Boman Ledamot 2006 Ja Nej 

Sverker Martin-Löf Ledamot 2003 Nej Ja 
Bente Rathe Ledamot 2004 Nej Nej 

Tommy Bylund Ledamot 2000 Ja Nej 

Göran Ennerfelt Ledamot 1985 Nej Nej 

Lone Fonss Schroeder  Ledamot 2009 Nej Nej 

Tabell 7    (www.handelsbanken.se, 2009-04-21) 

4.5.3 Belöningssystem 
Handelsbankens största ägare är Stiftelsen Oktogonen. Stiftelsen är uppbyggd som ett 

resultatandelssystem där de anställda får ta del av det merresultat som banken producerar.  

 

Det var redan 1973 som Handelsbankens centralstyrelse beslutade om att genom facket starta 

en stiftelse som de överlämnade 10 miljoner kronor till. Stiftelsen fick namnet Oktogonen, 
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efter bankens symbol. Stiftelsen fungerar sedan dess som ett resultatandelssystem. Det har 

sedan starten avsatts medel alla år utom två. (Wallander, 2005) 

 

Det mål som måste uppnås för att det ska bli en avsättning till Oktogonen, är att banken 

uppfyller en högre räntabilitet på eget kapital efter schablonskatt än ett vägt genomsnitt av 

övriga börsnoterade svenska och brittiska banker. För att uppnå målet krävs en god 

arbetsinsats från de anställdas sida. Varför Handelsbanken anser att de anställa ska få ta del av 

merresultatet för att på så sätt motivera de anställda att sträva efter ett bra resultat. Av det 

avsatta beloppet får varje anställd lika stor del, även de som arbetar utanför Sverige. Av det 

merresultat som uppkommer kan en tredjedel avsättas, dock får det inte överstiga 15 procent 

av utdelningen till aktieägarna. De medel som avsätts till stiftelsen har sedan dess styrelse i 

uppgift att förvalta på bästa sätt. Centralstyrelsen har dock bestämt att huvuddelen av medlen 

bör placeras i Handelsbankens egna aktier. Stiftelsen har på så sätt blivit en av de största 

aktieägarna. (ÅR 2008) 

 

De medel som avsätts samlas sedan i en pensionsfond som utbetalas när de anställda går i 

pension, dock tidigast vid 60 års ålder. Storleken på andelen som betalas ut beror på hur länge 

man har varit anställd i banken och huruvida man varit hel- eller deltidsanställd. Oavsett om 

en anställd väljer att fortsätta hos Handelsbanken eller arbeta hos en annan arbetsgivare, 

betalas likväl den inarbetade andelen ut vid 60 års ålder. (Wallander, 2005) 

 

4.6 Swedbank 

Den första sparbanken bildades 1820 i Göteborg. Uppkomsten har sitt ursprung i att tillgodose 

jordbrukares kapitalbehov. 1997 gick Föreningssparbanken och Sparbanken ihop och skapade 

namnet Föreningssparbanken, vilket ledde till att många av de fristående sparbankerna 

förvärvades på de lokala orterna. Swedbank är bankens namn idag, vilket antogs på 

bolagsstämman 2006. Sedan den första mars 2009 styrs Swedbank koncernen av 

verkställande direktören Michael Wolf. (www.swedbank.se, 2009-04-25) 

 

Swedbanks vision är att vara den ledande finansiella institutionen på sina hemmamarknader, 

med en hög kundtillfredställelse, bästa lönsamheten och den mest attraktiva arbetsgivaren. 

Swedbank strävar efter att ha en stor kundbas med långsiktiga relationer. För att kunna nå ut 

till alla sina kunder krävs det en hög tillgänglighet och en stor lokalnärvaro. Närvaron ska 
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skapas i samarbete med franchisetagare under Swedbank såsom Fastighetsbyrå, Juristbyrå, 

Företagsförmedling samt övriga samarbetspartners. Banken finns idag på 900 kontor i fjorton 

olika länder, med totalt 21 280 anställda. De har som sitt främsta finansiella mål att ha en 

räntabilitet på eget kapital som ska överstiga genomsnittet för de jämförelsebankerna som är 

SEB, Handelsbanken, Nordea, Danske Bank och DnB NOR.  (ÅR 2008) 

4.6.1 Ägarstruktur 
 
Ägare Kapital % Röster % 

Folksam Liv 13,7 13,7 

Fristående Sparbanker 10,5 10,5 

Sparbanksstiftelserna 4,6 4,6 

Swedbank Robur fonder 4,2 4,2 

Svensk Exportkredit (SEK) 3,3 3,3 

Tabell 8    (www.swedbank.se, 2009-04-25) 

 

Ägarstukturen i Swedbank har förändrats under början 2009, istället för Sparbanksstiftelsen 

som största ägare blev det istället Folksam efter den senaste nyemissionen. 

Sparbanksstiftelsen bildades i början av 1990-talet när banken blev ett bankaktiebolag, vilket 

då enligt lag krävde att en stiftelse bildades som skulle ha i uppgift att vara ägare till aktierna i 

banken. Det var vid sammanslagningen till Föreningssparbanken som Sparbanksstiftelsen 

blev ägare av en större del av aktierna. (www.swedbank.se, 2009-04-25)  

 

Vid nyemissionen 2009 gav Folksam Liv ut ett lån till Swedbank som enligt önskan skulle 

användas till att lösa lån, mot att Folksam fick överta majoriteten av aktieinnehavet i mars 

2009. Det fick till följd att försäkrings- och sparbolaget Folksam-koncernen nu blev den 

största enskilda ägaren i Swedbank. Folksam är ett försäkrings - och sparbolag som ägs av 

dess kunder. Vinsten som genereras går inte till aktieägarna utan stannar hos bolaget.  

(www.folksam.se, 2009-04-25)  

 

Som andra största ägare är de fristående sparbankerna. Sparbankerna är självständiga banker 

men har ett samarbetsavtal med Swedbank. Många av sparbankerna har ombildats från en 

sparbank till ett bankaktiebolag. De fristående bankerna har möjlighet att utnyttja alla 
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Swedbanks produkter och tjänster. Vid sidan om Swedbanks ägande i bankerna delägs varje 

sparbank av en stiftelse. (www.swedbank.se, 2009-04-25) 

 

Svensk Exportkredit (SEK) är den ägare vi kommer ta upp som har minst andel i Swedbank, 

nämligen 3,3 procent av rösterna. Främsta uppdraget för SEK är att hjälpa kunder med 

finansiella lösningar för export och infrastuktur. Kompetensen i företaget används för att 

underlätta komplexa internationella affärsuppgörelser. SEK är helägda av den svenska staten 

och styrs till viss del av Utrikesdepartementet. Det var i mars 2009 i samband med en 

uppgörelse vid reglering av en fordran, som SEK blev storägare i Swedbank. De ska 

ansvarsfullt kontrollera sitt aktieägande i Swedbank i nära samarbete med den svenska staten. 

