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Sammanfattning 

Den 1 januari år 2010 gav Finansinspektionen ut nya regler, FFFS 2009:6, som innebär att för anställda som 

har inflytande över ett företags risknivå ska minst 60 procent av deras rörliga ersättning betalas ut efter tre år 

eller mer. Det finns i skrivandets stund ett förslag ute på remiss som ska börja gälla från 1 mars 2011 där 

Finansinspektionen tolkar CRD III (som börjar gälla från och med 1 januari för EU länder). Dessa regler är 

mer utvecklade gällande hur den rörliga ersättningen ska betalas ut. Syftet med denna uppsats är att bidra med 

en förståelse om hur Finansinspektionens nya regler FFFS 2009:6 och CRD III påverkar de institutionella 

aktieägarna till att få ledningen att arbeta mot deras främsta mål om en ökad avkastning. Främsta anledningen 

till att kontant rörlig ersättning existerar är för att motivera ledningen till att arbeta mot aktieägarnas mål 

(Kaplan & Atkinson, 1998). För att besvara vårt syfte har vi utfört semistrukturerade intervjuer med fem stycken 

institutionella aktieägare. Resultatet av studien indikerar att FFFS 2009:6 och CRD III begränsar de 

institutionella aktieägarna till att styra ledningen genom kortsiktig rörlig ersättning men att deras kontroll över 

ledningen istället ökar. Den ökade kontrollen uppkommer eftersom reglerna bidrar till en ökad transparens och 

insyn i företagen. Företagen måste även se till att finna nya sätt att motivera ledningen och anpassa reglerna 

efter företagskulturen. Det är även viktigt att ifrågasätta huruvida Finansinspektionens nya regler gällande 

rörlig ersättning verkligen leder till en långsiktig nytta för företagen som överstiger de kostnader som uppstår 

med att anpassa sig efter de nya reglerna. Genom denna studie har vi även kommit framtill att det verkar 

existera ett förväntningsgap mellan hur aktieägarna ser på sin ansvarsroll gällande beslutandet av rörlig 

ersättning och hur styrelsen ser på aktieägarnas ansvarsroll.  

 

Nyckelord: bolagsstyrning, CRD III, FFFS 2009:6, kontroll, Principal-agentteorin, rörlig ersättning. 
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I. Inledning 

 

Den ständiga debatten om rörlig ersättning 

ebatten om ersättning till   pågått under de senaste åren och är ett aktuellt ämne då 

debatten ytterligare eskalerat i och med att det, trots en djup finanskris, delats ut 

rörlig ersättning till ledande befattningshavare. Detta beteende har lett till starka 

reaktioner från aktieägare och allmänheten. (Ström, 2010) Electroluxvd:s totala ersättning 

som uppgår till 74 miljoner kronor för år 2011 är den senaste ersättningen som har mött kritik 

(DI, 2010). Två banker som är kända för att ha tagit stora risker, övervärderat sina tillgångar 

och inneha ett generöst bonussystem är Carnegie och HQ Bank. Carnegie förlorade sitt 

banktillstånd efter att under åren 2005-2007 medvetet ha övervärderat sina tillgångar. De hade 

betalat ut 315 miljoner kronor för mycket i bonus till sina anställda genom att ha manipulerat 

fram ett ökat värde av sina tillgångar i företaget. HQ Bank förlorade sitt banktillstånd i 

september 2010. (Olsson, 2010) Ett annat företag som uppmärksammats angående frikostiga 

ersättningar är Aktie-Ansvar, vars vd för år 2008 fick en bonus på sammanlagt 10,5 miljoner 

kronor trots dåligt resultat och ej uppnådda mål. Detta ledde till att kunderna lämnade Aktie-

Ansvar i protest mot dessa bonusar. (Cervenka, 2010) Finansinspektionens enkätundersökning 

visar också att 60 procent av de anställda inom finanssektorn tog emot rörlig ersättning under 

år 2009,trots en pågående finanskris(Finansinspektionen, 2010). Bland de som ställer sig 

kritiska till utbetalning av bonusar under finanskrisen är den svenska regeringen som infört ett 

totalstopp för bonusprogram i statliga bolag (Bång & Waldenström, 2009). 

 

Nya regler som begränsar den rörliga ersättningen 

Främsta anledningen till att kontant rörlig ersättning existerar är för att motivera ledningen till 

att arbeta mot aktieägarnas främsta mål, vilket är en ökad avkastning (Kaplan & Atkinson 

1998). Genom rörlig ersättning minskar informationsövertaget som ledningen har samtidigt 

som samspelet mellan ägare och ledning ökar, vilket leder till minskade konflikter dem 

emellan (Jensen & Meckling, 1976). Därmed utför ledningen ett arbete som resulterar i ett 

högt resultat för att ge en hög avkastning till aktieägarna (Svensk näringsliv, 2006).  

 

D 
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Rörlig kontant ersättning till ledningen kan resultera i att ledningen endast arbetar efter 

kortsiktiga mål vilket kan leda till ett högt risktagande och är därmed riskfyllt för företaget 

(Jacobsson, 2010). Den 1 januari år 2010 gav Finansinspektionen ut nya regler, FFFS 2009:6, 

som innebar att för anställda som har inflytande över ett företags risknivå ska minst 60 

procent av deras rörliga ersättning hållas inne för att sedan betalas ut efter tre år eller mer. 

Syftet med denna nya policy är att den ska uppmana till långsiktighet och eliminera ett stort 

risktagande. (Finansinspektionen, 2010) Finansinspektionen lade först fram en remiss om 

dessa nya regler vilket mötte kritik då förslaget om rörlig ersättning bland annat innefattade 

samtliga anställda inom ett företag. Remissvaren tog även upp problem som 

konkurrenssnedvridning då Finansinspektionens förslag på nya regler var mer strikta än EU:s 

regler (se avsnittet Den nya regleringen FFFS 2009:6). Trots denna kritik valde 

Finansinspektionen att tolka reglerna hårdare än EU:s regler men de förmildrade dock 

förslaget efter remissvaren. (Zachrison, 2009) Från och med 1 januari 2011 kommer det att 

införas nya regler, CRD III (se sista stycket i avsnitt Den nya regleringen FFFS 2009:6), som 

även innefattar att den rörliga ersättningen ska utbetalas i 50 procent aktier (Persson, 2010). 

Främsta anledningen till att kontant rörlig ersättning existerar är för att motivera ledningen till 

att arbeta mot aktieägarnas främsta mål som är en ökad avkastning(Kaplan & Atkinson 1998), 

vilket tidigare nämnts. Om FFFS 2009:6 och CRD III begränsar möjligheterna till att dela ut 

rörlig kontant ersättning skulle det kunna uppstå problem i förhållandet mellan aktieägare och 

ledning.  

 

I Sverige har det skett en utförsäljning av statliga företag sedan tre decennier tillbaka och 

därmed har de privata ägarna ökat (Munkhammar, 2009). De institutionella aktieägarna i 

Sverige har fått en större makt än små privata aktieägare eftersom de äger över 80 procent av 

aktierna i svenska bolag vilket alltså innebär att de har en större del av rösterna vid 

bolagsstämmorna (Kallifatides, Nachemson-Ekwall & Sjöstrand, 2010). De institutionella 

aktieägarna består bland annat av pensionsfonder, livförsäkringsföretag, aktiefonder och 

investmentbolag (Sevenius 2007, s. 114). Sedan år 2002 har andelen privata aktieägare 

minskat från 22,6 procent till 17,2 procent medan det institutionella aktieägandet har ökat 

(SCB, 2010).  
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I samband med denna ägarstruktur och att de institutionella aktieägarnas röster sällan hörs i 

denna debatt är det därmed av största intresse att fokusera på de stora institutionella 

aktieägarna då de har mest inflytande samt är den grupp av aktieägare som bör påverkas mest 

av FFFS 2009:6 och framtida tolkning av CRD III. Frågeställningen blir därmed:  

 

Hur påverkar Finansinspektionens regler om rörlig ersättning institutionella aktieägare i sin 

strävan att styra ledningen mot sina mål om en ökad avkastning? 

 

Studiens syfte 

Syftet är att bidra med en förståelse av hur Finansinspektionens nya regler FFFS 2009:6 och 

CRD III påverkar de institutionella aktieägarna till att få ledningen att arbeta mot 

institutionella aktieägarnas mål om en ökad avkastning.  

