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Abstract 
This thesis is written in Swedish. There is a peak season for shareholders’ meetings during the 
spring and incentive programmes to officers of the companies are once again assumed to be 
lively discussed. Early this spring, the organization Aktiespararna pointed out that something 
new this year is synthetic shares as incentives and they also mentioned so called share savings 
programmes as a relatively new phenomenon. 
 
The questions of this thesis are what trend that can be seen regarding incentive programmes in 
listed companies and what developments of the trend that shareholders want to see. The 
purpose of the thesis is, with Aktiespararnas statement in consideration, to analyse what trend 
that can be seen among listed companies’ incentive programmes and to analyse shareholders 
opinion about different kinds of programmes. 
 
Our methodological choices have, among other things, brought on the use of a qualitative 
method and a hermeneutic behaviour has influenced our interpretation. We have interviewed 
Aktiespararna, Swedbank Robur, Andra AP-fonden, AMF Pension, Investor AB, Dagens 
Nyheter and Svenska Dagbladet. 
 
The theoretical frame of reference of this thesis mainly consists of the concepts of motivation, 
reward systems, the shareholder-/stakeholder perspective, the principal agent theory, and 
different types of incentives. The empirical investigation consists of interviews with the 
included respondents. With the preliminary investigation, the theoretical frame of reference 
and the empiric investigation in consideration an analysis have been done. The most 
important conclusions are the following:  
 
The trend regarding which kinds of programs that are used today is clear; option based 
incentive programmes are leaving place for share related programmes. Major investors want 
to see a continuous trend concerning the use of incentive programmes, while small investors 
seek a larger restraint. The most important desires are that the programmes shall lead to a 
long-term share ownership, demand one’s own investment, bring a risk and be based on 
achievement. The major investors do not point on a specific kind of program, which use they 
want to see as a trend while Aktiespararna wants to see a more common use of the share 
savings programme. Another trend that the investors want to see is that the board of directors 
own shares. To reach that, some of the investors think that synthetic shares are a good 
alternative while others prefer “real shares”. The investors gladly see that employees and the 
board of members own shares, based on the fact that it creates congruity of goals between 
them and the investors. 
 
Keywords: Incentive programmes, trends, demand for performance, share related incentive 
programmes, share savings programme, synthetic shares 



 

Sammanfattning 
Under våren är det högsäsong för bolagsstämmor och incitamentsprogram till ledande 
befattningshavare tros återigen komma att diskuteras livligt. Organisationen Aktiespararna 
påpekade tidigare under våren att en nyhet i år är syntetiska aktier som incitament och de 
nämner även så kallade aktiesparprogram som ett relativt nytt fenomen. 
 
Uppsatsens problemformuleringar är hur trenden ser ut gällande incitamentsprogram i 
börsnoterade företag, samt vilken trendutveckling aktieägare vill se. Syftet med uppsatsen är 
att utifrån Aktiespararnas uttalande analysera vilken trend som kan ses bland börsnoterade 
företags incitamentsprogram, samt analysera aktieägares åsikter kring olika program. 
 
Våra metodologiska val har bland annat medfört att en kvalitativ metod använts och ett 
hermeneutiskt förhållningssätt präglat vår tolkning. Vi har intervjuat Aktiespararna, 
Swedbank Robur, Andra AP-fonden, AMF Pension, Investor AB, Dagens Nyheter och 
Svenska Dagbladet. 
 
I den teoretiska referensramen redogörs bland annat för begreppen motivation, 
belöningssystem, shareholder-/stakeholderperspektivet, principal-agentteorin samt olika 
modeller för incitament. Empirin utgörs av information från intervjuer med de respondenter 
som inkluderats. Utifrån den explorativa förundersökningen, den teoretiska referensramen och 
empirin har en analys gjorts. De viktigaste slutsatserna är följande: 
 
Trenden angående vilka sorters program som används idag är klar; allt fler optionsbaserade 
incitamentsprogram får lämna plats till förmån för aktierelaterade incitamentsprogram. 
 
Storägare vill se en fortsatt trend i användandet av incitamentsprogram, medan småägare vill 
se en större återhållsamhet. De viktigaste önskemålen är att programmen skall leda till 
långsiktigt aktieägande, kräva en egeninvestering, medföra en risk samt vara 
prestationsbaserade. Storägarna lyfter inte fram ett specifikt program som de önskar att 
trenden går mot medan Aktiespararna gärna ser att fler börjar använda aktiesparprogrammet. 
En annan trend som ägarna vill se är att styrelseledamöterna äger aktier. För att åstadkomma 
detta ser vissa ägare att syntetiska aktier är ett bra alternativ medan andra föredrar ”riktiga 
aktier”. Ägarna ser gärna att anställda och styrelsen äger aktier då det skapar kongruens 
mellan deras och aktieägarnas mål. 
 
Nyckelord: Incitamentsprogram, trender, prestationskrav, aktierelaterade 
incitamentsprogram, aktiesparprogram, syntetiska aktier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Definitionslista 
 
Nedan följer förklaringar av för uppsatsen centrala begrepp som har till syfte att ge läsaren 
förståelse för begreppens innebörd i detta sammanhang. 
 
Incitament – Omständighet som stimulerar till viss verksamhet. 
 
Incitamentsprogram – Belöningsprogram hos ett företag som kan syfta till att skapa 
kongruens mellan ägares och anställdas intressen, belöna exempelvis ledningen utifrån deras 
arbetsinsats samt knyta an eller bibehålla kompetent och viktig personal. 
 
Värdepappersbaserat incitamentsprogram – Långsiktigt incitamentsprogram som normalt 
utformas som ett finansiellt instrument. 
 
Option – Rätten att inom en viss tid köpa eller sälja ett finansiellt instrument till ett visst pris. 
 
Teckningsoption – Ett skuldebrev från ett företag till en anställd vilket innebär att den 
anställde ges en optionsrätt till en framtida nyteckning av aktier i företaget. 
 
Köpoption – En option vilken ger innehavaren rätt att i framtiden köpa aktier i företaget som 
redan finns på marknaden. 
 
Personaloption – En skattemässig konstruktion med innebörd att en anställd ges en 
vederlagsfri rätt att köpa aktier i företaget i framtiden. Personaloptionen skall ej ses som ett 
värdepapper utan som en löneförmån, vilket är sämre för den anställde ur en skattesynpunkt. 
 
Aktie – En viss andel i ett aktiebolags aktiekapital, vilken ger rösträtt på bolagsstämman. 
 
Nyemission – Förfarande där aktiekapitalet ökas i ett företag genom ett erbjudande, oftast till 
befintliga ägare, om att teckna nya aktier. 
 
Syntetisk aktie – En rättighet att i framtiden ges en utbetalning vars värde motsvarar 
börsvärdet av en aktie i företaget vid utbetalningstillfället. 
 
Syntetisk option – Ett företag betalar den anställde som givits en sådan option skillnaden 
mellan utfäst pris och marknadspris vid lösentidpunkten för till exempel aktier i ett företag.  
 
Aktiesparprogram – Incitamentsprogram där medarbetare har rätt, eller ges möjlighet, att 
utifrån vissa premisser investera i företaget genom att viss del av deras lön, före skatt, avsätts 
för aktieköp i företaget. Efter en viss tid erhålls så kallade matchningsaktier från företaget. 
 
Matchningsaktie – ”Bonusaktie” som utifrån fastställda bestämmelser tilldelas en anställd i 
relation till redan erhållna aktier, ofta efter en viss tids anställning. 
 
Utspädning – Den effekt som blir på aktievärdet när nya aktier emitteras och en 
marknadsmässig likvid ej erläggs vid tilldelningen. 
 
Insiderinformation – Information om en icke offentliggjord eller icke allmänt känd 
omständighet som är ägnad att väsentligt påverka priset på finansiella instrument. 
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1 Inledning 
Inledningskapitlet ger en bakgrundsbild till ämnet som uppsatsen behandlar. Uppsatsens 
problematisering diskuteras och det redogörs för dess syfte. Avslutningsvis redovisas 
uppsatsens avgränsning och disposition samt en förundersökning med Aktiespararna. 
 

1.1 Bakgrund 
 
Debatten runt om i världen om företags sätt att belöna sina medarbetare är ständigt aktuell och 
infallsvinklarna är många. För företags ägares del gäller det att i första hand kunna knyta till 
sig och bibehålla de bästa ledarna, ofta i internationell konkurrens, mot en väl anpassad 
ersättning. I allmänhetens ögon handlar debatten om vilka ersättningsnivåer som är rimliga 
jämfört med andra grupper. Vidare jämförs ofta löneutvecklingen för ledande personer med 
den som andra grupper erhåller genom kollektiva förhandlingar (Svenskt Näringsliv, 2004). 
 
Det debatteras även kring incitamentsprogram1 ur etiska och nyttomaximerande perspektiv. 
Flera ledande experter, exempelvis Warren Buffet och Alan Greenspan, menar att 
incitamentsprogram i form av optionsprogram har spelat en central roll i flera av de 
uppmärksammade redovisningsskandalerna i USA (Bergström, Dahlman & Nilsson, 2004). 
 
År 2007 fick svenskt näringsliv se ett konkret exempel på att aktieägarnas relation till 
företagens belöningssystem är infekterat. På Ericssons bolagsstämma hände nämligen något 
mycket oväntat då 530 amerikanska fonder röstade nej till det föreslagna bonusprogrammet, 
vilket skulle kosta Ericssons aktieägare en och en halv miljard kronor. Det här fick de svenska 
storägarna att i allmänhet börja ifrågasätta om det verkligen är så att företag som lockar med 
bonusprogram får sina anställda att arbeta mer målinriktat och med en strävan att utveckla 
vinsten och aktiekursen positivt (SVT Agenda, 2008). 
 