(www.sek.se, 2009-04-25) 

4.6.2 Styrelserepresentation 
Från tabellen (se nästa sida) kan vi uttolka att det finns åtta styrelserepresentanter i 

Swedbanks styrelse 2009, varav tre innehar en beroende ställning. Av de beroende är 

Swedbankanställde Carl Erik Stålberg styrelseordförande och därmed beroende i förhållande 

till banken. Utöver styrelseordförande finns Swedbank anställde Monica Hellström. Monica 

Hellström innehar i och med sin anställning en beroende ställning i förhållande till banken. 

Under 2009 har verkställande direktör för Folksam, Anders Sundström, också tillkommit till 

styrelsen. Anders Sundström är beroende i förhållande till Swedbanks största aktieägare, 

Folksam. (www.swedbank.se, 2009-05-07) 

 

Styrelse 2008 

Person Position Invald i styrelse 
Beroende i förhållande 
till banken 

Beroende i förhållande 
till större aktieägare 

Carl Eric Stålberg Ordförande 2001 Ja Nej 

Ulrika Francke Vice ordförande 2002 Nej Nej 

Gail Buyske Ledamot 2007 Nej Nej 
Simon F.D. Ellis Ledamot 2007 Nej Nej 

Berith Hägglund-Marcus Ledamot 2005 Nej Nej 

Göran Johansson Ledamot 1997 Nej Nej 

Helle Kruse Nielsen Ledamot 2008 Nej Nej 
Monica Hellström Ledamot 2003 Ja Nej 

Anders Nyblom Ledamot 2006 Nej Nej 

Tabell 9 
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Styrelse 2009 

Person Position Invald i styrelse 
Beroende i förhållande 
till banken 

Beroende i förhållande 
till större aktieägare 

Carl Eric Stålberg Ordförande 2001 Ja Nej 
Ulrika Francke Ledamot 2002 Nej Nej 

Berith Hägglund-Marcus Ledamot 2005 Nej Nej 

Monica Hellström Ledamot 2003 Ja Nej 

Helle Kruse Nielsen Ledarmot 2008 Nej Nej 

Anders Sundström Vice ordförande 2009 Nej Ja 

Anders Igel Ledamot 2009 Nej Nej 

Karl-Henrik Sundström Ledamot 2009 Nej Nej 

Pia Rudengren Ledamot 2009 Nej Nej 

Tabell 10    (www.swedbank.se,2009-05-07)

  

4.6.3 Belöningssystem 
Den belöningsmetod som används inom Swedbank är att ersättningsnivån ska sättas i 

förhållande till medarbetarens insatser i verksamheten. Löneutvecklingen ska ske i samma 

takt som den anställde har varit delaktig i tillväxtutvecklingen i banken. De 

incitamentsprogram som utvecklas ska alltid ses i ett långsiktigt perspektiv i bolagets 

intressen framför individen i fråga. (www.swedbank.se, 2009-04-27) 

 

Varje anställd i Swedbankkoncernen får en andel av deras resultatandelsstiftelse 

Kopparmyntet. Storleken på den anställdes andel bestäms med hänseende till 

tjänstgöringsgrad och anställningstid. För att det ska bli någon avsättning till stiftelsen och 

därmed till de anställda, krävs att deras finansiella mål om att räntabiliteten för Swedbank 

måste överstiga genomsnittet för jämförelsebankerna, uppnås. Kopparmyntet fungerar inte 

som en pensionsstiftelse utan den anställde får tillgång till pengarna efter fem år i företaget 

om denne inte väljer att lämna kvar dessa i ytterligare fem år. (www.swedbank.se,  

2009-04-27) 

 

Swedbank använder sig av ett kompletterande system för sina ledande befattningshavare. De 

har skrivit ned riktlinjer för systemet, vilka ska sträva mot samma mål som bankens övriga 

verksamhet. I sina riktlinjer har de delat upp befattningshavaren i tre olika nivåer. I nivå ett 

finns endast den verkställande direktören, nivå två består av koncernledningen och i den 

tredje nivån finns personer i respektive ledningsgrupp för strategiskt affärsområde, 

verkställande direktör för större dotterbolag samt stabschefer i Swedbank AB. Deras 

ersättning delas in i en fast och en rörlig del. Den fasta delen innebär en fast grundlön, 

pension, olika förmåner samt avgångsvederlag. I den rörliga delen finns två olika program, ett 
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på lång respektive kort sikt. De två programmen styrs av olika resultatmål som satts upp för 

varje enskild individ. Målen som sätts ska främst gagna bankens och ägarnas intressen. För 

tillfället används endast det kortsiktiga programmet, innan programmet börjar användas måste 

det godkännas på bolagsstämman. För att bestämma storleken på ersättningen använder de sig 

av olika bedömningskriterier som innehåller: prestation, intäkts- och kostnadsansvar, 

befattningens svårighetsgrad, kompetens, skicklighet samt erfarenhet. (www.swedbank.se, 

2009-04-27) 
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5 Analys 

_________________________________________________________________________ 
 
Detta avsnitt ska vi med hjälp av utvald metod och teorier analysera om vi kan förkasta vår 

hypotes eller inte. Den inledande jämförelsen av de olika belöningssystemen ska enligt våra 

förhoppningar mynna ut i att eventuella skillnader kan kopplas samman med de största 

ägarnas intentioner.  

__________________________________________________________________________ 

 

 

5.1 Likheter och skillnader mellan belöningssystemen 

Vi har med hjälp av vårt insamlade empiriska material från varje bank gjort jämförelser 

mellan de olika belöningssystemen, för att sedan kunna urskilja vissa likheter respektive 

skillnader mellan dem.  I vår jämförelse har vi tittat på olika kriterier för att på ett lätt sätt 

kunna urskilja de eventuella likheter och skillnader som finns. Kriterierna vi använt oss av är 

framförallt fasta och rörliga ersättningar samt lång och kortfristiga incitamentsprogram. Vi 

har även tagit i beaktande vilken typ av ledningsstyrning som används i de olika 

belöningssystemen. Den första utmärkande likheten vi såg var mellan Handelsbanken och 

Swedbank som båda har ett liknande resultatandelssystem, Oktogonen respektive 

Kopparmyntet. Systemen har samma funktion samt är uppbyggda på samma sätt. Den andra 

likheten var mellan Nordea och SEB vilka båda använde sig av rörliga ersättningar, vilket de 

övriga två inte gör i samma utsträckning. Genom dessa klara likheter fick vi en bild av att de 

befann sig i två olika grupper. Vi har valt att fortsätta vår jämförelse med denna bild och 

kommer analysera vidare med hjälp utav denna urskiljning.  

 

Enligt vår inledande jämförelse råder inga större skillnader mellan SEB:s och Nordeas 

belöningssystem. Båda använder sig av en grundläggande fast ersättning men även en rörlig 

prestationsbaserad ersättning till såväl ledning som övriga anställda. Storleken på den rörliga 

delen bestäms av resultatstyrning, där det förekommer såväl individuella som 

avdelningsbaserade mål som ska uppnås. När det gäller ledningens ytterligare system valde 

bankerna, i samband med finanskrisens uppkomst, att förändra dessa. Nordea valde att inte ge 

ut några av sina långsiktiga incitamentsprogram medan SEB slopade deras bonussystem. 