 

Disposition av uppsatsen 

Del II innefattar bakgrundsinformation och vetenskapliga teorier. Bakgrundsinformationen är 

till för att hjälpa läsaren att få en övergripande bild av rörlig ersättning. Detta avsnitt 

innehåller information om vad rörlig ersättning är, hur beslutandet kring rörlig ersättning går 

till och information om de nya regleringarna FFFS 2009:6 och CRD III. De teorier som 

tillämpats är principal-agentteorin och teorin om bolagsstyrning. Del III innehåller 

analysmodeller som kopplar samman den teoretiska referensramen med problembakgrunden 

(se avsnitt Nya regler som begränsar den rörliga ersättningen). Del IV består av ett 

metodavsnitt som beskriver tillvägagångssättet för att besvara frågeställning. Del V består av 

en sammanställning av intervjuer med institutionella aktieägare och därefter följer en analys i 

del VI som slutligen avslutas med slutsatser i del VII. 
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II. Teoretisk referensram 

 

Bakgrundsinformation 

Typer av ersättning till anställda 

Det finns olika typer av ersättningar till anställda vilka enligt IAS 19 p. 4 (2010) kan delas in i 

fyra stycken kategorier: Ersättning efter avslutad anställning, Andra långsiktiga ersättningar, 

Uppsägningsersättning och Kortsiktiga ersättningar till anställda. Den kortsiktiga 

ersättningen till anställda är ersättning som förfaller till betalning inom tolv månader efter den 

avslutade perioden som den anställde utfört sitt arbete exempelvis rörlig ersättning, det vill 

säga bonusutbetalningar. Andra långsiktiga ersättningar innefattar rörlig ersättning i form av 

finansiella instrument som aktier och optioner. (IAS 19 p. 4, 2010)Rörlig ersättning finns med 

andra ord som kortsiktig ersättning i form av kontanta ersättningar men även i mer långsiktiga 

aktierelaterade ersättningar (Jacobson, 2010). Dock får de aktierelaterade ersättningarna 

endast säljas efter en viss löptid. Denna ersättningsform förekommer främst för ledningen 

med syfte att skapa en långsiktig motivation. (Sevenius, 2007, s. 104) 

 

Ägarna och ledningens roll gällande beslut om ersättning 

De tre beslutsorganen som ska förekomma i varje aktiebolag enligt Aktiebolagslagen (ABL 

2005:551) är: bolagsstämman, styrelsen och verkställande direktör (vd). Dessa organ har olika 

beslutfattandes nivåer där bolagsstämman är det högsta organet, därefter styrelsen och till sist 

vd:n. Bolagsstämman är dem som utser styrelsen som i sin tur utser vd:n och även vice 

vd:arna. (ABL 8:27–28, 8:47) Styrelsen och vd:n är tillsammans företagets ledning (ABL 

8:4). Vd:ns uppdrag är att sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och 

anvisningar (ABL 8:29). Bolagsstämman består av aktieägare och de tar årligen beslut vid 

årsstämman som är en bolagsstämma där beslut om fastställande av bland annat 

årsredovisningen tas. För att få delta på stämman krävs det att aktieägaren är införd i 

aktieboken senast dagen innan bolagsstämman. (ABL 7:1-2 ) Från 1 juli 2006 gäller nya lagar 

i ABL som innebär att beslut om ersättningar till styrelseledamöter ska fattas av 

bolagsstämman (ABL 8:23a).  
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Dessa nya lagar innefattar även att styrelsen i publika aktiebolag ska framställa förslag och 

hänvisningar om vad vd:n, och andra i bolagsledningens, lön och annan ersättning bör uppgå 

till (ABL 8:51). Det är sedan aktieägarna som vid årsstämman tar beslut i dessa frågor (ABL 

7:61).  

 

Den nya regleringen FFFS 2009:6 

Finansinspektionen är en myndighet som beviljar auktorisationer för banker, 

värdepappersbolag samt börser. De ger även allmänna råd om ersättningspolicys där de 

uppmuntrar till långsiktiga vinster och ett lågt risktagande för alla finansiella företag som 

övervakas av dem. Finansinspektionen utövar sin tillsyn och granskning med hjälp av 

exempelvis platsbesök, enkäter samt undersökning av de uppgifter företagen är skyldiga att 

rapportera till Finansinspektionen med mera. Finansinspektionens övergripande mål är att 

värna om stabiliteten på den finansiella marknaden, effektiviteten samt kundskyddet. 

(Grefberg, 2010)Den 1 januari 2010 infördes FFFS 2009:6, som innebar att för anställda som 

kan påverka risknivån i företaget bör minst 60 procent av den rörliga ersättningen skjutas upp 

på minst tre år. Innan det sker en utbetalning av den rörliga ersättningen ska den riskjusteras 

genom att beloppet granskas och undersöks huruvida det är ett rimligt belopp. Företaget ska 

även kunna besluta om att uppskjuten ersättning ska tas bort under vissa förhållanden, till 

exempel om företagets resultat försämrats väsentligt. Finansinspektionen föreskriver att 

företagen ska redovisa en ersättningspolicy och att det ska finnas en lämplig balans mellan 

fast och rörlig ersättning. (Finansinspektionen, 2010)  

 

De nya reglerna från Finansinspektionen bygger på EU kommissionens riktlinjer om rörlig 

ersättning. Dessa tillkom efter finanskrisen 2008, dock är Finansinspektionens regler hårdare 

än EU:s regler. Exempelvis gäller reglerna i EU endast de företag som utgör en allmän risk 

för samhället till skillnad från Finansinspektionens regler som innefattar alla företag under 

deras tillsyn. Ett annat exempel är att den rörliga ersättningen ska delas ut under tre år medan 

detta i Sverige skall göras efter tre år. (Finansbolagens Förening, 2009) Enligt 2 § i FFFS 

2009:6 gäller föreskrifterna och de allmänna råden för bankaktiebolag, sparbanker, 

medlemsbanker, kreditmarknadsbolag, kredit marknadsföreningar, värdepappersbolag och 

fondbolag. (Finansinspektionen 2009)  



 

7 

 

 

De problem som framförts till Finansinspektionen från remissinstanser är bland annat 

konkurrensolikheter mellan länder och företagsgrupper, eftersom filialer i Sverige inte berörs 

av de svenska reglerna. (Grefberg, 2010) 

 

Det finns i skrivandets stund ett förslag ute på remiss som träder i kraft 1mars 2011 där 

Finansinspektionen tolkar CRD III (som inrättades för länder i EU den 1 januari 2010). De 

nya reglerna skiljer sig från FFFS 2009:6 på några punkter. Istället för att 60 procent av den 

rörliga ersättningen ska skjutas upp i tre år innebär de nya reglerna att 40 procent skjuts upp 

under tre till fem år. För en anställd i den verkställande ledningen gäller dock fortfarande 

minst 60 procent. Av den rörliga ersättningen måste även 50 procent delas ut i aktier eller 

liknande finansiella instrument och det finns krav om kvarhållande om dessa finansiella 

instrument. (Persson, 2010) 

 

Teoribakgrund 

Denna del innehåller principal-agentteorin och teorin om bolagsstyrning. Principal-

agentteorin från år 1976 har växt fram ur Berles och Means teori från 1932 om bolagsstyrning 

vilket gör att dessa teorier är sammankopplade och förklarar varför det existerar rörlig 

ersättning (Sevenius, 2007, s. 79-80). Efter en litteraturstudie har vi funnit att de flesta 

vetenskapliga artiklar som diskuterar bonussystemen refererar till dessa teorier vilket är 

anledningen till att vi valt att utgå från dem trots dess höga ålder. 

 

Principal-agentteorin 

Principal-agentteorin beskriver ett förhållande mellan en eller flera uppdragsgivare 

(principalen) och en uppdragstagare (agenten) och är en grundläggande teori för all 

företagsverksamhet. Det är ett förhållande som består av ett avtal mellan agenten och 

principalen där agenten ska utföra uppdrag åt principalen. (Jensen & Meckling, 1976) Dock 

finns det problem med denna relation då individer ser till sitt eget intresse (Sevenius 2007, 

s.81). Om båda parter vill maximera sin egen nytta finns det anledning att tro att agenten 

kommer att agera utifrån sin egen vinning och inte utifrån företagets bästa så länge detta inte 

är kopplat till lag, kontrakt eller andra normer. (Sevenius 2007, s.81)  
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Den grundläggande relationen i principal-agentteorin är relationen mellan aktieägare och 

företagsledning då det är en separation av ägande och kontroll. Detta leder till att det uppstår 

en konflikt mellan aktieägarna och de som förvaltar företaget, det vill säga ledningen. (Jensen 

& Meckling, 1976) Det är svårt och dyrt för principalen att utvärdera vad agenten egentligen 

har bidragit med och denna okontrollerbarhet kommer agenten att utnyttja till sin fördel 

(Ramanna 2008, Eisenhardt, 1989). Jensen och Mecklings (1976) huvudbudskap är därmed 

att det är kostsamt att upprätthålla relationen mellan agenter och principaler när agenten inte 

ser till principalens intresse.  

 

De finns två typer av risker med agentrelationen, dessa kallas adverse selection, 

selektionsrisk, och moral hazard, oaktsamhetsrisk. Selektionsrisken innebär risken att inte 

välja rätt agent som ser till principalens intresse på bästa möjliga sätt. Oaktsamhetsrisken 

innebär risken att agenten använder sin kontroll och information i företaget för att handla efter 

sitt eget bästa istället för i principalens intresse. (Sevenius, 2007, s. 82) Informationen är med 

andra ord asymmetriskt fördelad vilket innebär att en part har mer information än den andra 

parten. Agenten har oftast förstahandsinformationen om hur verksamheten sköts i jämförelse 

med principalen som besitter andrahandsinformationen. (Sevenius, 2007, s. 93) För att minska 

och eliminera dessa konflikter och få agenten att arbeta för principalens intresse kan detta 

uppnås genom att skapa incitament exempelvis genom ett ersättningssystem som kan bidra till 

att öka agentens prestationer (Jensen & Meckling, 1976). Detta kan även uppnås genom att 

principalen övervakar agentens förvaltning genom en ökad kontroll. Sevenius (2007) anser 

också att förutom ekonomiska incitament kan agenter och principalers mål sammanföras 

genom sanktioner som straff och avgifter. Bolagsstyrningen omfattar dessa lösningar på 

agentproblemen. (Sevenius 2007, s. 80, 82, 251) Det finns mycket forskning kring rörlig 

ersättning men det finns ändå inget tydligt svar gällande huruvida rörlig ersättning leder till att 

ledningens prestation ökar och därmed leder till ett ökat resultat (Demsetz & Villalonga 

citerad av Bång & Waldenström, 2009). 