Många företags viktigaste tillgång är medarbetarna. Deras ansvar, kompetens och motivation 
är en mycket viktig del i ett företags långsiktiga utveckling och överlevnad. Därför är det 
mycket viktigt att motivera anställda till att dra åt samma håll och arbeta på ett sätt som ligger 
i linje med företagets mål. Dessa tankegångar har sin utgångspunkt i den så kallade principal-
agentteorin. I denna teori anses ägarna ha anställt ledningen (agenterna) för att utföra en viss 
uppgift. Vidare anses individer handla utifrån vad som är bäst för dem själva. Utifrån detta 
dras slutsatsen att problem kan uppstå då ägarnas mål inte överensstämmer med ledningens. 
För att lösa problematiken säger teorin att ägarna måste styra ledningen så att deras personliga 
mål överensstämmer med företagets och ägarnas, för att försäkra att ledningen arbetar på det 
sätt som är förmånligt för ägarna. Belöningssystem och olika incitamentsprogram är vanligt 
förekommande metoder för att försöka uppnå en matchning mellan ett företags och dess 
anställdas mål (Arvidsson, 2004). 

1.2 Problemdiskussion 
 
Under våren är det ”högsäsong” för bolagsstämmor hos börsbolag. Bonus och 
incitamentsprogram till chefer och ledning förväntas än en gång bli en het fråga (Sveriges 
Radio, 2008). Den allmänna debatten kring bonus- och incitamentsprogram berör inte enbart 
om de skall finnas, utan även hur de skall vara utformade. Beroende på programmens karaktär 
                                                
1 Incitament – Omständighet som stimulerar till viss verksamhet (Nationalencyklopedin, 2008). 
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medförs olika finansiella effekter. Det finns en mängd olika sätt att belöna anställda. Sett till 
VD och ledning brukar det framförallt talas om bonus och värdepappersbaserade 
incitamentsprogram (Arvidsson, 2004). 
 
Värdepappersbaserade incitamentsprogram är kopplade till aktiekursen och består framförallt 
av aktier och optioner. Det vanligaste optionsprogrammet som använts i Sverige under en tid 
är teckningsoptioner. Även köpoptioner har varit vanligt förekommande, framförallt under 
80-talet (Ibid.). 
 
Ett alternativ till att införa ett tecknings- eller köpoptionsprogram kan vara att erbjuda 
syntetiska aktie- och optionsprogram, vilka inte leder till framtida aktieägande utan till en 
kontant ersättning i framtiden som är kopplad till företagets värdeutveckling (KPMG, 2008).  
Aktierna är således ”konstgjorda” och finns först när de löses in efter några år. Till Sveriges 
Radio (2008) säger organisationen Aktiespararna att syntetiska aktier som incitament får ses 
som en ny modell. En annan modell som Aktiespararna menar är relativt ny är så kallade 
aktiesparprogram. Modellen innebär att chefer och ledning, likt aktieägarna, tar en 
ekonomisk risk. Under förutsättning att en anställning kvarstår i tre till fem år så erbjuds den 
anställde gratis aktier i företaget eller att köpa av aktier till ett förmånligt pris. 
 
Uttalanden såsom Aktiespararnas väcker nyfikenhet kring aktiesparprogram samt syntetiska 
aktieprogram. Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation så till vida att de är enskilda 
marknadsspekulanter och de bevakar bland annat bolagsstämmor (Aktiespararna, 2008). 
Organisationen är således väl insatt i problematiken och debatten. 
 
Beträffande värdepappersbaserade incitamentsprogram finns det mycket tidigare forskning. 
Begreppen aktiesparprogram och syntetiska aktier har dock ej behandlats i någon vidare 
utsträckning, förmodligen på grund av att de har uppkommit under senare tid. Denna uppsats 
grundar sig på vårt intresse för dessa, i Aktiespararnas ögon, nya modeller och vi ser det som 
intressant att undersöka om trenden bland incitamentsprogram bland annat visar på ett ökat 
intresse och användande av dessa modeller. 

1.3 Problemformulering 
 
v Hur ser trenden ut gällande incitamentsprogram i börsnoterade företag? 
 
v Vilken trendutveckling vill aktieägare se? 

 

1.4 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att utifrån Aktiespararnas uttalande analysera vilken trend som 
kan ses bland börsnoterade företags incitamentsprogram, samt analysera aktieägares åsikter 
kring olika program. Med uppsatsen ämnas skapa en språkutveckling inom problemområdet. 
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1.5 Avgränsning 
 
Beträffande incitamentsprogram har vi i denna uppsats avgränsat oss till att enbart diskutera 
program i svenska börsnoterade företag med våra respondenter. I syfte att analysera svenska 
storägares åsikter och ställningstaganden kring incitamentsprogram har vi valt att vända oss 
till Swedbank Robur, Andra AP-fonden, AMF Pension samt Investor AB. Vi har låtit 
Aktiespararna representera enskilda sparares åsikter. 

1.6 Disposition 
 
Uppsatsen har följande disposition: 
 
Kapitel 2 består av redogörelser för relevanta teoretiska begrepp och utgör uppsatsens 
referensram. Framförallt behandlas begreppen motivation, belöning, incitamentsprogram och 
värdepappersbaserade incitamentsprogram.   
 
Kapitel 3 behandlar de metodologiska ställningstaganden som gjorts samt hur data och 
information har behandlats och kritiserats. De begrepp som behandlas här är förhållningssätt, 
metod, perspektiv, tillvägagångssätt, datainsamlingsmetod, källkritik och giltighetsanspråk.    
 
Kapitel 4 redogör för den empiriska undersökningen vilken består av information som 
kommer från intervjuer med institutionerna Swedbank Robur, Andra AP-fonden, AMF 
Pension, företaget Investor AB samt tidningarna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. 
 
Kapitel 5 består av en analys där den explorativa förundersökningen, den empiriska 
undersökningen och den teoretiska referensramen ställs i relation sinsemellan.  
 
Kapitel 6 består av framkomna slutsatser. Här besvaras rapportens frågeställning och 
uppsatsens bidrag till vetenskapen diskuteras. 
 
Kapitel 7 innefattar en avslutande diskussion kring slutsatserna och förslag till vidare 
forskning inom ämnet ges. 

1.7 Explorativ förundersökning 
 
Forskning som syftar till att utforska förhållanden som är mindre kända benämns som 
explorativ. En explorativ undersökning kan ligga till grund för en senare förklarande eller 
förstående undersökning (Andersen, 1998). En explorativ förundersökning ingår som 
förarbete till denna uppsats problematisering. 
 
Förundersökningen behandlar organisationen Aktiespararnas åsikter kring olika sorters 
incitamentsprogram och är ämnad att utgöra uppsatsens utgångspunkt. Enligt Aktiespararna 
(Sveriges Radio, 2008) välkomnas vissa nya modeller för incitamentsprogram till styrelser 
samt ledande befattningshavare och en intervju har genomförts med Gunnar Ek, chef för 
bolagsbevakningen på Aktiespararna, i syfte att på djupet kunna beskriva organisationens 
ställningstaganden. 
 



4 

Aktiespararna 
 
Aktiespararna, eller Sveriges Aktiesparares Riksförbund, grundades 1966 och är en oberoende 
intresseorganisation för den enskilde spararen. Organisationens uppgift är att skapa bästa 
möjliga förutsättningar för aktiesparande åt sina medlemmar genom att sprida kunskap om 
aktiemarknaden och hålla ett vakande öga på företagen där. Aktiespararna bevakar 
bolagsstämmor, bedriver lobbyverksamhet, är drivande i corporate financefrågor på börsen 
och ingår i olika internationella nätverk (Aktiespararna, 2008). 
 
Intervju2 med Gunnar Ek, chef för bolagsövervakningen 
 
Aktiespararna är allmänt kritiska till incitamentsprogram. Gunnar Ek påpekar att många 
undersökningar visar att de inte alls skapar mervärde för ägarna. SAAB är ett bra exempel på 
ett företag där utvecklingen har gått mycket bra utan att incitamentsprogram använts. Numera 
använder sig SAAB dock av incitamentsprogram och Ek ställer sig frågan varför man skall 
ändra på ett vinnande koncept som dessutom är djupt rotat i företagskulturen. Viktigt att 
påpeka är att även om Aktiespararna är allmänt kritiska till incitamentsprogram, så inser de att 
det är bättre att de arbetar för att skapa en bra utformning av programmen än att säga totalt 
nej. Detta eftersom det är en kamp som de skulle ha svårt att vinna. 
 
För att ett incitamentsprogram skall uppfylla Aktiespararnas önskemål skall deltagaren ta en 
risk samtidigt som programmet skall leda till att denne erhåller aktier i företaget. Vidare anser 
de att programmet skall motivera den anställde till att bibehålla aktierna under en längre tid. 
 
Ek menar att det historiskt sett har funnits olika ”moden” bland incitamentsprogram. För mer 
än 30 år sedan existerade inga officiella incitamentsprogram alls. Däremot fanns det företag 
med ganska omfattande bonusprogram, framförallt till ledningarna. Dessa erhöll en del av 
årsomsättningen eller årsvinsten. Genom influenser från USA började officiella 
optionsprogram användas i början på 80- talet. Från denna tid och en bit in på 90- talet var det 
framförallt teckningsoptioner som användes. Användandet av ett sådant program medför inga 
risker för företaget, men det leder till utspädning av aktien vilket är negativt. Under början av 
90- talet blev även konvertibla skuldebrev vanliga. Då det i Sverige, till skillnad mot i USA, 
behövde betalas för optionerna och de konvertibla skuldebreven fanns det ett riskmoment för 
innehavaren. 
 