Istället valde SEB att höja den fasta ersättningen som de senare också fick slopa. Utöver dessa 
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ersättningar har nyckelpersoner där ledningen ingår möjligheten att ta del av långsiktiga 

aktiesparprogram. Nordea och SEB har också ett ytterligare belöningssystem i form av ett 

vinstandelssystem vilket skiljer sig från de andra två bankernas resultatandelssystem. De 

skiljer sig i den mån att det är upp till den anställde när de vill utnyttja systemet eller inte 

vilket inte gäller hos Handelsbanken och Swedbank.  

 

Oktogonen som Handelsbanken avsätter till för sina anställda samt ledning fungerar på ett 

liknande sätt som Swedbanks Kopparmyntet. Enda skillnaden som vi kan se är att 

Kopparmyntet inte är en pensionsstiftelse utan fungerar snarare som ett 

resultatandelsprogram. Det innebär att olikt från Oktogonen, där den anställde måste vänta 

tills han fyller sextio för att kunna ta del av belöningssystemet, kan denne börja ta del av 

pengarna efter fem år i företaget. Där finns en viktig skillnad inom dessa andelssystem, den är 

att pengarna stannar längre i Handelsbankens stiftelse än i Swedbanks.  Vi kan se både för- 

och nackdelar med denna skillnad. Fördelen är att Handelsbanken har möjlighet att utveckla 

sitt kapital, men samtidigt är nackdelen att de på kort tid måste ge ut stora summor pengar i 

samband med att de anställda går i pension. Handelsbanken och Swedbank försöker motverka 

agentprincipalproblematiken genom att placera pengarna i deras respektive stiftelser vars 

främsta uppgift är att investera pengarna till största del i bankens egna aktier. Detta menar 

både Marianne A. Lindahl på Swedbank och Pär-Åke Pärsson på Handelsbanken, fungerar 

som motivation till alla inom banken att arbeta för att skapa ett positivt resultat i linje med 

bankens målsättning.  

 

Dessa båda banker har enligt oss stora likheter i deras resultatandelssystem. Däremot finns det 

i Swedbank ett kompletterande belöningssystem för deras ledning och ledande 

befattningshavare utöver Kopparmyntet, vilket är en skillnad från Handelsbanken. Swedbanks 

kompletterande system är likt SEB:s och Nordeas resultatstyrt, i den mån att de har 

individuella mål som ska uppnås för att få den ytterligare ersättningen.  

 

Handelsbanken är den enda bank i vår undersökning som inte har ett speciellt utfört 

belöningssystem för ledningen. Den här metoden anser vi kan visa på en normativstyrning. 

Efter vår intervju med Handelsbanken fick vi en känsla av att de anställda delar samma 

uppfattning att detta är ett välfungerande system. Där sker en lika stor avsättning till 

Oktogonen oavsett vilken position du har i banken. Det var detta som Pär-Åke Pärsson 

påpekade i vår intervju med honom att detta var en stor fördel. I samband med den normativa 



  
 

 49

styrningen skapar systemet en lagkänsla för att alla strävar efter en så stor avsättning som 

möjligt till Oktogonen. Den nackdel han såg var att de som anställda fick vänta länge innan de 

fick utdelning av sitt utförda arbete i banken. ”Många av de yngre i personalen skulle hellre 

vilja ta del av det nu än att vänta tills de är gamla”. Denna metod vid ersättning kan liknas 

med Stewardshipteorin, där man som individ främst strävar i företagets intresse och inte sitt 

eget. Vi ser kopplingen genom att företagsledaren agerar som en steward att han har samma 

motivation som övriga anställda och strävar mot att uppnå samma mål. I Handelsbankens fall 

är samtliga anställda ägare i banken vilket gör att de alltid strävar i både principalens och 

agentens intresse. Eftersom agentprincipalproblemet inte existerar ser vi det som en 

kostnadsbesparing, de slipper ägna sig åt övervaknig och kontroll av sina medarbetare. 

 

5.2 Utveckling av belöningssystemen i framtiden 

För att se hur den finansiella krisen har påverkat bankernas belöningssystem med tanke på 

garantiprogram från staten och förändrat ägande, har vi under våra intervjuer tagit upp hur 

utvecklingen av systemen kommer fortskrida. Det var intressant att höra hur besluten om 

belöningar har påverkats med tanke på medias påtryckning den senaste tiden. Åsikterna vi fått 

från såväl SEB , Swedbank samt Nordea är att de belöningar som finns borde vara mer 

långsiktiga. Johan Ekwall, Head of Investor Relations på Nordea, hävdar att ett långsiktigt 

incitamentprogram behövs men att man kunna ta ut sin belöning redan efter två år så att man 

kan se en tydlig koppling till den prestation den anställde har utfört. Enligt Thomas Bengtson 

och Marianne A. Lindahl bör de personer och avdelningar som arbetar med risk få sin 

ersättning utspridd över en längre tidsperiod. Bankerna menar att risken som tas ligger kvar i 

balansräkningen under flera år. Att risktagande kan ge stora konsekvenser har vi sett i 

Baltikum.  

 

Det som uppdagats inom Swedbank och som kritiserats av media, är deras utdelningar av 

bonusar i Ukraina och Baltikum. Under vår intervju med Marianne A. Lindahl på Swedbank 

berättar hon att de arbetar för att skapa en gemensam syn genom hela koncernen, för att på så 

sätt kunna följa upp och förbättra sina system över tiden. Genom riktlinjer och regelverk som 

godkänns på bolagsstämman vill de skapa en generell acceptans bland medarbetarna att 

belöningarna kan skiljas åt beroende på vilket land man är anställd i. Enligt Marianne A. 

Lindahl finns det olika lagar när det gäller framförallt pensioner och avgångsvederlag i de 

länder banken är aktiv. Det vi ser som positivt är att de flesta bankerna verkligen arbetar för 
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att utveckla sina system. Vilket visar på att de tar hänsyn och respekterar såväl samhällets 

som ägarnas åsikter.  

 

Även här skiljer sig Handelsbanken från de övriga bankerna då styrelsen inte planerat att göra 

någon förändring i sitt belöningssystem.  Pär-Åke Pärsson menar ”att varför ändra något som 

fungerar bra och har gjort det i över trettio år?”.  I media har åsikterna inte varit så många om 

just Handelsbankens beteende, det enda som kommenterats är de stora pensionerna som 

betalas ut via Oktogonen. Kommentaren på det från Pär-Åke Pärsson var att det blir endast 

avsättningar om banken gör ett bra resultat, inte annars, vilket gör att det inte kan påverka 

bankens organisation på ett negativt sätt. Vår reaktion på detta är att förnyelse och utveckling 

av deras system skulle kunna ge en ökad motivation hos de anställda, men vi anser att det 

verkar vanskligt att riskera att ett fungerande system fallerar.  