 

Davis et al. (1997) kritiserar principal-agentteorin eftersom den förutsätter att alla individer är 

rationella vilket han anser inte gäller för alla individer. Han menar därför att det inte går att 

förlita sig på principal-agentteorin då verkligheten är mer komplex (Davis et al., 1997). En 
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annan kritik som Whittington (2008), Shleifer och Vishny (1997) belyser är att det finns ett 

problem då agenten har incitament att skapa ett högre resultat för en ökad belöning och inte 

ser långsiktigt utan kortsiktigt på företagets utveckling vilket kan leda till att företagets 

resultat manipuleras av agenten.  

 

Enligt Xia et al. (2003) minskar agentproblem när agenten har kontroll över ledningen och har 

mycket information. Ifall övervakning förekommer minskar selektionsrisken och 

oaktsamhetsrisken eftersom ledningen då vet att ägarna kommer att kunna upptäcka detta. 

(Xia et al., 2003) Dock menar Roberts et al. (2006) att när aktieägarna övervakar ledningen 

och är insatta i verksamheten har de ett kortsiktigt synsätt och endast vill höja resultatet och 

öka aktiekursen och ledningen kommer därmed att arbeta kortsiktigt. För att motverka detta 

anser Roberts et al. (2006) att det är viktigt att ledningen ansvarar för informationen om 

företagets utveckling och inte låter aktieägarna ha lika stor insyn i deras verksamhet. 

 

Bolagsstyrning (Corporate governance) 

Berles och Means bok om bolagsstyrning The modern corporation and private property? från 

1930-talet är grundläggande för teorin om bolagsstyrning och bidrog även till uppkomsten av 

agentteorin som utformades år 1976 av Jensen och Meckling (Berles&Means citerad i 

Sevenius, 2007, s. 79-80). Bolagsstyrning kan ses ur ett agentperspektiv, som en uppdelning 

av ägande och kontroll (Shleifer & Vishny 1997). Detta är ett sätt för aktieägarna att försäkra 

sig om att uppnå sitt främsta mål, en ökad avkastning på sina investeringar, trots att de inte 

har kontrollen över företaget. Ett annat mer långsiktigt mål som aktieägarna har är att skapa 

nytta för samhället genom att arbeta för en effektiv ekonomisk stabil marknad. Det är dessa 

två mål som bolagsstyrningen försöker skapa en balans emellan. Aktieägarna är kärngruppen i 

bolagsstyrning och det är aktieägarna som ska styra företagsledningen och med andra ord 

företaget. (Sevenius, 2007, s. 55) Aktieägarna vill försäkra sig om att ledningen arbetar för 

aktieägarnas mål vilket är bolagsstyrningens uppgift att lösa (Svensk kod, 2010). 

 

Inom bolagsstyrningen är informationsasymmetrin ett väsentligt problem som existerar 

mellan principalen och agenten.  



 

10 

 

 

Transparent information är en förutsättning för att aktieägarna ska kunna handla med aktierna, 

göra sin röst hörd på bolagsstämman och kunna kontrollera och styra ledningen mot att arbeta 

för aktieägarnas mål. 

 

Risken för att informationsövertaget utnyttjas motverkas i aktiebolagslagen genom dess 

granskande struktur som innefattar en tredje part, revisorn, dock räcker inte denna 

uppbyggnad alltid till. Aktieägare mottager även information från företagsledningen i 

anslutning till bolagsstämman. Sevenius (2007, s.94) Bolagsstyrningens uppgift är att 

garantera att bolag som inte leds av ägarna ändå drivs mot deras mål (Kollegiet för 

bolagsstyrning, 2010). Debatten om bolagsstyrning kretsar enligt Sevenius (2007, s.15) 

framförallt kring just den rörliga ersättning som motivationskälla till ledande 

befattningshavare och är en viktig fråga inom bolagsstyrning då höga bonusar till ledningen 

ofta är grunden till företagsskandaler som exempelvis fallen med Carnegie och HQ Bank. 

Debatten kring detta har därmed kommit att bli en central fråga gällande samhällets 

förtroende för näringslivet, vilket hör samman med den otillräckliga insynen över hur 

kompensationen är uppbyggd. Samhället har därför börjat ställa krav på att företagen ska ta 

sitt samhällsansvar. (Sevenius, 2007, s. 64-65) Dessa aspekter är betydelsefulla att ta med i 

bolagsstyrningen eftersom valet av bolagsstyrning ger en indikation om vad samhället kan 

acceptera från företagen(Sevenius, 2007, s.68). 

 

Hirschman bedömer att det finns tre principiella handlingsalternativ gällande missnöjdhet från 

aktieägarna. Dessa alternativ kallar han voice, göra sina röster hörda på bolagsstämman, exit, 

lämna organisationen och därmed sälja sina aktier, och loyalty, lojalt stanna kvar. Dessa 

handlingsalternativ har kommit att bli en central del inom bolagsstyrning. (Hirschman citerat 

av Sevenius, 2007, s.90-91)Tidigare var institutionella aktieägares tillvägagångssätt att sälja 

aktier istället för att utöva inflytande, det vill säga exit, men sedan 2007 syns tendenser till att 

de institutionella aktieägarna använder sig av en voice-strategi. (Sevenius, 2007, s.90-91) 

 

Det finns olika syn om huruvida bolagsstyrning skapar nytta eller ej (Shliefer & Vishny 

1997).  
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Ett grundläggande problem med bolagsstyrning är att den härstammar från USA där företagen 

inte kontrolleras av institutionella aktieägare som i Sverige. Detta gör att bolagsstyrning inte 

är lika lätt att implementera. (Söderström, 2003, s. 28) 

 

Svensk kod för bolagsstyrning 

Efter direktiv från EU-kommissionen måste alla EU-länder upprätta nationella regler gällande 

bolagsstyrning. Detta har Sverige följt genom att upprätta en kod för bolagsstyrning som 

arbetats fram av en förtroendekommission och ska följas av alla svenska publika aktiebolag så 

långt det är möjligt.  Syftet med inrättandet av koden från början var att återupprätta 

allmänhetens förtroende för näringslivet, framförallt gällande ersättningsfrågor. Idag är det 

Kollegiet för Svensk bolagsstyrning som ansvarar för koden och uppmanar till att det sker en 

god bolagsstyrning av svenska börsnoterade bolag. Rörliga ersättningar ska vara 

sammankopplade till förutbestämda och mätbara prestationsmål och finnas för att främja 

företagets långsiktiga värdeskapande. (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2010) Alla 

publika aktiebolag ska enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) 6:6offentliggöra en 

bolagsstyrningsrapport, tidigare var detta reglerat i svenska bolagskoden men är idag en 

svensk lag. 

 

 

 

 

 

 

 

III. Analysmodell 

Utifrån den bakgrund och teori som vi redogör för ovan har vi tagit fram en analysmodell som 

beskriver hur de institutionella aktieägarna styr ledning mot deras mål om en ökad avkastning 

(se figur 1). Denna modell kommer användas för att analysera de material vi får in genom 

intervjuerna för att undersöka hur hjulet nu ska kunna fortsätta rulla vidare. 
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Figur 1. Styrningshjulet  Källa: Egen figur  

 
Genom bolagsstyrning får aktieägarna ledningen att arbeta för sitt främsta mål, vilket är att få 

en god avkastning (Sevenius, s.55, 2007). Enligt Jensen & Meckling (1976) existerar det 

agentkonflikter eftersom det finns en separation mellan ägande och kontroll och för att 

institutionella aktieägarna ska få ledningen att arbeta för deras mål ger institutionella 

aktieägarna ledningen en rörlig ersättning då de uppnår målen. Detta för att få ledningen att 

arbeta för företaget som leder till ökade intäkter och i slutändan en ökad avkastning, det vill 

säga de institutionella aktieägarnas främsta mål. Finansinspektionens nya regler FFFS 2009:6 

och CRD III begränsar nu möjligheten till att betala ut kortsiktig rörlig ersättning och därför 

kan det bli svårare för de institutionella aktieägarna att motivera ledningen när en stor del av 

den rörliga ersättningen kommer att utbetalas några år därefter. Anledningen att 

Finansinspektionen har infört dessa nya regler är för att uppnå långsiktighet och eliminera det 

stora risktagandet (Grefberg, 2010)och frågetecknet i figuren symboliserar därför hur de 

institutionella aktieägarna nu ska styra ledningen mot att arbeta för en god avkastning.  
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Figur 2. Vågen av kontroll och rörlig ersättning  Källa: Egen figur 

 

Enligt Sevenius (2007, s.80-81) är kontroll som utförs genom en ökad insyn och rörlig 

ersättning två medel för att få ledningen att arbeta mot en ökad avkastning vilket är de 

institutionella aktieägarnas mål. När agenten, de institutionella aktieägarna, har kontroll över 

principalen, ledningen, och har mycket information minskar agentproblemen, enligt Xia et al. 

(2003), det vill säga aktieägarna får ledningen att arbeta för deras mål. Om det nu sker 

begränsningar av den rörliga ersättningen borde det betyda att en ökad tyngd gällande kontroll 

måste uppnås för att få ledningen att arbeta mot dessa mål. 

 

IV. Metod 

 

Forskningsansats 

Deduktion är en forskningsansats som förklarar hur teori och empiri hänger ihop och har varit 

vår utgångspunkt i uppsatsen (Saunders et al., 2009, s.124). Vi har därför byggt upp största 

delen av våra intervjufrågor utifrån principal-agentteorin och teorin om bolagsstyrning, vilket 

har gett oss en empiri som är uppbyggd efter de teorier som utgåtts ifrån. 