Influenserna från USA fortsatte dock, vilket ledde fram till att en skattemässig konstruktion 
framtogs där anställdas önskemål om gratis optioner tillgodosågs någorlunda. Resultatet blev 
personaloptioner vilka liknar teckningsoptioner men är gratis och enbart kan användas om 
mottagaren stannar kvar i företaget. Dessa program riskerar, enligt Ek, att bli mycket 
kostsamma för företagen då de måste redovisas över resultaträkningen. Aktiespararna 
reagerade kraftigt mot personaloptioner, dels för att det blev väldigt dyrt, men också för att 
dessa program nästan aldrig leder till att de anställda blir aktieägare och således tar en risk. 
 
Aktiespararnas krav på risktagande och utformning av incitament kvarstod. I syfte att öka 
risktagandet fördes en diskussion med Ericsson om att ta fram ett program där deltagarna blir 
aktieägare i företaget. Diskussionen ledde fram till ett så kallat aktiesparprogram, vilket 
Ericsson lanserade förra året. Den anställde har här en möjlighet att, för sin egen bruttolön, 
köpa aktier i företaget. Om den anställde sedan är fortsatt anställd och hela tiden har aktierna 

                                                
2 Personlig intervju, 2008-04-14 
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kvar, erhålls efter ett antal år så kallade matchningsaktier. Programmet medför således en viss 
risk för den anställde, men anskaffningskostnaden av de totala aktierna blir ändå lägre än 
marknadsvärdet. Det finns givetvis en viss risk även för företaget då det kan kosta mycket, 
men beslutsfattarna vet dock någorlunda på förhand hur stort risktagandet är. 
 
Ek berättar att beträffande syntetiska optionsprogram så var det i OM (nu OMX), runt 
millenniumskiftet, som dessa först infördes. 52 ledande befattningshavare deltog i 
programmet vilket som mest skulle ge deltagarna hela 25 procent av företagets årsvinst. 
Ägarna reagerade dock kraftigt på detta och ansåg att deltagarna redan hade tillräckligt bra 
betalt samt att lite av pengarna måste gå tillbaka till ägarna. 
 
Syntetiska aktier är, enligt Ek, en helt ny typ av modell som initierats i exempelvis Investor 
AB där det givits till styrelsemedlemmarna. Innebörden är att en del av arvodet hålls inne av 
företaget under en bestämd tidsperiod och ”placeras” i konstgjorda aktier. När utbetalning 
sker har värdet ändrats i relation med aktiekursen. Vid ett sådant förfarande behöver ej den 
del av arvodet som hålls inne beskattas förrän utbetalningen sker. Eftersom innehavaren ej 
behöver betala skatt så är det ett större belopp som följer indexutvecklingen än om pengarna 
hade beskattats först och sedan placerats i aktier. Att tekniken med framskjuten beskattning 
utnyttjas tycker Ek är intressant. Denna kreativa idé tror han skulle kunna sprida sig och han 
kan tänka sig att denna typ av incitamentsprogram till och med skulle kunna användas till 
vanliga anställda. De skulle kunna hålla inne med en mindre del av lönen som de känner att 
de kan avvara till vardags. Det hela skulle kunna bli riktigt spännande, menar han. En negativ 
sak med syntetiska incitamentsprogram är dock att de kan beslutas om utan bolagsstämmans 
samtycke. Ek menar dock att detta enbart ett teoretiskt problem då företagen är rädda att stöta 
sig med opinionen och det därför i praktiken beslutas om sådana program på bolagsstämman. 
 
Beträffande ersättning till styrelsen är dock Aktiespararnas åsikt att denna skall ha en fast 
ersättning. Ek menar att om styrelsen ges ett rörligt incitamentsprogram så finns en risk att 
den gör något spektakulärt för att få upp aktiekursen. Enligt Aktiespararna skall styrelsen 
helst alltid stå fri från incitamentsprogram. I Investor-fallet så bestred Aktiespararna ändå inte 
förslaget om syntetiska aktier till styrelsen, detta med motivering att programmet löper över 
en femårsperiod och därför är så långsiktigt att risken för kortsiktigt agerande bedöms som 
liten. 
 
Aktiespararnas grundfilosofi är att så många anställda som möjligt skall omfattas av använda 
incitamentsprogram. Det är dock problematiskt att genomföra omfattande incitamentsprogram 
i stora, internationella organisationer. Detta då omfattande program medför mycket byråkrati 
samt då lagstiftningen varierar mycket mellan olika länder. Ericsson är ett exempel på ett 
stort, multinationellt företag som en gång försökte genomföra ett omfattande 
incitamentsprogram som även vände sig till utländska medarbetare. Resultatet blev att de 
drunknade i juridiska regler och de beslutade sig för att aldrig mer genomföra ett så 
omfattande program igen. 
 
Problemet med program som enbart riktar sig till vissa befattningshavare, menar Ek, är att det 
kan skapa motsättningar inom företaget. Om CFO får ett incitamentsprogram, varför skall då 
inte hans närmaste man få ett? Men samtidigt kan man dock vända på det och säga att närmste 
man då kanske blir ännu mer motiverad till att arbeta hårdare för att erhålla ett liknande 
program. Det finns även risker med att inkludera personer i optionsprogram som inte riktigt 
förstår vad det innebär. Skulle aktien gå ner och personalen förlora pengar så finns det en risk 
att de blir besvikna och klandrar ledningen för att de ”lurade på dem” optionsprogrammet. 
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Det finns många aspekter gällande problematiken med incitamentsprogram och Ek påpekar 
att det är viktigt att anpassa programmen efter varje enskilt företag. 
 
Sammanfattningsvis kräver Aktiespararna att ett incitamentsprogram skall medföra att 
deltagaren likt aktieägarna tar en risk, samt att det skall leda till ägande i företaget. Ägandet är 
centralt för att de anställda skall erfara hur viktigt det är att aktiekursen stiger och då motivera 
dem till att arbeta för en aktiekursökning. För att uppnå dessa krav var Aktieägarna själva 
med och utformade aktiesparprogrammet, vilket de definitivt förespråkar. 
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2 Teori 
I detta kapitel, vilket inleds med en sammanfattning, behandlas relevanta begrepp som 
kommer att ligga till grund för kommande analys och slutsats. De begrepp som framförallt 
behandlas är motivation, belöningssystem, shareholder-/stakeholderperspektiven, principal- 
agentteorin samt olika modeller för incitament.  
 
Vad som motiverar en person varierar då individer har olika drivkrafter. En sak som de flesta 
individer dock har gemensamt är att en ökad motivation ger en större arbetstillfredsställelse 
och effektivitet. Genom att belöna en person på ett bra sätt kan motivationen ökas. Vilken typ 
av belöning som fungerar bäst varierar dock beroende på den personliga drivkraften. Till 
exempel drivs vissa personer av materiella belöningar medan andra motiveras av personlig 
utveckling (Svensson, 2001).  
 
För att motivera anställda inom ett företag används allt som oftast olika belöningssystem. Det 
huvudsakliga målet är ofta att motivera anställda till att stanna inom organisationen samt att 
arbeta på ett sätt som är idealt ur företagets perspektiv (Arvidsson, 2004). Vad som är idealt 
för ett företag är en subjektiv bedömning som kan variera mycket beroende på vilket 
förhållande betraktaren har till företaget. En relativt allmän syn är dock att åtgärder som 
gynnar aktieägarna ekonomiskt bör eftersträvas (de Geer, 2004). 
 
Om inte ett företags ledning arbetar mot ägarnas önskemål råder ett så kallat agentproblem. 
Begreppet härstammar från principal-agentteorin som utgår från att ägarna (principalen) 
anställer ledningen (agenterna) för att utföra ett visst arbete (Arvidsson, 2004). Enligt teorin 
uppstår viss problematik då båda parter eftersträvar personlig förmögenhetsmaximering, 
vilket enbart kan ske på den andres bekostnad (Ross, Westerfield & Jaffe, 2002). En lösning 
till problematiken är att ägarna inrättar incitament till ledningen i syfte att skapa kongruens 
mellan de två parternas mål (Arvidsson, 2004).  
 
Den så kallade pilotskolan förespråkar aktier som incitament till ledningen (Hansson, 2005). 
Teorin bygger på tron att en ledande befattningshavare som investerar egna pengar i företaget 
den arbetar i blir mer långsiktiga i sitt agerande (E24, 2006). Aktieägandet medför dessutom 
att denne tar del av både de risker och möjligheter som innehavandet innebär (Hansson, 
2005). 
 
Incitamentsprogram är vanliga inslag inom företagsvärlden (SOU, 2004) med motivering att 
de får deltagarna i programmet att agera på ett, ur aktieägarnas perspektiv, värdeskapande sätt 
(Aktiemarknadsnämnden, 2002). Det finns en mängd olika incitamentsprogram. En vanlig typ 
är värdepappersbaserade incitamentsprogram där programmen vanligtvis bygger på 
finansiella instrument (Öhrlings PricewaterhouseCoopers, 2007). Dessa typer av program kan 
vara utformade som aktieprogram där belöningen utgörs av aktier i företaget (Hansson, 2005) 
eller som optionsprogram där optioner tilldelas (Andersson & Bratteberg, 2000). Ett 
alternativ till de traditionella värdepappersbaserade programmen är syntetiska 
incitamentsprogram. Vid dessa program ersätts mottagaren utifrån aktiekursutvecklingen, 
men utan att det underligger ett verkligt finansiellt instrument.  
 