 

5.3 Kategorisering 

För att få en förståelse för ägarbeteendet i respektive bank har vi placerat varje banks 

storägare i en specifik ägarkategori baserat på dess karakteristika. Detta kallar vi för 

kategorisering. Genom att placera varje ägare inom en viss kategori kan vi härleda vad för 

beteende som förväntas av respektive ägare och sedan jämföra om beteendet utvöas i 

verkligheten. Från beteendet kan vi se om dessa ägare utövar ett aktivt eller ickeaktivt 

inflytande på varje bank, och om detta inflytande gör att de kan styra banken och dess 

belöningssystem efter deras preferenser.  

 

En annan dimension som vi kommer att ställa oss frågande till är om en storägare endast har 

inflytande när den är representerad i styrelsen eller om ägaren har ett inflytande oavsett om 

denne sitter i styrelsen eller inte. Genom att titta på styrelserepresentanterna, dess grad av 

oberoende samt deras ägarkategori kan vi härleda om vår arbetshypotes stämmer överens med 

det verkliga utfallet. 

5.3.1 Nordea 
I Nordea är den största ägaren staten som faller in under kategorin institutionella ägare. Enligt 

teorin bör staten uppvisa ett voicebeteende då det ligger i deras intresse att Nordea gör bra 

ifrån sig. Förutom att skapa värde är det viktigt för staten att Nordea också utför en 

samhällsfunktion exempelvis att de skapar arbetsmöjligheter. Då staten är största ägare 
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innehar de därmed också en dominerande ställning. Enligt teorin utövar en dominerande ägare 

voicebeteende samt innehar ett ägaransvar. Följande, de bonusskandaler som skakade 

bankerna i Sverige är det tydligt att staten bedriver ett voicebeteende och ägaransvar. Förutom 

att ha försökt slopa den rörliga lönen i Nordea innan garantiprogrammet slopade staten den 

rörliga delen i de företag de äger fullt, exempelvis AP-fonderna. (www.dn.se, 2009-05-12) 

Detta bevisar att teorin om att staten som dominerande ägare och kategorin bedriver ett 

voicebeteende stämmer. Däremot är deras intention med ägandet inte att verka som aktiva 

ägare vilket den är enligt teorin. Nämnvärt är att staten utlovat samtliga banker ett 

garantiprogram, under förutsättningen att den rörliga lönen hos de fem högsta i ledningen 

slopas (www.privataaffärer, 2009-04-22). Detta poängterar ännu en gång statens 

voicebeteende och att de kan få sin vilja igenom. Enligt vår mening har staten som ägare en 

högre dimension av voicebeteende då de har väldigt stor makt i samhället. Betänk exemplet 

då staten ville slopa de rörliga delarna i belöningssystemet på Nordea, men inte fick igenom 

det. Detta löstes dock i samband med det stödpaket staten erbjöd bankerna i samband med 

finanskrisen, där staten hade som krav att slopa de rörliga ersättningarna för att kunna få 

tillgång till stödet.  

 

Sampo Oiy och Nordea Danmarks fond har sina ursprung i Finland respektive Danmark och 

klassas därmed som utländska ägare. Utländska ägare bedriver generellt ett exitbeteende och 

har som kännetecken att vara aktiva placerare och inte vilja låsa sina innehav. Ägarbeteende 

ser dock annorlunda ut om den utländska ägaren har ett stort innehav i företaget. Sampo Oiy 

som har ett stort innehav i Nordea ska enligt teorin om dominerande ägare påvisa ett 

voicebeteende. Så sent som i år uttryckte Sampo sin frustration över statens förslag att slopa 

de rörliga lönerna (www.e24.se, 2009-05-12). Då Sampos motiv är att skapa värde för sina 

aktieägare är det naturligt att de vill göra sig hörda och påverka beslut som kan enligt dem 

påverka värdeökning för deras aktieägare. Detta visar på ett voicebeteende och att teorin 

stämmer än en gång. Samtidigt är det också av vikt för utländska ägare att 

beskattningsförhållandena är förmånliga. Då Sampo har som motiv att skapa värde för sina 

aktieägare, kan vi anta att de medvetet äger mer än 10 procent av Nordeas aktier för att 

undvika att utdelningen beskattas. (www.affarsvarlden.se, 2009-05-12) Nordea Danmarks 

fond utövar ett typiskt utländskt ägarebeteende då de endast är ute efter en hög avkastning. De 

gör heller inte mycket väsen av sig, vilket också är typiskt för en utländsk placerare. Dock är 

fonden inte en aktiv placerare som en utländsk placerare förväntas vara. Fonden är en 

donationsfond som enbart är intresserad av att skapa värde till välgörenhet. 
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Nordea Voice Exit
Svenska staten X
Sampo Oiy X
Nordea Danmarks Fond X
Swedbank Robur Fonder X
SEB fonder X

 

Nordeas andra storägare utgörs av två av Sveriges största fondbolag, Swedbank Robur Fonder 

och SEB fonder. Båda klassas som institutionella ägare och aktiefonder. Teorin säger att 

aktiefonder generellt utövar ett exitbeteende. En aktiefond ska skapa mervärde för sina ägare 

genom att uppnå en så hög avkastning som möjligt i förhållande till den relativt låga risken. 

Naturligt är då att de bedriver ett exitbeteende. Fondbolagens beteende är snarlik teorins 

beskrivning av aktiefonders beteende. Fondbolagen anses vara storägare men inte 

dominerande ägare i samma utsträckning som ovan nämnda ägare. De idkar därmed inget 

voicebeteende. Swedbank Robur fonder återfinns i respektive bank och utgör ungefär samma 

andel. Därmed har den samma beteende i samtliga banker och nämns därför endast en gång. 

 

Sampos verkställande direktör, Björn Wahlroos, sitter i Nordeas styrelse och är sedan 2009 

vice ordförande i styrelsen. Som diskuterats ovan utövar Sampo ett voicebeteende. 

Transaktionskostnadsteorin klargör detta ytterligare då denna påstår att de som finansierar 

transaktionerna ska finnas representerade i styrelsen för att på så vis ha kontroll och 

möjligheten att påverka sina investeringar. Sampo har likt den teorin ett inflytande på vilka 

beslut som tas inom företaget och har större möjligheter att göra sina åsikter hörda då de sitter 

i styrelsen. Staten, som enligt oss också utövar ett voicebeteende men sitter inte i styrelsen, 

bör dock fortfarande anses ha ett större inflytande på Nordea då de utövar ett voicebeteende 

som överträffar de flesta andra.  

 

 För att sammanfatta hur strukturen i de 

olika ägarbeteendena ser ut har vi valt att 

redovisa dem i en tabell. I Nordea utför 

två av de fem största ägarna ett 

voicebeteende och uttrycker därmed sina 

åsikter i banken. Dessa två är den svenska staten och den finska ägaren Sampo Oiy. Enligt 

media har staten velat gå in och ta bort de rörliga lönerna medan Sampo har varit motståndare 

till detta förslag. Till en början kvarstod de rörliga lönerna, men slopades sedan, eftersom 

statens garantiprogram krävde detta för delaktighet. Här kan vi se att de har inverkan på hur 

belöningssystemen ska se ut.  