 

En kvalitativ studie 

Kvalitativa studier fokuserar på icke standardiserad data såsom intervjuer och är därmed den 

undersökningsmetod vi utgått ifrån (Saunders et al., 2009, s. 151).  
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Vi anser att den kvalitativa ansatsen är den ansats som bäst kan besvara frågeställningen då 

andra metoder ej skulle kunna ge relevant information för att bidra till studiens syfte. I vår 

kvalitativa studie har vi intervjuat stora institutionella aktieägare gällande de nya reglerna från 

Finansinspektionen och vad de allmänt anser och har för uppfattning om rörlig ersättning. Vi 

har även intervjuat Finansinspektionen för att få en helhetsbild av utformandet av de nya 

reglerna om rörlig ersättning.  

 

Val av institutionella aktieägare 

Anledningen till att vi har valt att intervjua de institutionella aktieägarna framför de mindre 

aktieägarna är för att de institutionella aktieägarna äger 80 procent av aktierna på den svenska 

marknaden (Kallifatides, Nachemson-Ekwall & Sjöstrand, 2010) och reglerna från 

Finansinspektionen bör påverka dem mer än de mindre ägarna eftersom de har större makt vid 

bolagsstämman. Ur boken Ägarna och makten i Sveriges börsföretag 2008(Fristedt & 

Sundqvist, 2008)utläste vi vilka som var de 50 största institutionella ägarna i Sverige 2008. Vi 

studerade även årsredovisningar av företag inom den finansiella sektorn från år 2009 för 

komplettering. Vi valde sedan ut institutionella aktieägare som var återkommande under 

ägaravsnitten i årsredovisningarna och som var med på listan i Ägarna och makten i Sveriges 

börsföretag 2008 (Fristedt & Sundqvist, 2008). De utvalda institutionella aktieägarna äger 

därmed stora delar av företagen inom den finansiella sektorn. Efter fem intervjuer fann vi 

indikationer på en mättnad som grundar sig i att den sista intervju personen endast bidrog med 

mindre relevant information. Urvalet består med andra ord av fem representanter från fem 

olika institutionella aktieägare. De vi har intervjuat är Folksam fond och försäkring, AMF 

försäkringar och fonder och fjärde AP-fonden samt två institutionella aktieägare som krävde 

anonymitet för företaget och därmed dem själva (se avsnitt om anonymitet). Vi var i kontakt 

med fem stycken andra institutionella aktieägare, vilka dock avböjde medverkan. Våra 

intervjuval var från början självval vilket betyder att vi valde ut dem själva efter att studerat 

vilka som var de största institutionella aktieägarna.  

 

Då flera inte ville ställa upp fick vi dock utgå ifrån tillgängligheten bland de största 

institutionella aktieägarna (Kvale& Brinkmann, 2009, s. 298). Vid sammanställningen av 

intervjuerna har alla institutionella aktieägare fått namnet aktieägare med olika siffror. 
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 Detta val vid sammanställning har vi gjort då två institutionella aktieägare valde att vara 

anonyma. 

 

Datainsamling 

Det finns två typer av data, primär och sekundär. Primärdata innebär att en forskare samlar in 

egen information (förstahandsinformation) och vår primärdata består av insamling av 

information genom intervjuer av institutionella aktieägare. Sekundärdata är däremot 

information som redan har samlats in för ett annat syfte och redan blivit behandlad och är med 

andra ord insamlad information från andra forskares primärdata. (Saunders et al., 2009,s. 256) 

Vi har samlat in sekundärdata genom att studera böcker, tidskrifter och tidningsartiklar och 

valt ut den informationen som vi ansåg var viktig och bidrog med värde till vår studie.   

 

Semistrukturerade intervjuer 

Vi har utfört semistrukturerade intervjuer av institutionella aktieägare, vilket innebär att 

intervjun förbereddes med teman och frågor som skulle besvaras under intervjun (Saunders et 

al., 2009, s.320-321) Vi har utfört personliga intervjuer, som tidigare nämnts under avsnittet 

val av institutionella aktieägare. För att bygga upp en tillit till våra respondenter har vi 

förklarat syftet med intervjun innan den utförts (Holme & Solvang, 1996, s.105). Vi 

utformade intervjufrågorna (se bilaga 1) som öppna frågor för att få ut så mycket information 

som möjligt och för att inte styra respondenterna i deras svar (Bell, 2005, s.159). Vi började 

intervjun med att ställa allmänna frågor om rörlig ersättning och aktieägarnas syn på detta för 

att avsluta med Finansinspektionens regler och syn på framtiden. Detta upplägg utfördes för 

att inte ställa direkta frågor utifrån frågeställningen utan vi ville att intervjupersonerna skulle 

tala fritt för att sedan kunna dra egna slutsatser. 

 

Intervjuerna pågick i ungefär en timme vardera och tre av intervjuerna spelades in med en 

bandspelare vilket enligt Bell (2005, s.165) är en bra metod för att kunna göra en utförlig 

transkribering av insamlad data. Lööw och intervjuperson A avböjde att spelas in och sade att 

vi kunde återkomma via mail eller telefon för komplettering av intervjun om detta behövdes.  
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Innan intervjun utförde vi en testintervju på en person som arbetar inom finansbranschen för 

att träna på att ställa frågorna och se om de var förståeliga och gav relevanta svar (Bell, 2005, 

s. 171). Frågorna visade sig vara användbara och förståeliga och efter en viss korrigering 

ledde detta fram till vår intervjumall, se bilaga 1. 

 

Diskussion om genomförandet av en kvalitativ studie 

Reliabilitet 

Reliabilitet innebär att samma undersökning ska kunna upprepas och få samma resultat 

(Saunders et al., 2009, s.156) därför är urvalen av intervjupersoner viktig i en kvalitativ studie 

(Holme & Solvang, 1997, s. 101). Kvale och Brinkmann (2009, s.180) belyser vikten av att 

kunskapens värde uppmärksammas och menar att den ursprungliga intervjuns kvalité är av 

stor vikt för hur kvalitén blir i hela arbetet och framförallt i vår analys och slutsats. För att öka 

kvalitén och kunskapens värde har vi valt ut intervjupersoner som har ansvar för företagens 

ägarfrågor. Samtidigt ökar reliabiliteten i vår studie och att få samma resultat kan därmed vara 

lättare att uppnå då dessa personer är dagligen insatta i ämnet. Vår undersökning kan därmed 

upprepas genom att använda samma intervjufrågor och tala med likvärdiga personer som är 

tillräckligt insatta i ägaransvaret på respektive företag. Vi var tvungna att anpassa 

intervjutiderna efter våra intervjupersoner och tyvärr kan detta resultera i olika svar enligt 

Saunders et al. (2009, s.156) beroende på när i veckan personerna intervjuas och för att 

motverka detta försökte vi anpassa tiderna så att de blev likvärdiga. Detta gjordes genom att 

fyra av intervjuerna genomfördes på måndagar. Även personernas privata situation kan 

påverka resultatet, men detta är självklart svårt för oss som intervjuare att veta om. För att öka 

reliabiliteten har vi gett intervjupersonerna möjlighet till att vara anonyma, detta för att få 

intervjupersonerna att delge så mycket information som möjligt.  

 

Anonymitet 

Anonymitet är en strategi för att få ut mer information än vad som annars skulle kunna 

utvinnas (Saunders et al., 2009, s.173). För att två av våra intervjupersoner skulle ställa upp 

krävdes detta vilket även bidrog till att de gav mer information. För att öka trovärdigheten i 

arbetet då två av våra intervjupersoner är anonyma har vi använt oss av citat och 

sammanställningen av intervjuerna visar information som vi själva inte skulle kunna hitta på. 
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Anledningen till att vi inte använt oss av fler citat än vad vi har idag är för att få ett flyt i 

texten men även på grund av att vi har utlovat anonymitet och fler citat skulle kunna avslöja 

identiteten (Trots, 1997, s. 102). 

Validitet 

Validiteten är värdet av data som samlats in, det vill säga hur användbar och relevant den är 

(Kylén, 2004, s.140). Därmed innebär en god validitet att det som undersökts är vad som från 

början var ämnat att undersökas (Saunders et al., 2007, s.157). Risken vid intervjuer är att 

intervjupersonerna inte delger hela sanningen om ett faktiskt förhållande utan berättar 

sanningen utefter sin egen uppfattning (Kvale & Brinkmann, 2009, s.270). Detta eftersom den 

mänskliga faktorn kan påverka resultatet då intervjupersonerna kan uppfatta frågan olika 

beroende på deras erfarenhet och bakgrund (Bell, 2005, s.167). Vi är medvetna om att 

validiteten kan minska vid intervjuer men vi anser ändå att det är den metod som kan besvara 

vår frågeställning bäst. Anledningen till att vi använt oss av öppna frågor vid intervjuer är för 

att vi inte vill styra deras svar. Vårt ämne som handlar om rörlig ersättning, är även ett 

känsligt ämne, vilket kan leda till subjektiva svar. Validiteten kan delas in i intern validitet, 

som innebär att den kan kopplas till verkligheten det vill säga hur användbar informationen är, 

och extern validitet som innebär att informationen kan generaliseras det vill säga hur relevant 

informationen är (Ryen, 2004, s.138-139). Då två intervjupersoner inte ville bandas kan detta 

leda till att vi kan ha missat något i vår transkribering av deras svar, men vi tror att denna 

skillnad är marginell. För att öka den interna validiteten sammanställde vi intervjuerna för 

dessa var och en försig efter våra anteckningar. Intervjupersonerna sade även att vi kunde 

kontakta dem ifall vi ville komplettera vissa anteckningar och få ytterligare svar. Vi lyssnade 

igenom intervjuerna enskilt och transkriberade resultatet var och en försig efter de tre 

intervjuerna som bandades. Detta för att uppnå en ökad intern validitet då vi individuellt kan 

ha upplevt svaren olika. För att ytterligare öka den interna validiteten utfördes detta direkt 

efter intervjuerna för att kunna återberätta så mycket som möjligt. 