Incitamentsprogram kan medföra vissa negativa effekter för både externa aktieägare och 
deltagare i programmen (Arvidsson, 2004). Ett exempel på en negativ effekt är att det, om ett 
företag nyemitterar aktier för att utfärda ett incitamentsprogram, sker en utspädning av 
aktievärdet. Om fler aktier kommer ut på marknaden ökar tillgången och aktiekursen går ned 
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då ingen marknadsmässig likvid erläggs (Aktiemarknadsnämnden, 2002). Många 
aktierelaterade incitamentsprogram medför även en insiderproblematik för deltagaren i 
programmen. Detta då denne ofta besitter relevant och ej offentlig information som gör att 
han/hon inte, utan att bryta mot lagen, kan handla med aktier i företaget på samma sätt som en 
utomstående person (Svenskt Näringsliv, 2006). 
 
Teorikapitlet följer en medveten struktur. Initialt förklaras att motivation kan variera bland 
individer och därför ges exempel på olika motivationsteorier. Vidare redogörs för 
belöningssystem i allmänhet då dessa kan öka individers motivation. Belöningssystem ses här 
ur ett företagsperspektiv. För att visa att det råder olika teorier beträffande vad och vem som 
skall belönas beskriver vi olika rådande perspektiv inom forskningen. Vilka sorters belöningar 
som kan användas beskrivs slutligen och viss problematik med olika sorter exemplifieras. 

2.1 Motivation och Belöning  
 
Många forskare påpekar vikten av att förstå drivkrafterna bakom individers och gruppers 
beteenden (Arvidsson, 2004). Vilka motiveringsfaktorer som driver en människa kan delas 
upp i två huvudgrupper - positiva och negativa. Vid en negativ faktor så motiveras en person 
genom att försöka undvika bestraffning medan vid en positiv är strävan att erhålla en 
belöning. Vilken typ som fungerar bäst varierar från person till person, detta då individer 
drivs av olika saker. Drivkrafter kan delas upp i följande fyra huvudgrupper (Svensson, 
2001): 
 
Inneboende: Detta är en positiv drivkraft där en person motiveras av själva arbetet som denne 
utför. Drivkraften är framförallt det behov av att utvecklas som existerar hos alla människor.  
Belöningen kan således bestå av givande arbetsuppgifter med stora utvecklingsmöjligheter 
(Ibid.). 
 
Materiella: Vid denna drivkraft strävar en individ efter att höja sin materiella standard. 
Vanligtvis brukar man tala om att strävan är högre lön eller lön efter prestation, men andra 
exempel kan vara förmånsbil, optioner med mera. Drivkrafter av dessa slag påverkas mycket 
av i vilken ekonomisk situation personen befinner sig i. Låginkomsttagare drivs mer av 
möjligheten att få en bättre materiell tillvaro medan höginkomsttagare mer ser belöningen 
som ett tecken på uppskattning (Ibid.). 
 
Normativa: Här är involvering ett viktigt begrepp. Motivationen handlar mest om den egna 
känslan av samhörighet på arbetsplatsen. Utöver själva kärnan som är att passa in så är även 
känslan av ansvar och förtroende viktig vid en normativ drivkraft (Ibid.). 
 
Tvång: Detta är en negativ motiveringsfaktor där personen i fråga drivs av att undvika 
bestraffning. Risken vid användning av tvång som drivkraft är att det kan leda till motstånd 
som kan utrycka sig i att personalen försöker smita undan från arbetet istället för att göra sitt 
bästa. Utifrån detta är inte tvång en väl fungerande drivkraft för yrkesgrupper vars arbete 
kräver eget engagemang och initiativtagande (Ibid.). 
 
Utifrån dessa olika drivkrafter kan man se att belöningar existerar i många olika former och 
att de finns på alla arbetsplatser. Ovan har framförallt begreppen motivation och belöning 
behandlats. Men begreppet motivation har även en nära sammankoppling med begreppen 
effektivitet och arbetstillfredsställelse. Känner en individ att den egna effektiviteten är hög, så 
ökar även motivationen och tillfredsställelsen och vice versa. Vid detta samband kan 
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Syften med belöningar 
• Verksamhetsstyrning 
• Motivera till önskvärda prestationer 
• Rekrytera och behålla medarbetare 

Grunder för belöningar 
• Finansiella och ickefinansiella mått 
• Prestationer och påverkbarhet 

Mottagare av belöningar 
• Individ, grupp, chef, organisation 
• Rättviseaspekter 
• Information och kommunikation 

Former för belöningar 
• Monetära belöningar 
• Icke-monetära belöningar 
• Ägareandelar 

Figur 2 Belöningssystemets dimensioner (Arvidsson, 2004) 

Figur 1 Dubbelriktade samband (Svensson, 2001) 

belöningar fungera som en bra katalysator för en ökad känsla av de tre begreppen (se Figur 1). 
Givetvis måste belöningssystem vara väl utformade för att passa in i organisationen. Detta då 
användandet av ett missanpassat belöningssystem istället kan leda till ett negativt samband 
(Ibid.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Belöningssystem 
 
Begreppet belöningssystem kan definieras som belöningar vilka individer eller team erhåller 
när deras beteenden bidrar till uppnående av företagets mål och används som ett medel för 
verksamhetsstyrning. Utifrån forskningen inom ämnet bör följande grundteser om 
belöningssystem nämnas (Arvidsson, 2004): 

 
• Möjligheten att bli belönad är mer motiverande för individen än rädslan föra att bli 

bestraffad. 

• Monetära belöningar tillfredsställer mänskliga behov. 

• Belöningar är inte lika effektiva om tiden mellan prestationen och återkoppling på 
prestationen är lång. 

• Om en ansträngning krävs för att nå ett realistiskt mål blir motivationen starkare. 
 
Det finns en mängd olika belöningssystem. Det går dock inte att säga vilket som är lämpligast 
utan det varierar beroende på situationen samt organisationen (Svensson, 2001). Fenomenet 
kan dock diskuteras utifrån fyra dimensioner; syften, former, grunder samt mottagare (se 
Figur 2) (Arvidsson, 2004). 
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• Syften med belöningar 

I ett företags jakt på överlevnad har det blivit mer och mer beroende av medarbetare, 
kompetens och framförallt motivation. Syftet med belöningssystem är därför ofta att motivera 
till beteenden som är i kongruens med företagets mål samt att allmänt motivera de anställda. 
Detta anses säkerställa effektiviteten i verksamheten. Forskning har visat att anställda 
uppskattar att företagsledningen bryr sig om dem och deras arbetssituation. Att ledningen 
visar hänsyn till de anställda stimulerar ansvarstagande, vilket i sin tur påverkar 
produktiviteten på ett positivt sätt (Arvidsson, 2004).  
 

• Grunder för belöningar 

I Figur 2 kan ses att belöningar kan grundas på både finansiella och ickefinansiella 
prestationer. Övervägande belönas finansiella prestationer, men ett införande av balanserade 
styrkort i organisationer har skapat en diskussion gällande ickefinansiella mått. Troligtvis 
kommer det att bli en ökad koppling mellan de två måtten i framtiden, viket kan leda till en 
ökad användning av belöningar för ickefinansiella prestationer (Ibid.).  
 
En problematik gällande belöningar är vems arbete de skall grundas på – skall fokus ligga på 
företags-, grupp- eller individnivå? Här är det oerhört viktigt att prestationer hänförs till rätt 
källa samt att prestationsmåtten är tillförlitliga. Om väl fungerande prestationsmått används så 
kan de vara motiverande i sig (Ibid.). 
 

• Former för belöningar 
Belöning till medarbetare kan ske på ett flertal sätt och delas, som tidigare nämnts, upp i 
monetära och ickemonetära. Karaktäristikt för de båda är att de innebär status i företaget. 
Internationellt används ofta rörliga belöningsformer. Exempel på belöningar kan vara lön, 
lönetillägg, bonusar, aktier och optioner (Ibid.). 
 

• Mottagare av belöningar 

Den debatt som sker kontinuerligt inom näringslivet kring belöningssystem berör oftast de 
högsta cheferna. Men belöningssystem kan även rikta sig sig till chefer på en lägre nivå och 
övriga medarbetare. De flesta VD:ar i svenska börsbolag har något sorts belöningssystem, 
ofta i form av aktier, optioner eller bonus. Få företag har ett belöningssystem där samtliga 
anställda involveras och belönas. Begrepp som rättvisa, information och kommunikation är 
viktiga att ta hänsyn till för att belöningar inte skall skapa missnöje och missuppfattningar 
inom företaget (Ibid.), detta då belöningar uppfattas subjektivt av olika personer. 
Subjektiviteten kan lätt leda till avundsjuka om belöningen uppfattas som obefogad av andra 
än mottagaren. Det är därför viktigt att använda belöningar som uppfattas som rättvisa inom 
organisationen. Annars finns risken att belöningen i själva verket motverkar sitt syfte och 
istället skapar oro och ineffektivitet (Svensson, 2001). 
 