 

Tabell 11 
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5.3.2 SEB 
SEB, där Wallenbergsfamiljens Investor är den dominerande ägaren, är ett investmentbolag 

som har för avsikt att utveckla företaget och föra det framåt. Investor faller därmed in under 

ägarkategorin institutionella ägare. Deras avsikt att utveckla företaget snarare än att förvalta 

kapital gör att de enligt teorin bör utöva ett voicebeteende. I och med Investors dominerande 

ställning i företaget utövas ett voicebeteende och ägaransvar i detta avseende, vilket även 

teorin förespråkar. Vi ser klart att Investor har ett stort inflytande i SEB. 

 

Trygg stiftelsen hamnar i facket institutionella ägare och klassificeras som en stiftelse. Då 

stiftelsen förvaltar andras kapital strävar de enligt teorin efter att uppnå en så hög avkastning 

som möjligt samtidigt som de vill vara riskbenägna. Typiskt för denna ägarkategori är 

exitbeteende. Detta stämmer väl överrens med stiftelsens beteende då de sällan försöker göra 

sig hörda. Trygg stiftelsen har för avsikt att få en långsiktig ökning i försäkringstagarnas 

försäkringar och undviker därför voicebeteende. Generellt ska stiftelser fungera som en 

stabiliserande part i företag och därför utövas inte voicebeteende.  

 

Företag som Alecta, Swedbank Robur fonder och AFA försäkring, har enligt teorin liknande 

ägarbeteende. De faller under kategorin institutionella ägare och klassificeras som en 

pensionsfond, aktiefond respektive ett försäkringsbolag. Enligt teorin utövar dessa tre 

ägarkategorier exitbeteende. De är ute efter att öka innehavet samtidigt som de bibehåller en 

relativt låg risk. Det verkliga utfallet stämmer enligt teorin för två av de ovan nämnda, där de 

båda har som motiv att öka innehavet och ägarnas andel. Dock stämmer inte antagandet att 

Alecta utövar typiskt exitbeteende eftersom de sitter i SEB:s styrelse (2009). Detta tyder 

snarare på att de utövar ett voicebeteende eftersom de har möjlighet att påverka beslut som 

fattas. 

 

De två aktieägare som vi anser vara utövare av voice finns båda representerade i SEB:s 

styrelse. I styrelsen finns representation av Investor i form av Jacob Wallenberg, som är 

ordförande i Investors styrelse och Tomas Nicolin, verkställande direktör i Alecta. Enligt 

Thomas Bengtson sker det en daglig kontakt mellan SEB och Investor. Marcus Wallenberg, 

kusin till Jacob, är ordförande i SEB:s styrelse. Då båda sitter i styrelsen tyder detta på att 

Investor har ett större inflytande på de beslut som fattas än andra aktieägare. Vi kan anta att 

det förekommer ett aktivt informationsutbyte dessa parter emellan då Wallenbergarna är släkt. 

De har ett gemensamt intresse av att föra både SEB och Investor framåt, varför det är naturligt 
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SEB Voice Exit
Investor X
Trygg Stiftelsen X
Alecta X
Swedbank Robur Fonder X
AFA Försäkringar X

att de talas vid om detta och delar samma åsikter om de beslut som ska tas. Detta poängterar 

transaktionskostnadsteorin, som pekar på hur finansiärer av transaktioner är representerade i 

styrelsen och har inflytande över de beslut som tas. Alecta, som också sitter i styrelsen visar 

upp ett voicebeteende då de i större utsträckning kan påverka de beslut som tas. Att Alecta 

inte utövar ett exitbeteende grundar sig i den representation dem har i styrelsen. Det vore 

olämpligt att utöva exitbeteende när de sitter i en beslutsfattande roll. Representationen tyder 

än en gång på de antaganden som transaktionskostnadsteorin står för. Det bör dock nämnas att 

om representation skulle saknas förväntas Alecta snarare utöva ett exitbeteende. 

 

I SEB är det Investor och Alecta som står 

för de stora ägarnas röster. De båda 

företagen är representerade i styrelsen, 

både Jacob och Marcus Wallenberg är 

representanter för Investor har höga poster 

i styrelsen i form av ordförande och vice ordförande. Investor som ägare verkar vara positiva 

till belöningssystem och bonusar om vi ser till förslagen inför bolagsstämman. (www.dn.se, 

2009-05-14) Alecta har däremot tagit bort de rörliga belöningarna och har inga bonusar till 

verkställande direktören. (www.privataaffarer.se, 2009-05-14) Vi anser att Alectas beteende 

kan spegla sig även i SEB. De kan på ett lätthanterligt sätt göra sina åsikter hörda i banken 

eftersom de sitter i styrelsen.   

5.3.3 Handelsbanken 
Handelsbankens största ägare är stiftelsen Oktogonen. Oktogonen kategoriseras därmed som 

en institutionell ägare. De anställda som är ägare i Oktogonen, äger en stor del av banken 

indirekt. Stiftelsen har i uppgift att förvalta ägarnas kapital och strävar efter att uppnå en så 

hög avkastning som möjligt. Enligt Hedlunds ägarkategoriteori (1985) bedriver generellt en 

stiftelse exitbeteende. Dock är Oktogonen en dominerande ägare och då bör snarare ett 

voicebeteende utövas. Utfallet visar att teorin för dominerande ägare stämmer och Oktogonen 

utövar ett voicebeteende snarare än ett exitbeteende. Motiv till Oktogonens voicebeteende 

förutom dess dominerande ägande kan härstamma i stiftelsens koncentrerade ägande i 

Handelsbanken. Motivet bakom detta koncentrerade ägande är att agera som en 

motivationsfaktor för de anställda att jobba i linje med Handelsbankens mål. Det vore 

opassande om ett exitbeteende utövades då ägandet i Handelsbanken inte längre skulle agera 

Tabell 12 
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motivationsfaktor för de anställda. Även här fungerar stiftelsen som en stabiliserande part 

trots sitt voicebeteende.  

 

Investmentbolaget Industrivärden, innehar en stor andel i Handelsbanken. Industrivärden 

strävar efter att utveckla företag och enligt ägarkategoriteorin bör de utöva ett voicebeteende. 

Industrivärden har varit storägare i Handelsbanken sedan trettiotalet och allt talar för att de 

därmed utövar ett voicebeteende då de med tiden har fått stor insikt i verksamheten. De ses 

som aktiva ägare och gör sig hörda inom företaget. 

 

Som vi tidigare nämnt räknas Alecta som en pensionsfond i kategorin institutionella ägare. 

Alecta investerar i olika bolag för att skapa mervärde för sina kunders pensioner. Teorin säger 

att en pensionsfond bör utöva exitbeteende. Dock stämmer inte Alectas beteende med teorin 

då de snarare uppvisar ett voicebeteende precis som i SEB. De klargör sitt missnöje i media 

där de tydligt framhäver att de snarare vill se Handelsbankens bonusar under direktörernas tid 

än miljarder i pensioner (www.nyhetskanalen.se, 2009-04-27).  