 

Ifall den insamlade datan går att relatera till teorin finns det en möjlighet till att det går att 

generalisera den (Saunders et al., 2007, s. 335) vilket därmed ökar den externa validiteten 

(Ryen, 2004, s. 139). 
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Vi är medvetna om att det är svårt att göra en generalisering för alla institutionella aktieägare 

efter endast fem intervjuer men eftersom datan går att koppla till teorin kan det finnas 

indikationer på att en generalisering kan göras. Det finns även ett värde i studien då den bidrar 

till institutionella aktieägarnas synvinkel som inte har lyfts fram tillräckligt tidigare enligt oss.  

 

V. Sammanställning av intervjuer 

 

Institutionella aktieägare 

Carina Lundberg Markow är chef för enheten för ansvarsfullt ägande på Folksam som har 260 

miljarder kronor placerade i aktier. Folksam är bland de tio största aktieägarna på OMX 

Stockholmsbörsen och äger även aktier internationellt. Intervjuperson A och B har båda 

aktieägaransvar på sina respektive företag som är två av de största institutionella ägarna. 

Anders Oscarsson är aktiechef på AMF som har 360 miljarder placerade i aktier och är 

ägaransvarig för AMF:s aktier. Arne Lööw är tillsammans med två andra ansvarig för 

ägarfrågorna på fjärde AP-fonden. 

 

Benämning Namn Titel 

Aktieägare 1 Carina Lundberg Markow Chef för enheten ansvarsfullt 

ägande på Folksam. 

Aktieägare 2 Intervjuperson A Arbetar med aktieägarfrågor på ett 

anonymt företag. 

Aktieägare 3 Intervjuperson B Arbetar med aktieägarfrågor på ett 

anonymt företag. 

Aktieägare 4 Anders Oscarsson Aktiechef och ägaransvarig på 

AMF. 

Aktieägare 5 Arne Lööw Tillsammans med två andra är han 

ansvarig för ägarfrågor på Fjärde 

AP-fonden. 

Tabell 1 – intervjupersonerna. 
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Allmänt om rörlig ersättning 

Övergripande anser intervjupersonerna att rörlig ersättning mer eller mindre fungerar i vissa 

former beroende på anställning och bransch. Intervjupersonerna uppger att deras främsta mål 

är att få en god avkastning på sina investeringar. Andra mål de även har är att skapa stabilitet 

på aktiemarknaden och arbeta för en hållbar utveckling i samhället genom att investera i 

företag som arbetar för dessa mål. Aktieägare 1 (2010) påpekar vikten av att det bör existera 

en koppling mellan den rörliga ersättningen och prestationen. Aktieägare 4 (2010) anser att 

rörlig ersättning är en givande metod för både aktieägare och ledning. Aktieägare 4 (2010) 

menar att företaget måste se till totalnivån på ersättningen och huruvida ledningen inte skulle 

ha en rörlig ersättning kan de komma att kräva en högre fast ersättning. Detta kan komma att 

resulterar i att företaget behöver betala ut en högre ersättning oavsett företagets resultat. 

Vidare anser Aktieägare 3 (2010) och Aktieägare 4 (2010) att rörlig ersättning är ett 

konkurrensvapen då det leder till att lämplig kompetens lockas till företaget. Aktieägare 3 

(2010) och Aktieägare 5 (2010) anser att rörlig ersättning är ett användbart verktyg för att få 

ledningen att arbeta mot dessa mål. Aktieägare 5 (2010) menar dock att den rörliga 

ersättningen måste vara transparant, lättförståeligt och enkelt uppbyggda så att alla inom 

företaget ska förstå sina respektive mål. Aktieägare 2 (2010) och Aktieägare 4 (2010) har 

förhoppningarom att ledningen utför ett arbete som bidrar till ökat aktievärde dock betonar de 

att ledningen även arbetar efter sina egna intressen.  

 

Aktieägare 1 (2010) konstaterar att ”Det stora problemet med rörliga ersättningar är ju att 

ingen hittills egentligen har kunnat visa att det verkligen ger ett positivt långsiktigt resultat i 

det långa loppet”. Dock är det på grund av den mänskliga faktorn som det finns en högre lön 

inom finansbranschen då lönen är en bekräftelse på att individen har utfört ett godtyckligt 

arbete och tackar därmed inte nej till en högre lön (Aktieägare 1, 2010). Aktieägare 3 (2010) 

anser även att bonusutdelningar är känsligt för samhället och konstaterar att ”det är klart att 

det sticker i ögonen på folk” när företag delar ut bonusar trots att företaget har gått med 

förlust. Då det blir skattebetalarna som får stå för kostnaderna som uppkommer.  
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Bästa ersättningssystemet 

Enligt Aktieägare 1 (2010), Aktieägare 2 (2010), Aktieägare 3 (2010) och Aktieägare 5(2010) 

finns det inte en enda modell över hur det bästa ersättningssystemet bör vara utformat då varje 

företag har sin egen företagskultur vilket kan påverka dess uppbyggnad. Aktieägare 2 

(2010),Aktieägare 3 (2010) och Aktieägare 5 (2010)anser att det ska förekomma ett tak för de 

rörliga ersättningarna och att de ska vara mätbara efter prestation. Aktieägare 1 (2010) och 

Aktieägare 5 (2010) tycker även att det är lämpligt att en relativt stor del av den rörliga 

ersättningen betalas ut i aktier för att uppnå långsiktighet i företaget. Aktieägare 4 (2010) 

fortsätter vidare på detta ämne genom att påpeka att bonusar inte behöver vara den bästa 

ersättningsmetoden men poängterar att det idag inte finns någon bättre metod. Aktieägare 3 

(2010) menar att en transparens är nödvändig för att kunna ta ställning till ersättningsfrågorna 

på bolagsstämman och att ersättningen bör vara en rimlig summa som samhället kan 

acceptera. Aktieägare 2 (2010) och Aktieägare 3 (2010) anser som Aktieägare 1 (2010) och 

Aktieägare 4 (2010) att utbetalningarna av den rörliga ersättningen bör ske på flera år för att 

bidra till långsiktighet men att det även är viktigt med en utvärdering i efterhand av den 

rörliga ersättningen för att se om den är kopplad till resultatet. 

 

Aktieägare 1 (2010) påpekar att hierarkin inom finansbranschen leder till att enheterna inom 

företagen inte är sammankopplade och effektiviserade som exempelvis industribranschen där 

de anställda arbetar som en länk. Det är denna brist på effektivitet och samarbete som leder 

till att det finns utrymme för rörlig ersättning som i sin tur attraherar kompetens (Aktieägare 

1, 2010).  Aktieägare 1 (2010) anser att den anställda bäst motiverasgenom framtidsmotiv 

som exempelvis karriärsplaner och eget ansvar som tillsammans med en samhörighet skapar 

effektivitet för företaget. 

 

Ersättningsfrågans vikt för aktieägarna  

Det råder skilda meningar mellan de intervjuade institutionella aktieägarna angående hur 

viktig ersättningsfrågan är för dem. Aktieägare 1 (2010) anser att ersättningsfrågan hos 

Folksam är den fråga som analyseras mest och den frågan som de har mest synpunkter om. 
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Aktieägare 1 (2010) påstår att de som ägare röstar nej till de förslag om rörlig ersättning som 

de inte samtycker med medan andra institutionella aktieägare accepterar förslagen trots att de 

är emot dem. Aktieägare 1 (2010) förmodar att en anledning till att de övriga institutionella 

aktieägarna inte röstar nej är för att de har relationer med varandra och därmed skapas det ett 

socialt tryck. Aktieägare 3 (2010) menar att de som aktieägare sällan röstar nej på 

bolagsstämman eftersom de innan har möten med styrelsen om deras förslag om riktlinjer för 

ersättningar. Vid dessa möten är styrelsen lyhördförde institutionella aktieägarnas synpunkter 

i ersättningsfrågan (Aktieägare 3, 2010). Aktieägare 3 (2010) menar att det är viktigt att 

styrelsen lyssnar på aktieägarna eftersom de annars kan sälja sina aktier (Aktieägare 3, 2010). 

Aktieägare 1 (2010) menar dock att styrelsen sällan lyssnar på dem vid mötena innan 

bolagsstämman. Aktieägare 5 (2010) konstaterar att de sällan röstar nej på bolagsstämman 

men om de har meningsskiljaktigheter med styrelsen påpekar de detta vid de tidigare mötena.  

 

Aktieägare 4 (2010) och Aktieägare 5 (2010) anser att ersättningsfrågan är en ledningsfråga 

och om de ej är nöjda med styrelsens utformande av ersättningsprogrammet agerar de genom 

att byta ut styrelsen. Aktieägare 5 (2010) påpekar även att ”Styrelsen och ledningen är dem 

som ska ha hand om frågan och skräddarsy ersättningsprogrammet då de är dem som har 

mest kompetens”. Aktieägare 2 (2010) menar att det skiljer sig huruvida ledningen 

uppmärksammar deras åsikter om ersättningarnas utformande vid mötena innan 

bolagsstämman mellan de företag de är ägare i. Detta hänger ihop med att insynen upplevs 

som olika stor i de olika företagen (Aktieägare 2, 2010). Enligt Aktieägare 4 (2010) har 

aktieägarna ingen insyn eller information alls gällande kontant rörlig ersättning. Aktieägare 1 

(2010) menar dock att det finns en stor insyn men det är svårt att använda denna kunskap då 

insiderinformation ej får utnyttjas innan marknaden har fått ta del av den. Aktieägare 3 (2010) 

och Aktieägare 5 (2010) anser att deras insyn består av att följa resultatutvecklingen då goda 

resultat ger god kursutveckling. Aktieägare 3 (2010) tycker även att det är viktigt att se på 

resultatet över tiden och inte bara kortsiktigt.  