Rörliga belöningssystem blir allt mer vanliga inom företagsvärlden. Detta till trots visar en 
undersökning, som gjorts av konsultföretaget Watson Wyatts, att knappt 40 procent av 
personerna med rörliga lönesystem anser att de ökar deras motivation. Undersökningen 
fokuserar även på grundlönens roll gällande ett företags personalomsättning. Resultatet visar 
att företag som har marknadsmässiga löner har 20 procent högre 
personalomsättningshastighet jämfört med företag som har högre löner. Sett till företag som 
har lägre löner än de marknadsmässiga, så är personalomsättningen hela 75 procent högre 
jämfört med företag vars löner överstiger de marknadsmässiga. Utifrån detta dras slutsatsen 
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Figur 3 Stakeholdermodellen (de Geer, 2004) 

att högre lön tenderar att minska personalomsättningen. Dock är inte ersättningsnivån den 
primära motivationsfaktorn utan mindre materiella faktorer såsom relationen till chefen samt 
karriärmöjligheter spelar en större roll. Detta är dock enbart fallet om ersättningen upplevs 
som skälig (Ledarna, 2005). 

2.3 Shareholder-/stakeholderperspektivet 
 
Vad är ett företags syfte? Denna fråga har inget generellt svar utan det beror på betraktaren 
och sammanhanget. Ett synsätt som har kommit att dominera är att ett företags främsta mål är 
att generera vinst samt att skapa positiva förväntningar som driver upp aktiekursen. Syftet 
med detta är att maximera ägarnas avkastning. Synsättet brukar kallas för 
shareholderperspektivet (de Geer, 2004).  
 
Ett företags mål kan dock ses ur olika perspektiv. En anställd inom en organisation kan se 
organisationen som en del av det vardagliga livet. För denne är oftast inte det högsta målet att 
generera så hög avkastning till ägarna som möjligt utan andra faktorer i anställningen 
värderas högre, exempelvis att göra ett bra arbete. Det är omöjligt att forcera ett visst 
perspektiv på en individ och därför kommer flera avvikande perspektiv att existera jämsides 
utöver det dominerande shareholderperspektivet. Detta avstick från shareholderperspektivet 
kommer i utryck i det så kallade stakeholderperspektivet. Ordet stake betyder ungefär att 
”bära risk”. Vem som bär den största risken kan antas vara investerarna som riskerar sitt egna 
insatta kapital. Men de kan sälja sina andelar snabbt och investera pengarna någon 
annanstans. Anställda kan däremot vara mycket mindre flexibla och är mer beroende av 
företaget för att kunna leva ett drägligt liv. Med detta vill inte sägas att anställda tar störst 
risk, utan belysas att ägarna inte alltid riskerar mest – det finns fler intressenter som kan vara 
mer eller mindre beroende av ett företags utveckling (Ibid.). 
 
Vilka intressenter som bör ingå i ett företags stakeholdermodell kan variera men ett exempel 
på vanligt förekommande intressenter kan ses i Figur 3 (Ibid.). 
 
           



12 

2.4 Principal-agentteorin 
 
Det hänvisas ofta till den så kallade principal-agentteorin som argument för belöning till 
ledande beslutsfattare. Teorin säger att en eller flera personer (principalen) anställer en annan 
person (agenten) för att utföra ett arbete åt principalen. Agenten ges ansvar för beslutsfattande 
i företaget utifrån två antaganden (Arvidsson, 2004): 
 

• Att denne agerar nyttomaximerande ur ett egenintresseperspektiv. 
 
• Att denne är rationell och kapabel att formulera opartiska förväntningar kring 

effekterna av sitt handlande och det följande värdet på sin förmögenhet. 
 
Mellan ett företags ledande befattningshavare och aktieägarna kan det sägas råda ett principal-
agentförhållande. Ledningen ses här som agenter som arbetar för aktieägarna, principalerna. 
Det antas att de båda parterna, om de vore ensamma, skulle försöka agera i självintresse. 
Även om ledningen och aktieägarna formar företag av ömsesidiga nyttomaximerande skäl kan 
endera parten komma gynnas på den andres bekostnad (Ross, Westerfield & Jaffe, 2002). 
Teorin berättigar att ledande befattningshavare kompenseras då den menar att det råder ett 
”betalning mot prestation-förhållande”. Teorin är ett bekvämt argument till att motivera varför 
dessa personer skall ha bra betalt. Få säger emot att VD och ledning skall belönas rikligt om 
deras arbete resulterat i en stor värdeökning för aktieägarna, speciellt om programmet inte 
medför någon betalning om prestationen är svag (O’Reilly III, 2007). 
 
Ett så kallat agentproblem uppstår då agenten ej gör maximerande ansträngningar om inte 
dennes egenintresse sammanfaller med principalens. För att reducera en sådan 
intressekonflikt är det vanligt att principalen inrättar incitament åt agenten. Enligt agentteorin 
kan ägarna således påverka medarbetarnas beteenden på ett i ägarnas ögon önskvärt vis. 
Genom beteendestyrning kan kongruens mellan ägarnas och medarbetarnas intressen nås. Om 
ledningen till exempel tilldelas aktier och optioner i företaget torde de bli mer intresserade av 
aktiekursens utveckling. För båda parter skulle i så fall en högre aktiekurs innebära en ökning 
av den personliga förmögenheten (Arvidsson, 2004). Förfarandet är dock både kostsamt och 
komplicerat. Kostnaderna för belöningssystemen benämns inom principal-agentteorin agency 
costs och i de fall kostnaderna leder till förluster för aktieägarna benämns förlusterna residual 
costs (Ross, Westerfield & Jaffe, 2002). 

2.5 Pilotskolan 
 
Företagsledningen bör, enligt den så kallade pilotskolan, äga aktier i företag de är verksamma 
i. På så sätt tar de del av både de risker och möjligheter som aktieägandet medför. Enligt 
skolan torde förhållandet öka företagsledningens motivation och vilja. Allmänheten borde 
därför vara positiv till riktade emissioner till företagsledningar (Hansson, 2005). 
 
Begreppet pilotskolan lanserades någon gång under 70-talet och dess teori bygger på 
resonemanget att företagsledaren som investerar egna pengar i företaget den arbetar i blir mer 
långsiktig i sitt agerande. Om ledningen istället enbart får bonusar för enstaka verksamhetsår 
är det inte säkert att den eftersträvade långsiktigheten uppnås. Begreppet har dock tolkats 
annorlunda under senare tid. Vissa menar nämligen att pilotskolan i första hand motiverar 
ledningen att arbeta för en så hög avkastning på aktierna som möjligt, vilket givetvis gynnar 
dem själva. Den ursprungliga betydelsen av begreppet syftade således till försiktighet, medan 
den nyare tolkningen pekar på snabb avkastning (E24, 2006). 
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2.6 Incitamentsprogram  
 
VD:s och övriga ledningens ersättning består vanligtvis av en fast och en rörlig del. Den 
rörliga delen är dessutom ofta uppdelad i en kortsiktig och en långsiktig del. 
Incitamentsprogram går under den rörliga långsiktiga delen (SOU, 2004). 
 
Syftet med incitamentsprogram är att belöna till exempel ledningen utifrån deras arbetsinsats 
under en viss tidsperiod. De bör ej ses som ett påslag på lönen utan enbart som en del av den 
årliga ersättningen. Ersättningarna baseras oftast, som sig bör, på graden av måluppfyllelse 
och överträffande av mål (Wilson, 2003). Traditionsenligt används finansiella mått som mål, 
såsom räntabilitet. Ensidig användning av sådana mått har dock kritiserats då det finns en 
tendens till kortsiktighet i måtten. Kombinationer av kortsiktighet och långsiktighet 
eftersträvas därför numera allt oftare. Exempel på sådana belöningar kan vara aktieoptioner 
samt ”bonusbanker” där utbetalningar sker under en längre period. Vanligt förekommande är 
även att grunden till belöning är knuten till företagets aktiekurs. På så sätt anses att korrelation 
mellan företagsledningens och aktieägarnas mål på ett bra sätt uppnås (Arvidsson, 2004). 
 
Bonussystem och incitamentsprogram används dock ofta felaktigt. För många företag har de 
nästan blivit som en fast årlig ersättning och kan då ses som lön vilken arbetsgivaren hållit 
inne med under året. Om så är fallet kan det inte ses som en belöning för ett väl utfört arbete 
utan snarare en belöning för att personen i fråga är lojal gentemot företaget (Wilson, 2003). 
Svensson (2001) anser att det primära målet med incitamentsprogram oftast är just att knyta 
an eller bibehålla kompetent och viktig personal. Vidare säger han att om detta är syftet riktas 
incitamenten mot positioner som är svårersättliga eller där personalomsättningen är hög.  
 
Ledande befattningshavare är en grupp som omfattas av incitamentsprogram i väldigt många 
svenska aktiemarknadsbolag. Bland företagen har mer än hälften ett eller flera 
incitamentsprogram baserade på aktier, konvertibler, teckningsoptioner, köpoptioner eller 
syntetiska optioner. Bland de större företagen är andelen ännu högre 
(Aktiemarknadsnämnden, 2002). 
 
Program av denna sort försvaras med argumentet att en företagsledning antas arbeta med ett 
större engagemang om företagets utveckling direkt påverkar deras personliga inkomst och 
förmögenhet. Argument emot incitamentsprogram är att de kan komma att ge ledningen 
omotiverade fördelar på aktieägarnas bekostnad, att de är svårbedömda för aktieägarna samt 
att förtroendet kan ifrågasättas (Ibid.). 