 

Lundbergs är ett investmentbolag som syftar till att uppnå en värdetillväxt som är högre än 

räntebärande placeringar. Lundbergs ses inte som ett kapitalförvaltande bolag utan snarare 

som ett företag som har till syfte att utveckla de företag de är ägare i. De utövar ett 

voicebeteende och dess beteende är i linje med det teorin säger. Värt att påpeka är att 

Lundbergs, som ägs av familjen Lundberg, också skulle kunna kategoriseras som en 

privatperson med stora innehav. Fredrik Lundberg, verkställande direktör i Lundbergs äger 

själv över två miljoner aktier i Handelsbanken och detta gör honom till en storägare. Ett 

koncentrerat ägande som detta gör att företagets och hans eget intresse överensstämmer. Dock 

är det företaget Lundbergs som vi är intresserade av då innehavet är väsentligen större än 

Fredrik Lundbergs egna. Verkställande direktör i Lundbergs sitter även med i 

Handelsbankens styrelse. Vad detta tyder på är att Lundbergs har ett stort inflytande på de 

beslut som tas och som transaktionsteorin betonar, bättre kontroll på sina egna investeringar. 

Detta i sin tur bevisar vad ägarkategoriteorin påpekar om hans voicebeteende. 

 

De vi anser utöva ett tydligt voicebeteende är representerade i styrelsen. Verkställande 

direktören Anders Nyrén och styrelseledamot Sverker Martin-Löf från Industrivärden, sitter i 

Handelsbankens styrelse vilket tyder på att de har ett större inflytande på de beslut som tas i 

Handelsbanken än övriga ägare. Detta bekräftar transaktionskostnadsteorins antagande att de 
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Handelsbanken Voice Exit
Stiftelsen Oktogonen X
Industrivärden X
Swedbank Robur Fonder X
Alecta X
Lundbergs X

ägare som finns i styrelsen har bättre kontroll på sina egna investeringar än övriga ägare. 

Verkställande direktör i Lundbergs, Fredrik Lundberg sitter också med i Handelsbankens 

styrelse. Detta tyder på att Lundbergs har ett större inflytande på de beslut som tas och som 

transaktionsteorin betonar bättre kontroll på sina egna investeringar. Detta i sin tur bevisar 

vad ägarkategoriteorin påpekar om hans voicebeteende. Alecta, som vi också anser utöva ett 

voicebeteende sitter dock inte med i styrelsen och har enligt teorin inte lika lätt att påverka de 

beslut som fattas. Dock tyder deras missnöje i media på att de utövar ett voicebeteende och 

försöker påverka de beslut som tas. Stiftelsen Oktogonen, som är dominerande ägare, finns 

inte heller representerad i styrelsen. Detta beror helt enkelt på att Oktogonen är ett 

vinstandelssystem till alla anställda inom Handelsbanken. Att Oktogonen är direkt knuten till 

Handelsbanken tolkar vi som att de delar samma uppfattning som styrelsen, eftersom 

Handelsbankens styrelse beslutar om Oktogonens handlingar. Oktogonen utövar därmed ett 

voicebeteende snarare än ett exitbeteende. Ett exitbeteende går emot det stiftelsen Oktogonen 

syftar till att åstadkomma vilket är att verka som en motivationsfaktor för de anställda.  

 

Ser vi till andelen voice respektive 

exitbeteende i Handelsbanken, utövar fyra 

av de fem nämnda ägarna ett 

voicebeteende. När det finns mycket 

åsikter som ska fram borde beslut vara mer 

svårfattade än hos övriga. Vår uppfattning när det gäller det rådande belöningssystemet, 

Oktogonen, delar alla ägarna utom Alecta åsikten om att det är ett fungerande system. Alecta 

är även den enda av de fem ägarna som inte finns representerade i styrelsen. Eftersom de 

flesta ägarna har haft ett stort innehav under en längre tid och belöningssystemet inte har 

förändrats, antar vi att alla framfört sin åsikt i beslutet om belöningar. Att Handelsbanken har 

så många av sina aktieägare i styrelsen motsäger Stewardshipteorin som säger att alla strävar 

mot samma mål och därmed behövs inte representation i styrelsen.  

5.3.4 Swedbank  
Folksam Liv är sedan mars 2009 den största ägaren i Swedbank. Som största ägare innehar de 

en dominerande ställning gentemot andra i banken och förväntas utöva voicebeteende. 

Folksam är ett försäkringsbolag som syftar till att skapa värde för sina kunder genom att öka 

värdet i företaget. Liksom andra kapitalförvaltande företag förväntas de därmed utöva 

exitbeteende, dock är detta inte fallet på grund av dess dominans. Tecken på voicebeteende 
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har vi sett så sent som i år, då Folksam gjorde sin röst hörd angående rörliga löner. De 

uttryckte sin frustration angående att andra bolag de har en andel i envisas med att behålla de 

rörliga lönerna. (www.svd.se, 2009- 04-22) 

 

De fristående sparbankerna kan kategoriseras som placerande bolag där en låg riskprofil och 

hög avkastning är målsättningen. De förväntas därmed utöva ett exitbeteende. Dock är detta 

inte fallet då de fristående sparbankerna är väldigt beroende till Swedbank. Många av 

sparbankernas resultat bygger på den utdelning som Swedbank utlovar. Vissa sparbankers 

resultat kan utgöras av upp till 50 procent av den utdelning de blir tilldelade från Swedbank. 

Ambitionen att hålla en låg riskprofil blir då ifrågasatt då denna exponering snarare tyder på 

att de har en hög riskprofil eftersom en utdelning aldrig kan garanteras. 

(www.affarsvarlden.se, 2009-04-23) Detta i sin tur tyder på att de fristående sparbankerna bör 

utöva ett voicebeteende eftersom utdelningen är en så pass viktig del av verksamheten. Då de 

fristående bankernas ägande är koncentrerat till just Swedbank innebär det dessutom att det är 

av stor vikt att Swedbank sköter sin verksamhet rätt, och naturligt är då ett tydligt 

voicebeteende. Andra tecken som påvisar att ett voicebeteende bör utövas är den kompetens 

som sparbankerna besitter. De har en god insikt i bankväsendet eftersom de själva är aktiva 

inom det. Detta underlättar möjligheten att göra sin röst hörd jämfört med andra aktieägare. 

Dessutom använder de sig av samma tjänster som Swedbank och det kan tänkas att de vill 

vara med och påverka hur de utvecklas. Allt detta tyder på att de fristående sparbankerna bör 

utöva ett aktivt ägande och voicebeteende. Samarbetet dessa parter emellan talar också för ett 

voicebeteende. Dock är det svårt att uttolka om de gör det, då det saknas underlag i 

verkligheten som tyder på just detta. Vi anser att det verkliga utfallet tyder på att de fristående 

bankerna utövar ett voicebeteende då det är av vikt för dem att Swedbanks verksamhet sköts 

på ett korrekt sätt.  

 

Den institutionella ägaren Sparbanksstiftelsen som så sent som för sex månader sedan var 

dominerande ägare i Swedbank, borde enligt ägarkategoriteorin agerat utifrån en dominerande 

ägares ställning under den tidsperioden. Dock gjorde de inte det och anklagades snarare för att 

ha brutit mot sina grundprinciper än att ha agerat sparsamt och ansvarsfullt som dominerande 

ägare. Sparbanksstiftelsen anklagas för att ha spekulerat bort miljarder istället för att som 

teorin betonar uppnå en så hög avkastning som möjligt med så liten risk som möjligt. 