 

Finansinspektionens regler 

Alla intervjupersoner instämmer med att Finansinspektionens regler, FFFS 2009:6, är ett steg 

i rätt riktning för att uppnå långsiktighet och mindre risktagande.  
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Aktieägare 1 (2010) menar att Finansinspektionens nya regler har tre viktiga komponenter: 

styrning, riskjustering och transparens. Enligt Aktieägare 1 (2010) ”så måste man tala om vad 

det är man gör, att man har en hög transparens” och fortsätter med att konstatera att 

belöningssystemet ska vara konstruerat så att det är möjligt att följa prestationen som utförts, 

därmed är transparens länken till prestation. Aktieägare 1 (2010) anser även att det är givande 

med ett ersättningsutskott då företagen blir tvungna att ha en enhet som är specialiserad på 

ersättningsfrågor vilket leder till att företagen måste ta ett större ansvar (Aktieägare 1, 2010). 

Aktieägare 5 (2010) menar att Finansinspektionens regler är lämpliga för finansbranschen då 

intäkterna kommer snabbt och företaget inte ser till alla risker. Det största problemet som 

både Aktieägare 1 (2010), Aktieägare 2 (2010) och Aktieägare 3 (2010) tar upp är att 

samhället ska behöva tvinga fram regler om ersättning och att företagen inte självmant har 

kunna sköta detta på bästa sätt. Aktieägare 4 (2010) anser att FFFS 2009:6 inte är optimal då 

alla företag under Finansinspektionens tillsyn måste följa dessa regler oberoende av storlek på 

företaget och storleken på den rörliga ersättningen. Aktieägare 4 (2010) tycker även att det är 

lämpligt att Sverige prövar sig fram i frågan eftersom Sverige är ett litet land och därför inte 

bör acceptera EU- reglerna direkt. Aktieägare 4 (2010) konstaterar dock att det finns en risk 

att ”reglerna från Finansinspektionen leder till en högre fast lön” och att ledningen därför 

inte kommer att motiveras till en ökad prestation. Aktieägare 2 (2010) anser att ”Det kan 

skapas ett konkurrensproblem då Finansinspektionen väljer att ha hårdare regler än de andra 

länderna i EU”. Aktieägare 2 (2010) betonar dock att detta är ett mindre problem och att det 

endast är ett fåtal som kommer att flytta sin verksamhet på grund av detta. Aktieägare 3 

(2010) och Aktieägare 5 (2010) ser inga större problem med de nya reglerna utan anser att de 

är nödvändiga. Aktieägare 5 (2010) konstaterar att det alltid är ett problem med nya regler då 

det tar tid för samhället att anpassa sig efter förändringar.  

 

Angående de nya EU-reglerna, CRD III, ser Aktieägare 1 (2010), Aktieägare 2 (2010), 

Aktieägare 4 (2010) och Aktieägare 5 (2010) några problem med dessa. Aktieägare 1 (2010) 

tycker att ett bättre alternativ vore att betala ut den rörliga ersättningen i ett finansiellt 

instrument där värdet inte har möjlighet att sjunka i samma grad som aktier, exempelvis 

optioner. Aktieägare 1 (2010) konstaterar att alla företag inte har aktier som de kan dela ut till 

sin ledning eftersom inte alla företag är noterade på börsen för handel av aktier. 
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Aktieägare 1 (2010) anser därmed att det blir intressant att se hur de ska lösa detta då 50 

procent av den rörliga ersättningen ska delas ut i aktier. Aktieägare 2 (2010) anser att det 

borde vara olika storlek på procentsatsen gällande den uppskjutna delen beroende på hur stor 

del av ersättningen till den anställde som består av rörlig ersättning. 

 

Aktieägare 2 (2010), Aktieägare 4 (2010) och Aktieägare 5 (2010) anser dock att det blir för 

mycket regler att anpassa sig till. Aktieägare 5 (2010) betonar även att det blir ökade 

kostnader i och med att det behövs en större “apparat” för att anpassa företaget till alla nya 

regler. Fördelen som Aktieägare 1 (2010), Aktieägare 2 (2010), Aktieägare 4 (2010) och 

Aktieägare 5 (2010) konstaterar med de nya reglerna, att dela ut den rörliga ersättningen i 

aktier, är att ledningen börjar studera aktiekursen och arbetar för att den ska stiga vilket gör att 

ledning och aktieägare sitter i samma båt. Aktieägare 4 (2010) ställer sig positiv till att alla 

företag får samma regler då Sverige är en homogen massa. Aktieägare 1 (2010) betonar även 

att finansbranschen inte bör stirra sig blind på aktiekursen utan de bör även undersöka hur 

nöjda deras kunder är. 

 

Framtiden 

Det råder delade meningar gällande hur de institutionella aktieägarna ser på hur regleringarna 

av den rörliga ersättningen kommer att vara utformad i framtiden. Aktieägare 1 (2010)tror att 

det kommer ske revideringar av reglerna om ersättning oftare än hur det tidigare har varit 

vilket gör att företagen snabbt måste anpassa sig till dessa och vara pålästa inom området. 

Aktieägare 1 (2010) påpekar att reglerna är en effekt av att det har funnits för stor tillit från 

styrelsen till de anställda och att samhället har ”duckat för principal-agentproblematiken”. 

Aktieägare 1 (2010) anser att företagsledningen inte tidigare har insett att de är till för 

aktieägarna och avslutar med att poängtera att aktieägarna bör ha en bättre kontroll av 

styrelsen och att “Förtroende är bra men kontroll är bättre”. 

 

Aktieägare 2 (2010) instämmer med Aktieägare 1 (2010) om att reglerna kommer att bestå 

men till en viss grad men inte i lika stor omfattning och avslutar med: “Ersättningskulturen 

bör förändras och de nya reglerna från Finansinspektionen är en knuff i rätt riktning”.  
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Även Aktieägare 3 (2010) tror att de nya reglerna kommer att bestå fram till nästa finanskris 

men att i nästa finanskris kommer något annat ha försummats. Detta för att girighet existerar 

och att företagen kommer att finna nya kryphål eftersom människan ser till sitt eget 

intresse(Aktieägare 3, 2010). Aktieägare 3 (2010) avslutar med att konstatera att “Aktieägarna 

vill precis som alla andra betala så lite som möjligt för att få ut så mycket som möjligt då 

pengar ger möjligheter.” 

 

Aktieägare 4 (2010) tror däremot inte att de nya reglerna kommer att bestå men att företagen 

kommer att lära sig av dem och avslutar med att säga “Rörlig ersättning är bra för de får folk 

att springa lite fortare”. 

 

Aktieägare 5 (2010) tror att det kommer finnas kvar någon form av reglering men inte i 

samma höga grad som idag. Han anser att rörlig ersättning ska fungera som en “morot” och 

att det ska finnas nåbara mål med stigande trösklar för att nå dit. Han avslutar med att den 

rörliga ersättningen bör vara: “Förklarbar och förståbar”. 

 

VI. Analys 

 

För att sammankoppla teori och empiri utgår analysen från frågeställningen och 

analysmodellen och underrubriker har formulerats efter resultatet av studien. Därefter 

sammanfattades allt i en avslutande del, slutsats. 

 

Diskussion 

Kontroll och sanktioner för att styra ledningen  

Finansinspektionens regler, FFFS 2009:6, tillkom för att bidra till långsiktighet och motverka 

kortsiktigt risktagande inom finansbranschen vilket bidrar till aktieägarnas främsta mål om en 

ökad avkastning. Reglerna anser vi borde innebära att den rörliga ersättningen blir till en 

långsiktig ersättning istället för en kortsiktig ersättning, detta enligt IAS 19:s definitioner (IAS 

19, 2010, p. 4).  
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När den kortsiktiga rörliga ersättningen begränsas till företagsledningen anser vi att kontrollen 

från aktieägarna borde öka om de vill få ledningen att arbeta mot samma mål, detta enligt 

Jensen och Mecklings (1976) principal-agentteori. Ett alternativ till detta skulle vara, som 

principal-agentteorin tar upp, att aktieägarna och ledningens mål kan sammanföras genom 

sanktioner. 

 

FFFS 2009:6 borde som ovan nämns begränsa möjligheten för aktieägare att motivera 

ledningen genom den rörliga ersättningen. Dock innefattar de nya reglerna en ökad 

transparens i och med att den rörliga ersättningen ska vara kopplad till prestation och att det 

därför måste diskuteras vad denna prestation ska innebära. Detta går även i linjen med svensk 

kod för bolagsstyrning samt vad Aktieägare 1 (2010) poängterar är viktigt, det vill säga en 

hög transparens där prestation är kopplat till rörlig ersättning. Ersättningsfrågan får även ökat 

fokus då företagen har varit tvungna att tillsätta ett ersättningsutskott och redogöra för en 

ersättningspolicy i årsredovisningen. Eftersom den rörliga ersättningen ska skjutas upp för att 

sedan riskjusteras innan den utbetalas leder detta till en ökad granskning av 

ersättningsnivåerna och därmed ytterligare ökad transparens. Att den rörliga ersättningen 

skjuts upp och riskjusteras är något som Aktieägare 1 (2010), Aktieägare 2 (2010), Aktieägare 

3 (2010) och Aktieägare 4 (2010) anser var nödvändigt att införa eftersom det skapar 

långsiktighet. De anser även att det är viktigt med en utvärdering av den rörliga ersättningen 

för att bedöma om den är kopplad till resultatet.  