2.7 Värdepappersrelaterade incitamentsprogram 
 
Värdepappersrelaterade incitamentsprogram definieras som långsiktiga incitamentsprogram 
syftande till att förstärka de anställdas gemensamma intresse med aktieägarna för 
värdetillväxt. Programmet utformas normalt som ett finansiellt instrument, till exempel 
teckningsoption, personaloption, köpoption, syntetisk option, konvertibelt skuldebrev eller 
direkt aktieinnehav (Öhrlings PricewaterhouseCoopers, 2007). 
 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers gör varje år en undersökning av de beslut som fattas i 
svenska börsbolag om att införa nya värdepappersbaserade incitamentsprogram. År 2007 
beslutade 39 procent av företagen på stockholmsbörsens Large Cap-lista att införa nya 
incitamentsprogram (Ibid.).   
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Även Nordic Investor Services (NIS) har gjort en undersökning gällande incitamentsprogram 
i svenska noterade företag där de pekar på viktig fakta. Beträffande värdepappersbaserade 
incitamentsprogram rådde år 2004 förhållandet att om alla optioner skulle lösas in så skulle 3 
procent av de svenska företagen ägas av ledning och personal. Undersökningen bekräftade 
även att det råder komplexitet inom området när det gäller utformning av ersättningar (SOU, 
2004). 

2.7.1 Aktieprogram 
 
Aktier representerar ägarnas ägarandel i ett aktiebolag. Varje aktie har en kvotandel med 
vilken den ingår i aktiebolagets aktiekapital. En ägare som betalar in pengar till ett företag 
tecknar aktier och får ett värdepapper som bevis. I större företag utfärdas dock inga 
värdepapper utan äganderätten representeras av en registrering i en databas. Aktier betecknas 
dock ändå allmänt som värdepapper (Hansson, 2005). 
 
Vid aktiebaserade incitamentsprogram erhåller de som omfattas av programmen aktier som 
incitament i företaget genom en överlåtelse från företaget (Svenskt Näringsliv, 2006). Det kan 
handla om ett aktiebonus- eller ett aktiesparprogram (Öhrlings PricewaterhouseCoopers, 
2007). Aktietilldelning har blivit allt mer populärt i syfte att motivera medarbetare, främst VD 
och ledning. Detta då systemet medför skattegynnande effekter samt  att ledningen och 
aktieägarnas intressen sammanfaller (Arvidsson, 2004). 
 
Aktiesparprogram 
 
I syfte att få så många anställda som möjligt att äga aktier i ett företag kan ett så kallat 
aktiesparprogram initieras. Innebörden är att medarbetare har rätt, eller ges möjlighet, att 
investera i företaget genom att viss del av deras bruttolön avsätts för aktieköp i moderbolaget 
i arbetsgivarkoncernen. Fler anställda ges alltså möjlighet att bli aktieägare genom detta 
program jämfört med andra program. Om den anställde innehar aktierna och dessutom stannar 
kvar i företaget till en viss bestämd tidpunkt, vanligtvis tre till fem år, erhålls så kallade 
matchningsaktier vederlagsfritt från företaget. Om personen har slutat eller inte har ägt 
aktierna under hela tiden får denne ingenting (Svenskt Näringsliv, 2006).  
 
Den anställde tar alltså en risk som aktieägare, men å andra sidan vet denne att han/hon får ett 
flertal aktier gratis senare. Det totala anskaffningsvärdet blir hälften. Det finns givetvis också 
en viss risk för företaget då förfarandet kostar en hel del. Men det vet någorlunda på förhand 
hur stort risktagandet är. Hur många matchningsaktier som erhålls är relaterat till det antal 
aktier som den anställde tidigare investerat i. Bolagsstämman är det organ som beslutar om 
själva aktiesparprogrammet. Avtalet mellan parterna reglerar utförligt villkoren för 
programmet, till exempel storlek på löneavdrag, storlek på och tidpunkt för inköp av aktier 
samt villkor för tilldelning av matchningsaktier (Ibid.). 
 
Verkställigheten av programmet innebär att den anställde tilldelas aktier som ombesörjs av 
företaget genom att det på avtalade tider och i avtalad omfattning förvärvar aktier på 
marknaden. När medarbetaren väl beslutat att delta i programmet har denne inget inflytande 
vad gäller förvärven. Normalt kan denne under den avtalade tiden endast stoppa ytterligare 
avdrag på lönen, men redan avdraget belopp investeras enligt avtalet. Något som är positivt 
för den anställde är att förvärven sker utan något utnyttjande av insiderinformation, det vill 
säga den anställde riskerar inte att försättas i de problem som sådana förvärv kan skapa 
(Ibid.).  
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2.7.2 Optionsprogram 
 
Ett avtal om en option ger parterna olika förutsättningar. Den ena parten ges en valfrihet och 
endast den andra är bunden. Optionens bas ligger i bakomliggande värdepapper och utgör vad 
man kallar derivat.  
 
Genom optionsprogram ebjuds anställda, oftast VD och ledning, att vid en viss tidpunkt 
teckna en viss mängd aktier i företaget. När den fastställda tidpunkten infaller kan den 
anställde välja att bruka sin option och teckna aktierna i företaget – eller att avstå (Arvidsson, 
2004). En sak som är viktig att poängtera är att optionsprogram är mer riskfyllda än andra 
incitamentsprogram. Detta är framförallt ett problem då optionsprogram är så vanligt 
förekommande att många tecknar optioner utan eftertanke. Med detta i åtanke är det viktigt att 
optionstecknaren är väl insatt i riskerna samt gör en utförlig analys av företagets värde 
(Andersson & Bratteberg, 2000). Många incitamentsprogram baseras på antingen 
teckningsoptioner, köpoptioner eller personaloptioner (Öhrlings PricewaterhouseCoopers, 
2007). 
 
Teckningsoptioner 
 
Teckningsoptioner består av ett skuldebrev från företaget till dess anställda. Den anställde ges 
en optionsrätt till en framtida nyteckning av aktier i företaget. Det praktiska 
tillvägagångssättet är att bolagsstämman fattar beslut om emission av företagsbevis med 
optionsrätter. Innehavaren av optionsrätten ges rätt att, till ett visst pris och under en viss 
tidsperiod, teckna aktier i företaget. När optionerna löses in tecknas nyemitterade aktier, 
vilket innebär att det sker en utspädning av de existerande aktieägarnas andel av aktiekapitalet 
(Arvidsson, 2004). Optionen ger, som tidigare nämnts, innehavaren en rätt att teckna 
nyemitterade aktier. Utgivandet av denna rätt medför samtidigt en skyldighet för företaget att 
nyemittera aktier om innehavaren utnyttjar sin rätt. För denna rätt brukar vanligtvis en 
optionspremie betalas av innehavaren. Beloppet på premien brukar oftast motsvara värdet av 
optionen. Om ingen premie betalas eller om den är lägre än marknadsvärdet måste optionen 
förmånsbeskattas (Andersson & Bratteberg, 2000). 
 
Teckningsoptioner skapar två möjliga utfall för företaget. Det första utfallet är lösen vilket 
innebär att företaget nyemitterar aktier och således fullgör sin förpliktelse. Det andra utfallet 
är att optionen förfaller. Det innebär att innehavaren inte utnyttjar sin rätt att teckna aktier, 
vilket leder till att företaget inte behöver fullfölja sin skyldighet. Om innehavaren låter 
optionen förfalla beror det oftast på att aktiens marknadsvärde understigit teckningskursen 
(Ibid.).  
 
För innehavaren av en teckningsoption finns det även ytterligare ett alternativ utöver lösen 
och förfall vilket är överlåtelse av optionen. Vid detta alternativ överlåts rätten att teckna 
nyemitterade aktier till köparen. Det händer dock att utgivaren förhandlar bort rätten för 
mottagaren att sälja optionen till vem som helst (Ibid.).  
 
Köpoptioner 
 
En köpoption är en annan sorts option vilken ger innehavaren en rätt att i framtiden få köpa 
aktier i företaget som redan finns på marknaden. Innehavaren måste dock erlägga en 
marknadsmässig likvid för optionen i syfte att undvika förmånsbeskattning. Vanligt 
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förekommande är att företaget medverkar till utställandet och initierar programmet. Ofta är 
det huvudaktieägaren i företaget som brukar utfärda optionerna (Arvidsson, 2004). 
 
Medarbetaren märker egentligen inte någon skillnad om denne tecknar köpoptioner jämfört 
med ett tecknande av teckningsoptioner; det ges en rätt att i framtiden förvärva aktier till ett 
pris som är bestämt i förväg. Det blir däremot en skillnad beträffande utspädning av befintliga 
aktieägares ägarandel av aktiekapitalet. Då köpoptioner inte bygger på en nyemission sker 
ingen utspädning (Ibid.). Även om det är vanligast att köpoptioner används i mindre 
onoterade bolag finns det en möjlighet att använda denna typ av option även i noterade bolag. 
Denna möjlighet uppkom i och med att ett förbud av återköp av egna aktier togs bort 
(Andersson & Bratteberg, 2000).  
 
Innehavaren av en köpoption har samma alternativ som vid en teckningsoption. Denne kan 
sälja optionen, begära lösen av optionen eller låta den förfalla. Även för företaget är möjliga 
utfall samma som vid en teckningsoption – lösen eller förfall. Utöver detta kan företaget här 
även återköpa optionen till rådande marknadsvärde. För att ett återköp skall kunna ske krävs 
dock innehavarens samtycke (Ibid.). 
 
Personaloptioner 
 
En personaloption är en skattemässig term och innebär att innehavaren ges en vederlagsfri 
rätt att köpa aktier i företaget i framtiden. Optionens form kan variera men det handlar oftast 
om teckningsoptioner (Arvidsson, 2004). Vad som skiljer personaloptioner från andra 
optionsprogram är att det i sig inte skall ses som ett värdepapper (Andersson & Bratteberg, 
2000). Personaloptioner ses som rena löneförmåner och är ett sämre alternativ för den 
anställde ur skattesynpunkt då optionen beskattas i tjänst och inte i kapital likt 
värdepappersoptioner (Arvidsson, 2004). 
 