(www.e24.se, 2009-04-20) De har nu förlorat sin ställning som dominerande ägare till 

Folksam men Sparbanksstiftelsen förväntas inneha ett voicebeteende som ägare även nu.  
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Swedbank Voice Exit
Folksam X
Fristående Sparbankerna X
Sparbanksstiftelsen X
Swedbank Robur Fonder X
Svensk Exportindustri X

Som stiftelse ska den agera som en stabiliserande part vilket de förvånansvärt nog inte har 

gjort.  

 

Svensk exportkredit kan kategoriseras som ett statligt investmentbolag som har för avsikt att 

utveckla företag. Då företaget är ett investmentbolag av detta slag och samtidigt är statligt ägt 

förväntar vi oss ett voicebeteende då staten har för avsikt att få företag att göra så bra ifrån sig 

som möjligt, samtidigt som de vill att de ska utgöra en samhällsfunktion. Det verkliga utfallet 

av Svensk exportkredits beteende kan diskuteras då ett voicebeteende inte är lika tydligt. Som 

nya ägare är det vanligt att denne inte väljer att göra sig hörd.  

 

Vi ser tydligt att Folksam Liv är måna om att ha kontroll och inflytande över deras 

investeringar i Swedbank, inte bara genom att uttrycker sitt missnöje i media utan även då de 

numera finns representerade i Swedbanks styrelse. Folksams verkställande direktör, Anders 

Sundström, sitter med och har därmed större kontroll över de beslut som tas. Detta bekräftar 

transaktionskostnadsteorins antagande om att största ägaren ska sitta i styrelsen. Efter 

Sparbanksstiftelsens sorti som dominerande ägare har det dessutom resulterat i att de förlorat 

en stor del av det voicebeteende som de kunnat utöva.  De utövar dock fortfarande 

voicebeteende men i mindre skala, då de vill kunna påverka de investeringar de har. 

Sparbanksstiftelsen syftar med sitt ägande att främja sparsamheten och genom utdelning bidra 

till samhället.  Då de inte längre är en dominerande ägare kan detta bli svårt att åstadkomma i 

framtiden. Dessutom sitter de inte i styrelsen där ett ännu större voicebeteende kan utövas och 

det kan bli ännu svårare att få sin vilja igenom. 

 

De fristående bankerna som också utövar voicebeteende, finns inte heller representerade i 

styrelsen och tydligt är att de därmed inte kan ha lika stort inflytande på de beslut som fattas. 

Då deras beroende ställning i förhållande till banken är hög, är det av vikt att de får igenom 

sin vilja. Att inte finnas representerad i styrelsen hämmar deras inflytande väsentligt. 

 

Här kan vi se tre tydliga voicebeteenden, 

det är hos Folksam, Fristående 

sparbankerna och Sparbanksstiftelsen. 

Folksam har som ny storägare yttrat en 

negativ inställning när det gäller 

utbetalningarna av de stora bonusarna i Baltikum och Ukraina. Sparbanksstiftelsen som 
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tidigare var den största ägaren, har upphållit en låg profil under den stora uppståndelsen som 

varit i media. Det är svårt att kunna dra någon slutsats om hur Folksam kunnat påverka 

belöningssystemet med tanke på deras korta tid som storägare. Det finns heller inget uttalande 

angående de Fristående sparbankernas inflytande på belöningssystemets utformning. 

 

5.4 Analytiskt slutord 

Vi har sett att det förekommer mestadels institutionella ägare i alla bankerna men att 

sammansättningen dem emellan skiljer sig åt. Ägarna utövar inte samma beteende trots lika 

ägarkategori. I det sammanställande diagrammet nedan kan vi se att Handelsbanken har fler 

ägare som utövar vociebeteende än övriga banker. Många av ägarna med voicebeteende som 

vi studerat, sitter även i bankens styrelse.  

 

0
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Exit

Voice

 

Diagram 15 

 

Vi har sett att det förekommer skillnader belöningssystemen emellan. Vi har sett likheter 

mellan Handelsbanken och Swedbanks resultatandelssystem och likheter mellan Nordea och 

SEB, i form av deras prestationsbaserade ersättningar. Swedbank, Nordea och SEB använder 

sig av en form av resultatstyrning för sina belöningssystem medan Handelsbankens 

styrningssätt tyder mer på en normativ ledningsstyrning.  

 

Den enda bank vi har ett beteende som påminner om Stewardshipteorin, är Handelsbanken. 

De övriga tre uttrycker enligt oss mer ett agentprincipalbeteende.  
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6 Slutsatser 

___________________________________________________________________________ 
 
Under detta avsnitt kommer vi att summera vår analys samt presentera våra slutsatser. Detta 

stycke åtföljs av förslag på vidare forskning.  

__________________________________________________________________________ 

 

 

6.1 Slutdiskussion 

När vi först inledde vår undersökning om belöningssystem och ägare hade vi en uppfattning 

om att skillnaderna skulle vara stora med tanke på bankernas olika ägarstruktur. Vi hade en 

uppfattning om att Nordea, som är statligt ägd, skulle använda sig av ett mindre generöst 

belöningssystem än exempelvis SEB, som ägs till största delen av privatägda Investor. Vi 

trodde att Handelsbanken var unik och ensam om sitt resultatandelssystem Oktogonen och att 

SEB använde sig av stora bonusar jämfört med övriga. Det visade sig att vi hade fel. 

 

Belöningssystemen för respektive bank var betydligt mer likartade än vad vi förväntat oss. 

Strukturen på systemen var i stort sätt uppbyggda på samma sätt. Alla banker erbjuder en fast 

grundlön som sedan utökas med alternativa komplement till ledningen. Nordeas 

belöningssystem är inte mindre generöst än andra bankers bara för att staten är den 

dominerande ägaren. Deras belöningssystem är, liksom de andra bankernas marknadsmässigt 

anpassade. Vi trodde vidare att SEB skulle erbjuda ett betydligt generösare belöningssystem 

till sin ledning med tanke på den uppmärksamhet de har fått i media under 2009 och deras 

dominerande ägare Investor. Efter vår intervju med Head of compensation and benefits på 

SEB, Thomas Bengtson, visade det sig att i likhet med de andra respondenterna är 

belöningssystemet marknadsmässigt anpassat och bonusar bestäms beroende av hur väl 

banken presterar. SEB baserar med andra ord inte sitt belöningssystem och bonusar på andra 

kriterier än vad någon annan bank gör. Vi anser att anledningen till att belöningssystemen till 

viss del är så pass lika, beror på att alla bankerna baserar sina belöningar på hur den svenska 

arbetsmarknaden ser ut och hur de andra bankernas system är utformade. 