 

Aktieägare 4 (2010) menar dock att det finns en risk att reglerna från Finansinspektionen 

leder till en högre fast lön och att ledningen därför inte kommer att motiveras till en ökad 

prestation. Dock anser vi att den ökade transparensen borde leda till att det blir lättare för 

aktieägarna att granska företagsledningen och att det därmed uppnås en ökad kontroll. Genom 

den ökade kontrollen kommer även oaktsamhetsrisken och selektionsrisken att minska enligt 

Jensen och Meckling (1976) och Xia (2003) eftersom aktieägarna får en ökad kontroll över 

ledningen. Detta genom den ökade tillgången av information och därmed transparens som 

FFFS 2009:6 bidrar till. 

 



 

26 

 

 

De sanktioner som aktieägarna kan utföra mot ledningen om de inte arbetar mot aktieägarnas 

mål, det vill säga för en hög avkastning, är att de kan avsätta styrelsen eller sälja sina aktier 

vilket är två strategier som Aktieägare 3 (2010) och Aktieägare 4 (2010) säger sig agera efter. 

Att sälja sina aktier, exit, tror vi kan bidra till ett sämre rykte för företaget och resultera i att få 

vill investera i företaget. Att däremot avsätta styrelsen är en sista utväg och är därmed 

ytterligare en sanktion som vi anser borde läggas till i teorin om bolagsstyrning. Anledningen 

till att denna åtgärd inte funnits med i teorin tror vi skulle kunna bero på att det tidigare inte 

varit samma fokus på ersättningsfrågan och samhällsansvaret. Aktieägarna kan även göra sin 

röst hörd genom att rösta nej på bolagsstämman till förslag de inte anser gynnar dem som 

aktieägare, voice. Anledningen till att vi ser detta som en sanktion är att ägarna straffar 

styrelsen genom att inte godkänna deras ersättningsprogram, vilket är något som Aktieägare 1 

(2010) anser att Folksam gör. Aktieägare 1 (2010) anser dock att många andra företag inte gör 

sina röster hörda och stannar kvar som aktieägare i företaget, loyalty, detta på grund av ett 

socialt tryck. 

 

För att de institutionella aktieägarna ska uppnå deras andra mål, om att skapa nytta för 

samhället, förbättras även detta genom den ökade transparensen och därmed den ökade 

insynen över hur kompensationen är uppbyggd i företaget. Aktieägare 1 (2010) och 

Aktieägare 3 (2010) påpekar att det är synd att företagen inte själva har kunnat reglera den 

rörliga ersättningen utan att staten har blivit tvungen att agera. Detta när företagen inte själva 

har kunnat upprätthålla förtroendet för den finansiella verksamheten, det vill säga 

näringslivet. Enligt Sevenius (2007) är förtroendet för finanssektorn en central del av 

bolagsstyrningen och under det senaste decenniet har det blivit ett ökat fokus på 

samhällsansvaret. Detta stämmer överens med vad intervjupersonerna konstaterade då de 

investerar i företag som arbetar för en hållbar utveckling. Förtroendet från samhället är 

kopplat till den otillräckliga insynen som funnits över hur kompensationen är uppbyggd. Med 

den ökade insynen genom FFFS 2009:6 och CRD III tror vi att förtroendet borde återupptas 

eftersom insynen leder till att de institutionella aktieägarna kan ta sitt samhällsansvar. Dock 

verkar inte FFFS 2009:6 ha lett till en tillräckligt stor insyn eftersom de intervjuade 

institutionella aktieägarna generellt menar att de inte har någon.  
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Aktieägare 3 (2010) och Aktieägare 5 (2010) anser att deras enda insyn består av att följa 

resultatutvecklingen då goda resultat ger god kursutveckling. Förhoppningsvis tror vi att alla 

företag inte upplever denna brist på insyn och att CRD III kommer att bidra till att insynen 

ökar. 

 

Alternativa lösningar för att styra ledningen 

Ifall finansbranschen skulle effektiviseras såsom Aktieägare 1 (2010) påpekar borde detta leda 

till mindre utrymme för rörlig ersättning och ökad gemenskap, vilket gör att ledningen vill 

arbeta för företagets bästa och därmed samhällets bästa. Individuella belöningar är svåra att 

kombinera med en gemenskap i företaget eftersom individerna då tävlar mot varandra. 

Gruppbelöningar skulle kunna vara en lösning för att öka gemenskapen och därmed minska 

den rationella människan som ser till sitt eget intresse vilket CRD III kan bidra med. 

Aktieägare 2 (2010), Aktieägare 3 (2010) och Aktieägare 4 (2010) anser tyvärr att ledningen 

arbetar för sitt eget intresse och Aktieägare 3 (2010) konstaterar att människan alltid kommer 

att finna kryphål. Vi tror även att kryphål alltid kommer att existera men att dessa kan 

begränsas genom regler som FFFS 2009:6 och CRD III. Aktieägare 1 (2010), Aktieägare 2 

(2010), Aktieägare 4 (2010) och Aktieägare 5 (2010) är positiva till CRD III då aktier borde 

bidra till att ledningen inte bara tänker på sig själv utan ser till gruppen. Det finns dock 

problem med att dela ut ersättningen i aktier, vilket Aktieägare 1 (2010) konstaterar då alla 

företag inte har aktier för utdelning. För dessa företag tycker vi att det behövs bättre 

alternativa metoder men för de företag som kan dela ut aktier är däremot detta är en lämplig 

metod som skapar långsiktighet. 

 

Mänskliga faktorn styr individen och för att motverka denna rationella individ anser vi att den 

rörliga ersättningen därmed behöver ersättas med exempelvis ett ökat ansvar som Aktieägare 

1 (2010) även nämner. Individen behöver känna en uppskattning vilket bidrar till ökad 

långsiktig vinst i företaget. Detta tycker vi borde leda till en mer långsiktig och mer 

djupgående motivation hos individen till skillnad från vad den kortsiktiga rörliga ersättningen 

bidrar med. Då den rörliga ersättningen begränsas genom de nya reglerna från 

Finansinspektionen begränsas i sin tur möjligheten till att motivera ledningen, vilket tvingar 

företagen till att behöva komma med nya styrningsmetoder.  
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Vi anser att de nya metoderna borde anpassas till varje enskilt företags kultur vilket gör att 

varje företag behöver skapa en unik metod för att motivera ledningen. Det vill säga att 

företagen bör som Aktieägare 2 (2010) menar förändra sin ersättningskultur och att de nya 

reglerna från Finansinspektionen är en ”knuff i rätt riktning”. Det kan ta tid att finna denna 

unika styrningsmetod, för att motivera ledningen, vilket gör att företagen kan skrämmas av att 

behöva lägga tid och pengar på att utforma denna. Nyttan som uppkommer borde dock 

långsikt överstiga den kortsiktiga kostnaden som kan uppkomma vid utformandet av varje 

företags enskilda metod. Därför är det viktigt att FFFS 2009:6 har införts för att få företagen 

att inse detta och leda in dem på rätt väg.  

 

Det privata ägandet har idag ökat i Sverige då det har skett flera utförsäljningar av statliga 

företag, vilket gör att det blir fler aktörer på marknaden och att Sverige går mot en friare 

marknad. Hur företaget styrs tror vi därmed har kommit att bli viktigare för aktieägarna. 

Sverige måste därför utveckla en egen bästa lösning för att motivera ledningen då Sverige är 

ett litet land, vilket även Aktieägare 4 (2010) poängterar. Finansinspektionen tolkade EU-

reglerna efter svenska förutsättningarna när de skulle införa FFFS 2009:6, vilket var lämpligt 

då Sverige är ett land som består av socialism med inslag av privatism eftersom det skett en 

utförsäljning av statliga bolag (Munkhammar, 2009). Bolagsstyrning är även framtagen från 

USA där en social trygghet inte existerar på samma sätt som i Sverige. Detta innebär att det 

finns ett större behov av bolagsstyrning i länder som inte har lika stor trygghet då tryggheten 

delvis kan motivera ledningen genom att känna en tillhörighet till gruppen, det vill säga 

företaget. Tryggheten bidrar därför enligt oss till en djupare motivation och en rörlig 

ersättning är möjligtvis inte den bästa styrningsformen i Sverige. 

 

Flera av intervjupersonerna anser att det blir en stor kostnad med alla nya regler som införs 

och som Aktieägare 5 (2010) påpekar behövs anställda som är insatta och uppdaterar sig efter 

nya regler. Företagen kommer därför behöva en större inre kontroll över att de nya reglerna 

följs och hela denna process kommer att bli väldigt kostsam. Vi tror även att det kan 

uppkomma en osäkerhet hos ledningen om reglerna hela tiden förändras vilket kan leda till att 

ledningen inte kommer att motiveras.  
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Exempelvis om ledningen uppfyller sina mål ett år betyder inte detta att det kommer att ske en 

utbetalning av den rörliga ersättningen till ledningen. Detta ifall det skulle uppstå en 

finanskris eller att reglerna formuleras om och därför skjuts upp ytterligare. Detgör att vi 

ställer oss frågan om nyttan av de nya reglerna och även kommande regler överstiger 

kostnaden för företaget och aktieägarna eftersom människor vill som Aktieägare 3 (2010) 

påstår ”betala så lite som möjligt för att få ut så mycket som möjligt”. Om nyttan överstiger 

kostnaden är dock svårt att besvara i dagsläget och det återstår att se hur de nya reglerna 

kommer att ha påverkat företagen i framtiden.  