Att avgöra om ett optionsprogram skall ses som ett värdepapper eller ej kan vara 
problematiskt. Några viktiga kriterier som en personaloption måste uppfylla berör olika 
förfoganderättsinskränkningar. Exempel på sådana är att de inte kan utnyttjas förrän efter en 
viss tid. Utöver detta får de inte heller pantsättas eller överlåtas (Andersson & Bratteberg, 
2000).  
 
Lämpligheten hos denna sorts option ligger i att företaget kan belöna sina anställda utan att 
dessa behöver ta en ekonomisk risk (Arvidsson, 2004). Vidare syftar ofta användandet av 
personaloptioner till att behålla medarbetare under en längre tid. Detta fungerar genom att 
optionen blir värdelös om mottagaren slutar i företaget. Löptiden för personaloptioner är ofta 
tio år, vilket då kan hålla kvar de anställda under dessa tio åren (Andersson & Bratteberg, 
2000).  

2.8 Syntetiska incitamentsprogram 
 
De syntetiska incitamentsprogrammen karaktäriseras av att inget finansiellt instrument ligger i 
grund för den framtida utbetalningen. Vanligast förekommande är syntetiska aktier och -
optioner (SOU, 2004). 
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2.8.1 Syntetiska aktier  
 
Styrelsearvoden utbetalas traditionellt i Sverige genom ett i förväg fastställt kontantbelopp. 
Då det finns en önskan att öka styrelseledamöternas intresse för företagets utveckling används 
idag även andra sorters incitament. Syntetiska aktier är ett exempel på ett sådant incitament 
och bolagsstämman kan välja huruvida arvodet helt eller delvis skall utgöras av syntetiska 
aktier (Aktiemarknadsnämnden, 2008). 
 
Med syntetisk aktie avses en rättighet att i framtiden ges en utbetalning vars värde motsvarar 
börsvärdet av en aktie i företaget vid utbetalningstillfället. Rätten till tilldelning av syntetiska 
aktier är ofta beroende av om den tilltänkta mottagaren kvarstår sin position inom företaget 
under en viss tid (Ibid.). 
 
Om aktiekapitalet i företaget ökas eller minskas skall antalet syntetiska aktier och värdet per 
syntetisk aktie räknas om så att mottagaren får samma ekonomiska rättigheter som avtalats 
om vid begynnelsen. Rättigheten som följer med den syntetiska aktien får ej belånas, 
pantsättas eller överlåtas (Ibid.). 

2.8.2 Syntetiska optioner 
 
Syntetiska optioner är ett alternativ till tecknings- och köpoptioner. Innebörden är att den 
anställde får en kontant betalning när optionen löper ut som motsvarar skillnaden mellan den 
då rådande aktiekursen och ett lösenpris (Hansson, 2005). Ersättningen betalas ut under 
förutsättning att marknadsvärdet på företagets aktier överstigit det lösenpris som bestämts i 
optionsavtalet. Då optionerna är syntetiska leder de inte till att ägaren till optionen förvärvar 
några riktiga aktier (SOU, 2004). Aktiekapitalet i företaget ökar inte och den anställde 
behöver inte först teckna aktier och sedan sälja dem för att ges förmånen (Hansson, 2005). 
Löptiden på optionerna varierar, men det handlar oftast om en period på tre till åtta år. För 
erhållande av optionen förutsätts att den anställde själv erlägger ett kontant belopp som likvid 
(Aktiemarknadsnämnden, 1994). 
 
Hur ett syntetiskt optionsprogram genomförs kan variera. Det vanligaste och enklaste sättet är 
då arbetstagaren är innehavare och arbetsgivaren är utfärdare (se Figur 4) (Andersson & 
Bratteberg, 2000). 
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Figur 4 Schematisk beskrivning av syntetiska optioner (Andersson & Bratteberg, 2000) 
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I figuren kan ses att ett syntetiskt optionsprogram genomförs i tre steg: 
 

1. Först får utfärdaren (arbetsgivaren) en optionspremie. 
2. Optioner tilldelas innehavaren (den anställda) 
3. Utfärdaren betalar en slutregleringslikvid till innehavaren då denna begär detta samt 

lösentiden gått ut (Andersson & Bratteberg, 2000). 
 
De villkor som ligger till grund för avtalet om de syntetiska optionerna bör baseras på en 
affärsmässig bedömning. Optionens pris bör därför motsvara värdet som erhålls vid en 
beräkning utifrån en allmänt vedertagen värderingsmodell. Programmets omfattning och 
kostnadseffekter bör kunna försvaras med hänsyn till företagets storlek och finansiella 
ställning (Aktiemarknadsnämnden, 1994). 
 
Det finns en nackdel med denna typ av incitament. Företagets kostnad för utbetalningen blir 
initialt okänd för aktieägarna då den syntetiska optionen saknar tak. Innebörden blir att 
företaget får betala för värdestegringen direkt ur den egna kassan (SOU, 2004). Då god sed på 
aktiemarknaden bör eftersträvas är det därför av vikt att aktieägarna ges information om vilka 
kostnader som kan komma att uppstå (Aktiemarknadsnämnden, 2002). 

2.9 Problematik 
 
Incitamentsprogram kan medföra viss problematik och negativa konsekvenser för både 
utomstående aktieägare och dem inom företaget som omfattas av programmet (Arvidsson, 
2004). 

2.9.1 Utspädning 
 
En viktig fråga när det gäller olika sorters incitamentsprogram är vilken utspädningseffekt 
som aktieägarna får kännas vid. Om incitamentsprogrammet innebär en emission där de 
befintliga aktieägarna har en avvikande företrädesrätt medförs en utspädning av deras aktier, 
vilken avgörs av emissionens storlek och eventuell skillnad mellan emissionskursen och 
aktiekursen. Effekten yttrar sig i att aktiekursen går ned till följd av att fler aktier ges ut på 
marknaden. Ju större emissionsvolym och ju lägre emissionskursen är i förhållande till 
aktiekursen, desto större blir utspädningen. Vissa slags incitamentsprogram leder inte i sig till 
någon utspädning av aktieägarnas intresse utan medför endast en kostnad för företaget. 
Exempel är syntetiska optioner och -aktier (Aktiemarknadsnämnden, 2002). 
 
För att visa på effekterna av utspädning visas här ett exempel. Ett aktiebolag ger ut 
teckningsoptioner, som ger en möjlighet att teckna 1 000 nya aktier till ett pris av 50 kr styck 
(totalt värde 50 000 kr). Ursprungligen var 1 000 aktier utgivna med ett totalt värde av 
100 000 kr. Efter nyemissionen blir det totala värdet på företaget 150 000 kr fördelat på 2 000 
aktier. Utifrån denna information ser man att varje enskild aktie har minskat i värde med 25 kr 
styck, från 100 kr till 75 kr styck (150 000 kr/2000 st) (Andersson och Bratteberg, 2000). 

2.9.2 Insiderproblematik 
 
Med insiderinformation menas information om en icke offentliggjord eller icke allmänt känd 
omständighet som är ägnad att väsentligt påverka priset på finansiella instrument (Lagen 
(2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel av finansiella instrument, 2005). Att 
det skall vara förbjudet med insiderhandel motiveras i allmänhet med att det, för att kunna 
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behålla en gynnsam utveckling av marknaden, är viktigt med ett stort förtroende för 
värdepappersmarknadens funktionssätt. Vidare anses att insiderhandel hindrar en god 
genomlysning av marknaden som för ekonomiska aktörer är en förutsättning för en 
fungerande handel (Svenskt Näringsliv, 2006). 
 
Beträffande aktierelaterade incitamentsprogram är det angeläget att genomförandet kan ske 
utan att deltagarna i programmen riskerar träffas av vissa straffbelagda förbud mot 
insiderhandel. Förbud mot insiderhandel regleras i lagen (2005:377) om straff för 
marknadsmissbruk vid handel av finansiella instrument samt i marknadsmissbruksdirektivet 
från EG (Ibid.).  
 
I marknadsmissbruksdirektivet står att läsa att medlemsstaterna skall förbjuda personer som 
besitter insiderinformation att utnyttja denna för att förvärva eller avyttra finansiella 
instrument som omfattas av informationen. I Sverige kommer direktivets innehåll i uttryck 
genom lag (2005:377) (Ibid.).  Enligt § 2-4 lag (2005:377) skall den som bedriver 
insiderhandel tilldömas fängelse i högst två år alternativt böter, beroende på brottets art och 
storlek. 

2.10 Beslutsfattande om incitamentsprogram 
 
Bolagsstämman är det högsta beslutande organet i ett företag. Det åligger bolagsstämman att 
diskutera och fatta beslut i olika ärenden som rör företagets angelägenheter och 
beslutsfattande om incitamentsprogram är inget undantag (Svenskt Näringsliv, 2004). Vilket 
eller vilka bolagsorgan som får ge förslag till incitamentsprogram till VD och ledande 
befattningshavare regleras i Aktiebolagslagen (2005:551):s 8:e kapitel: 
 

51 § ”I ett aktiebolag, vars aktier är upptagna till handel på en reglerad 
marknad i Sverige, skall styrelsen varje år upprätta förslag till riktlinjer för 
bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören 
och andra personer i bolagets ledning. Med ersättning jämställs överlåtelse 
av värdepapper och upplåtelse av rätt att i framtiden förvärva värdepapper 
från bolaget. Riktlinjerna skall avse tiden från nästa årsstämma.”. 

 
52 § ”Om förslaget enligt 51 § ger utrymme för ersättning som inte på 
förhand är bestämd till ett visst belopp, skall det innehålla uppgift om 
ersättningens art och under vilka förutsättningar den skall lämnas eller 
kunna göras gällande”. 
 