 

Även om ägarkategorierna i respektive bank är av samma slag är det inte självklart att deras 

beteende är likt varandras. Det finns olika skäl till varför ägarna utövar voicebeteende och 
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inte ett exitbeteende. En dominerande ägare har ett ägaransvar och utövar därför ett 

voicebeteende, andra ägare kan ha skäl som styrelserepresentation, koncentrerat ägande av 

sina egna medel samt kompetens. En orsak som storägarna inte kan undgå är 

inlåsningseffekten, det vill säga möjligheten till exit hämmas. Ett undantag från dessa skäl ser 

vi hos svenska staten som är storägare i Nordea. Staten innehar ett voicebeteende som 

överträffar övriga då staten kan styra verksamheter i deras riktning genom lagar och regler. 

Ett behandlat exempel är när de stoppade bankernas rörliga löner genom villkoren för deras 

garantiprogram. För resterande ägare är det bästa sättet att uttrycka sina åsikter genom 

representation i styrelsen där besluten fattas. Enligt vår analys anser vi att 

transaktionskostnadsteorin till viss del stämmer för våra fall. De flesta storägare som har ett 

voicebeteende sitter med i styrelsen. Utanför styrelsen kan ägarnas åsikter uttryckas genom att 

delta på bolagsstämman, men det är i väldigt få fall som det har varit av avgörande betydelse.  

 

Från de slutsatser som vi dragit står det klart att ägarna inte kan påverka belöningssystemets 

utformning. Tydligt är dock att andra faktorer har en större påverkan, faktorer såsom den 

svenska arbetsmarknaden, media, konjunkturläge samt lagar och regler spelar stor roll för de 

beslut som tas angående belöningssystemet. 

 

Den svenska arbetsmarknadens betydelse för belöningssystemens utformning är av vikt då 

bankerna vill kunna erbjuda bättre villkor än konkurrenterna för att minska risken att förlora 

kompetent personal. För bankerna handlar det om en balansgång mellan ägarna och 

arbetsmarknaden, där ägarna vill hålla nere kostnaderna samtidigt som bankerna måste lyssna 

på marknadens krav. Arbetsmarknadens krav väger ofta tyngre än ägarnas inflytande då det är 

av vikt att inte förlora kompetent personal. Ägarna kan därmed inte fullkomligt påverka de 

beslut som fattas rörande belöningssystemet. 

 

En annan bidragande faktor är media, som i många fall har en stor påverkan på de beslut som 

fattas. Respondenterna vi intervjuat har alla känt av medias påverkan och i utvecklingen av 

deras belöningssystem har de tagit åt sig allmänhetens kritik. Det har resulterat i att 

utvecklingen av systemen ska vara mer långsiktigt anpassade, framförallt i områden som 

utsätts för mycket risktagande. Detta visar på att medias påverkan är viktigare än ägarnas. 

 

Konjunkturläget har betydelse för belöningssystemets utformning då arbetslösheten ökar i 

lågkonjunktur. Höga löner och bonuspaket sticker i ögonen på många och en medmänsklighet 
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måste utövas av stora institutioner såsom banker. Banker har, som vi tidigare nämnt, en 

samhällsfunktion och höjda löner och bonuspaket gör att förtroendet för dem sjunker hos 

allmänheten. 

 

I lågkonjunkturer blir ofta bankers balansräkningar lidande på grund av för hög utlåning och 

för högt risktagande. För att säkerställa banksystemets överlevnad går staten in som garant. 

Staten ställer upp krav som bankerna måste fullfölja för att de ska ta del av 

garantiprogrammen. Samtliga fyra banker som vi har studerat använder av regelverket Svensk 

kod för bolagsstyrning som alltså har en påverkan på dem som fattar besluten angående 

belöningssystemen. Tydligt är då att ägarna inte kan påverka dessa faktorer och förblir 

åskådare. 

 

Utifrån dessa ovanstående faktorer inser vi att hypotesen bör förkastas. Ägarna är med i 

beslutsfattandet men vi tycker att de inte har någon påverkan på belöningssystemets 

utformning. Utformningen bestäms snarare av de andra faktorer som vi nämnt ovan. 

 

Ur ett agentprincipalsperspektiv ligger det i ägarnas intresse att få vara med och påverka 

belöningssystemets utformande. Risken föreligger att ledningen och styrelsen kan agera 

utifrån ett nyttomaximerande syfte och inte i linje med ägarnas intressen. Det bör därmed vara 

ägarnas önskan att framföra sina åsikter gällande ledningens löner och bonuspaket, då det är 

deras initiala investering som har bidragit till dessa belöningar. Att detta inte är fallet gör att 

vi ställer oss frågande gällande ägarnas bristande delaktighet vid utformandet av 

belöningssystemen. 

 

6.2 Vidare forskning 

Under undersökningens gång har det uppkommit ett flertal olika intressanta synvinklar och 

frågeställningar. Vi tänker i detta stycke därför ge förslag på vidare forskning som vi inte haft 

möjlighet att ta i beaktande i vår studie. Det är framförallt i brist av tid och resurser vi inte 

kunnat behandla dessa ytterligheter. Våra förslag riktar sig framförallt till studenter och 

forskare som har god insyn i ämnet Corporate Governance. 

 

För att kunna utveckla vår egen undersökning skulle vi gärna ha sett urvalet i en längre 

tidsperiod. För att få ytterligare en synvinkel på samma problem hade det varit intressant att 



  
 

 63

se det ur ett ägarperspektiv. Perspektivet kan undersökas genom intervjuer av olika ägare för 

att sedan utreda om deras intentioner överensstämmer med företagets beteende. Samtidigt 

hade det varit intressant att följa utvecklingen under en längre tid då vi kanske hade kommit 

fram till andra slutsatser än nu.   

 

Det vi har utfört är en studie av fyra banker som agerar inom samma bransch. Det vi undrar är 

om man skulle kunna generalisera våra slutsatser till övriga branscher. Eftersom 

finanssektorn, och därmed banker, har en viktig samhällsfunktion skulle det vara av intresse 

att se om våra slutsatser går att applicera även utanför finanssektorn och jämföra med andra 

branscher. 

 
Eftersom vi har förkastat vår hypotes, att ägarkategorier har påverkan på belöningssystem, 

ställer vi oss frågande till vilken ägarnas roll egentligen är i företaget. Det skulle därför vara 

intressant att fortsätta undersökningen och se vilka ägarnas övergripande uppgifter är och 

vilken inverkan de har på företaget. 
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Appendix 

 
Intervjufrågor: 
 
 

- Vad har ni för belöningssystem? (En kort beskrivning) 
 
 

- Vad anser ni är bra, mindre bra med detta belöningssystem? 
 
 

- Hur bedrivs belöningssystemet effektivt?  
 
 

- Vilken roll har ägarna i beslutsfattandet?  
 
 

- Är det någon skillnad i beslutsfattandet om det rör sig om en storägare eller en mindre 
ägare? 

 
 

- Hur bestäms belöningssystemen? Vilka får vara med och påverka?  
 
 

- Hur jobbar ni för att utveckla era belöningssystem? 
 
 

- Har ni fått några synpunkter från era ägare om era belöningssystem i samband med 
finanskrisen? 

 
 

- Känner ni att uppmärksamheten i media har påverkat ert belöningssystem? Vad har 
det haft för influenser? 

 
 

- Hur skiljer sig belöningssystemet beroende på vilken position man har inom banken? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