 

Rörlig ersättning som styrningsmetod 

Det finns inga forskningsbevis som visar att rörlig ersättning leder till ökad prestation av 

ledningen enligt Bång och Waldenström (2009) vilket även Aktieägare 1 (2010) påpekar. Det 

finns dock heller inga bevis för att rörlig ersättning aldrig fungerar. Rörlig ersättning som 

styrningsmetod har uppkommit för att styra ledningen mot aktieägarnas mål enligt Jensen och 

Meckling (1976). Aktieägare 4 och 5 anser att denna metod är användbar eftersom enligt dem 

fungerar rörlig ersättning som en ”morot” och att ”rörlig ersättning är bra för det får folk att 

springa lite fortare”. Det råder med andra ord delade meningar mellan teori och praktik, men 

det återstår att se om den långsiktiga rörliga ersättningen kan komma att öka prestationen. 

 

Det nya styrningshjulet 

För att styrningshjulet(se figur 1) ska kunna snurra vidare krävs nya sätt att motivera 

ledningen, för att minska agentkostnaderna, ifall möjligheten till att dela ut en kortsiktig rörlig 

ersättning begränsas. Den långsiktiga rörliga ersättningen får nu en större plats än tidigare. 

Styrningshjulet kommer därmed att ändras och se ut som följande.  
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Figur 3. Det nya styrningshjulet  Källa: Egen figur 

 

Enligt principal-agentteorin blir kontrollen (1) en komponent som behöver läggas till i hjulet 

när den rörliga ersättningen begränsas. Inom denna komponent innefattas även de sanktioner 

aktieägarna kan använda sig av för att styra ledningen, såsom handlingsalternativen exit, 

voice eller avsätta styrelsen. Dock krävs även andra metoder som leder till en mer djupgående 

motivation (2) som ligger i linje med Finansinspektionens mål om en långsiktighet och ett 

mindre risktagande. Den kortsiktiga rörliga ersättningen minskar samtidigt som den 

långsiktiga delvis ökar (3) och en ny komponent som tar plats i hjulet är riskjusteringen (4) 

detta enligt FFFS 2009:6. Hjulet borde bli större och mer svårgenomträngligt eftersom de nya 

styrningsformerna skapar mer långsiktighet i företaget. Detta visar även att vågen av kontroll 

och rörlig ersättning (figur 2) stämmer genom att tyngden av kontroll ökar när den kortsiktiga 

rörliga ersättningen begränsas. 

 

Vem är det som har ansvaret gällande rörlig ersättning? 

En intressant fråga är hur mycket makt de institutionella aktieägarna harangående 

ersättningsfrågan. Detta då Aktieägare 4 (2010) och Aktieägare 5 (2010) betonar att det är 

styrelsens ansvar att hantera ersättningsfrågan medan de andra institutionella aktieägarna 

anser att det är till stor del deras eget ansvar.  
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Aktieägarna är dock det beslutande organet, beträffande den rörliga ersättning enligt ABL, 

men eftersom det är styrelsen som utformar riktlinjerna gällande den rörliga ersättningen 

tyder detta på att styrelsen lämnar över ansvaret på aktieägarna vid bolagsstämman. Då det 

verkar råda delade meningar mellan de intervjuade institutionella aktieägarna anser vi att det 

existerar ett förväntningsgap över aktieägarnas syn på sin roll och vad ledningen har för syn 

på aktieägarnas roll. Denna skilda syn mellan ledning och aktieägare men även mellan de 

olika aktieägarna borde leda till problem och det är därför förståeligt att ersättningsfrågan är 

så omdebatterad trots att ABL försöker tydliggöra ansvarsrollen. För att minska gapet anser vi 

därför att vem som har ansvarsrollen borde klargöras då det i dagsläget verkar finns oklarheter 

kring denna. Eftersom det är aktieägarna som äger företaget och har investerat sitt kapital i 

företaget borde de ta ersättningsfrågan på större allvar för sin egen skull. Till en viss del kan 

det vara fördelaktigt som Aktieägare 5 (2010) poängterar att det är styrelsen som ska ansvara 

för denna fråga eftersom de är specialiserade och har den bästa kompetensen i frågan om 

rörlig ersättning. Att styrelsen bör ha ansvaret för ersättningsfrågan går att koppla samman 

med Roberts et al. (2006) åsikt om att aktieägarna inte bör ha för mycket insyn i företaget 

eftersom de endast kommer att stirra sig blinda på aktiekursen. Detta kan kopplas till 

aktieägarnas mål om en ökad avkastning som de endast skulle sträva efter om de hade för 

mycket insyn. Men vi motsäger oss Roberts et al. (2006) åsikt och anser att en ökad insyn och 

därmed kontroll krävs ifall den rörliga ersättningen begränsas. Därför är det lämpligt att 

Finansinspektionen upprättat FFFS 2009:6 och utför en egen tolkning av CRD III för att bli en 

tredje part och ytterligare granska ledningens arbete i frågan om rörlig ersättning. 

 

VII. Slutsats 

 

Syftet med vår studie var att bidra med en förståelse om hur Finansinspektionens nya regler, 

FFFS 2009:6, och CRD III påverkar de institutionella aktieägarna till att få ledningen att 

arbeta mot institutionella aktieägarnas mål om en ökad avkastning. De nya reglerna från 

Finansinspektionen leder till att styrningen genom kortsiktig rörlig ersättning begränsas men 

att det istället uppkommer en ökad kontroll från aktieägarna. Den ökade kontrollen 

uppkommer eftersom reglerna bidrar till en ökad transparens och insyn i företagen.  
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Insynen bör dock förbättras då de intervjuade institutionella aktieägarna inte uppfattar att de 

har någon större insyn. Företagen måste även se till att finna nya egna metoder för att 

motivera ledningen och anpassa dessa efter dess företagskultur och även efter Sveriges 

förutsättningar. I dagens samhälle krävs det att styrningsmetoderna leder till en mer långsiktig 

inre motivation hos ledningen vilket borde vara det bästa för aktieägarna eftersom det leder 

till långsiktighet även inom företaget. Detta skulle leda till effektivisering av företagen genom 

samarbete istället för att arbeta för separata enheter. Andra metoder för att motivera ledningen 

till att arbeta för aktieägarnas intresse är att ägarna ännu mer bör uttrycka sin åsikt genom att 

rösta nej på bolagsstämman till förslag de anser är olämpliga, avsätta styrelsen eller i värsta 

fall sälja sina aktier. För att motivera ledningen till att arbeta för en ökad avkastning kan detta 

uppnås genom att känna tillhörighet till företaget som leder till en trygghet. Detta kan vara 

svårt att uppnå när en av metoderna de institutionella aktieägarna använder för att uttrycka sin 

åsikt är att avsätta ledningen. Återigen är det viktigt att ifrågasätta Finansinspektionens roll 

som är att arbeta för aktieägarnas intresse och ifall de nya regler verkligen leder till en 

långsiktig nytta som överstiger de kostnader som uppstår i och med de nya reglerna. Genom 

vår studie har vi även kommit fram till att det verkar existera ett förväntningsgap mellan hur 

aktieägarna ser på sin ansvarsroll gällande beslutandet av rörlig ersättning och hur styrelsen 

ser på aktieägarnas ansvarsroll. Detta bör klargöras för att eliminera missförstånd och därmed 

problemen som uppstår i relationen mellan institutionella aktieägarna och företagsledningen. 

 

Förslag till vidare forskning 

Då vi finner indikationer på att det finns ett förväntningsgap mellan företagsledning och 

institutionella aktieägare gällande vem det är som har ansvaret för ersättningsfrågan är det av 

intresse att utföra en ytterligare studie genom att intervjua fler institutionella aktieägare och 

ledande befattningshavare för att studera hur de ser på ansvarsrollen. Ett annat förslag till 

vidare forskning är att utveckla vår studie genom att intervjua fler institutionella aktieägare 

och även undersöka effekterna av FFFS 2009:6 och CRD III om några år för att se ifall nyttan 

överskred kostnaderna. 
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IX. Bilagor 

 

Bilaga 1 

Intervjufrågor 

 

Kan du berätta lite om dig själv och vilken roll du har i företaget? 

Vad tycker ni om rörlig ersättning till ledande befattningshavare?  

Vad anser ni som ägare om att dela ut bonusar till er ledning under en finanskris? 

Hur tycker du att det bästa ersättningssystem bör vara uppbyggt för bolag inom finanssektorn? 

Är ersättningsfrågor något som är högt prioriterat av er som ägare och något som ni anser är 

en viktig fråga att fatta beslut om under bolagsstämman? 

Vilken insyn har ni som aktieägare i ledningens arbete i de företag ni har aktier i?  

Hur är ni med och utformar ersättningsprogram i de företag ni är aktieägare i?  

Vad är ert främsta mål som aktieägare i ett företag?  

Finansinspektionen införde år 2010 en ny regel om att anställda som kan påverka risknivån i 

företaget bör minst 60 procent av den rörliga ersättningen skjutas upp på minst tre år. 

Hur ser du som aktieägare på dessa nya regler?  

Hur ser ni på att FI:s regler är ”hårdare” än EU:s  rekommendationer?  

Kommer de nya reglerna att påverka ert sätt att styra ledningen? I så fall hur? 

Hur kontrollerar ni som aktieägare att ersättningen leder till nytta för företaget/samhället? 

Tror du att de nya reglerna kommer att bestå även i framtiden i en högkonjunktur eller är det 

en trend?   
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Det kommer komma ytterligare regler den 1 januari 2011, CRD III, vilka är nya EU-regler 

gällande rörlig ersättning. Reglerna innebär att 40 procent av den rörliga ersättningen ska 

skjutas upp i tre till fem år. 50 procent av den rörliga ersättningen ska betalas ut i aktier eller 

andra finansiella instrument. 

Vad anser ni om dessa regler? 

Vad anser ni om att 50 procent av den rörliga ersättningen måste delas ut i aktier eller 

liknande än i kontanter? 

Har du någon avslutande kommentar. 