53 § ”I de riktlinjer som avses 51 § får det bestämmas att styrelsen får 
frångå riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det”. 
 
54 § ”Bolagets revisor skall senast tre veckor före årsstämman lämna ett 
skriftligt, undertecknat yttrande till styrelsen om huruvida de riktlinjer som 
avses i 51 § och som har gällt sedan föregående årsstämma har följts”. 

 
Beslut som berör aktierelaterade incitamentsprogram regleras även i den så kallade Leo-lagen 
(1987:464). Lagen är på vissa punkter strängare beträffande beslutsreglerna i fråga om 
emission och överlåtelser av aktier och andra finansiella instrument till ledningen. Dels skall 
det enligt Leo-lagen vara bolagsstämman som fattar beslut om dessa emissioner och vidare 
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ställer lagen ett betydligt högre majoritetskrav än aktiebolagslagen (Aktiemarknadsnämnden, 
2002). 
 
Incitamentsprogram baserade på syntetiska optioner kan dock fattas av styrelsen och behöver 
således inte aktieägarnas godkännande. Här är Leo-lagen därför inte tillämplig. Det är 
förenligt med aktiebolagens regler (8:e kapitlet) om kompetensfördelning inom företagen. Att 
styrelsen fattar sådana beslut strider heller inte, enligt Aktiemarknadsnämnden, mot god sed 
på aktiemarknaden (Ibid.). 
 
Eftersom beslut om utfärdande av syntetiska incitamentsprogram inte kräver stöd av 
bolagsstämman är en utförlig och tidig information till aktieägarna och markanden viktigt. 
Beslutet bör offentliggöras direkt och det är önskvärt att företaget redogör för programmets 
art och villkor, samt vilka medarbetare som omfattas. Vidare bör det redogöras för vilket eller 
vilka institut som genomfört värderingen. Information bör också redovisas i företagets 
årsredovisning. Exempelvis bör optionsprogrammets effekter på årets resultat och 
balansräkning särredovisas (Ibid.). 
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3 Metod 
I detta kapitel redogörs för det vetenskapliga förhållningssätt, -ansatser och -angreppssätt 
som präglat arbetsgången och uppsatsens utformning. Vidare förklaras hur datainsamling 
gått till samt vilken intervjuteknik som använts. Slutligen redogörs för giltighetsanspråk och 
källkritik. 
 
Nedan ses ett metodschema (Figur 5) som kan ge läsaren en övergriplig bild av uppsatsens 
tillvägagångssätt samt alternativa tillvägagångssätt. 
 
 

 

3.1 Förhållningssätt 
 
En forskare kan ha olika vetenskapliga förhållningssätt vid angripandet av ett problem. Inom 
forskningen används främst två förhållningssätt, nämligen det positivistiska samt det 
hermeneutiska (Davidsson & Patel, 1994). Problemfrågeställningen i denna uppsats har 
angripits utifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt. 
 

Figur 5 Metodschema (Källa: Egen) 
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Förförståelse 

Dialog 

Tolkning 

Ny förståelseram 

Ny tolkning 

Figur 6 Den hermeneutiska spiralen (Källa: Andersen, 1998) 

Hermeneutikern eftersöker förståelse av meningsbakgrund, inte förklaring av orsakssamband. 
Vid forskningsförfarandet är tolkning centralt för att kunna nå den eftersträvade förståelsen 
(Alvesson & Sköldberg, 2008). En förståelse för företeelser i verkligheten, här olika 
incitamentsprogram, trender och åsikter kring dessa, har eftersträvats. Förståelsen för 
verkligheten har vi nått genom att vi tolkat den information vi tillgodosett oss. 
 
Det sägs att förförståelse är en viktig del av hermeneutikerns tolkningsprocess (Ibid.). Vår 
förförståelse har spelat en central roll vid vår tolkning av verkligheten. Utifrån vår tidigare 
vetskap kring problemområdet har vi tolkat den information vi samlat in empiriskt, vilken 
senare kom att ligga i grund för vår analys. Utöver vår tidigare vetskap var vår förförståelse 
även influerad av våra inre referensramar, vilka har format vårt medvetande. 
 
Förförståelsen i beaktande medför att det rymt subjektivitet i vår tolkningsprocess. Detta är, 
enligt Davidsson & Patel (1994), förenligt med det hermeneutiska förhållningssättet. 
Subjektiviteten har yttrat sig dels genom vår förförståelse, men också genom att tolkningar 
har gjorts av verkligheten. Då vi använt en kvalitativ metod bör subjektiviteten inte ses som 
en begränsning utan snarare en nödvändighet, detta eftersom den inte går att undvika vid en 
personlig och djupgående tolkning. Det var dock viktigt att subjektiviteten inte kom att prägla 
vår arbetsprocess negativt. Exempelvis fick förförståelsen inte medföra att fördomar och 
olämpliga känslor ledde till ett missvisande resultat. 
 
Hermeneutiken bygger på, och förutsätter att, forskaren tar hänsyn till del och helhet av ett 
problem. För att förstå delen måste det även råda en förståelse för helheten – och vice versa 
(Alvesson & Sköldberg, 2008). Del och helhet, liksom förståelse och förförståelse, är viktiga 
komponenter i den för hermeneutiken så betydande hermeneutiska spiralen (Figur 6). Denna 
är en metafor för hermeneutikens syn på forskarens tolkningsakt (Davidsson & Patel, 1994). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Den hermeneutiska spiralen kan sägas känneteckna vår arbetsprocess. Med förförståelse som 
grund har vi tolkat vår empiri i förhållande till den teoretiska referensramen. I syfte att skapa 
förståelse om verkligheten har vi sedan pendlat mellan dess del och helhet. Förståelsen har 
genom detta hela tiden utvecklats. 
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3.2 Ansats 
 
Andersen (1998) menar att det i syfte att skapa kunskap generellt finns två ansatser som 
används: Induktion och deduktion. Den som är deduktiv utgår från en generell regel vilken 
sägs förklara ett specifikt fall. Den induktive utgår från flera fall och hävdar att ett observerat 
samband ses som giltigt – en samling enskildheter ger en allmän sanning. De två ansatserna är 
ofta uteslutande alternativ men inom forskning används vanligen en hybrid som benämns som 
abduktiv. Abduktion inbegriper förståelse till skillnad från de förstnämnda (Alvesson & 
Sköldberg, 2008). Ansatsen, menar Bassim Makloufi3, innebär en blandning av induktion och 
deduktion och är lämpligare vid forskning då det först är genom abduktion som ny 
teoribildning kan ske. Karaktäristiskt vid abduktion är, enligt honom, att växelverkan hela 
tiden sker mellan teori och empiri. 
 
Vi har använt oss av en abduktiv ansats. I vårt arbete har empirin analyserats i förhållande till 
den teoretiska referensramen. Vi såg abduktion som den lämpligaste ansatsen då den ger 
spelrum för både teori och empiri att ha en ömsesidig påverkan på uppsatsen. Ansatsen gav 
bäst förutsättningar för att vi skulle kunna besvara vår frågeställning och uppfylla vårt syfte. 
 
Vår arbetsprocess var även abduktiv på så sätt att det skedde en växelverkan mellan teori och 
empiri; vi påverkades av en viss förförståelse, vi utförde en empirisk, explorativ 
förundersökning och skapade oss en teoretisk referensram. Sedan skapade ytterligare empiri 
en grund för modifiering av vår referensram. Våra tolkningar kom således att utvecklas och 
påverka vår syn på ämnet. 
 
Även om uppsatsen framförallt karaktäriseras av en abduktiv ansats så användes en mer 
renodlad induktiv ansats i den explorativa förundersökningen. Vid denna skedde inte någon 
växelverkan mellan teori och empiri, utan syftet med fallstudien var att, utifrån det empiriska 
underlaget, införskaffa mer generella kunskaper om teorin.  

3.3 Angreppssätt 
 
Vid en studie skall angreppssättet fungera som ett verktyg med avsikt att bistå författaren att 
uppnå sitt syfte. Vanligtvis brukar man skilja på två metodiska angreppssätt – kvalitativ och 
kvantitativ metod. Vilket angreppssätt som bör användas styrs i mångt och mycket av studiens 
problemformulering och syfte (Holme och Solvang, 1997).  
 
Syftet med denna uppsats är inte förklarande utan snarare att skapa förståelse för trenden 
bland incitamentsprogram samt synen på olika program. Då vi velat skapa oss förståelse har 
vi använt ett kvalitativt angreppssätt. På så sätt skapades en djup förståelse och kunskap om 
ämnet. Den kvantitativa metoden ansågs aldrig vara ett bra alternativ då denna ej, enligt 
Holme och Solvang (1997), erbjuder den djupa respons som bedömdes behövas.  
 
Det är vid en kvalitativ metod viktigt att sätta problematiken i samband med helheten 
(Andersen, 1998). Det är också av vikt att göra tolkningarna utifrån de undersökta områdenas 
perspektiv (Holme och Solvang, 1997). Då det även inom hermeneutiken är viktigt att hitta 
samband och sätta sig in undersökningsobjektets situation så finns en tydlig koppling mellan 
vårt förhållningssätt och vår valda metod. 

                                                
3 Bassim Makhloufi, universitetsadjunkt Högskolan i Borås, föreläsning 2007-01-30. 
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3.4 Datainsamlingsmetod 
 
Data kan delas in i två kategorier – sekundär- och primärdata. Den förstnämnda syftar till 
data som någon annan samlat in medan primärdata samlas in av forskaren själv (Andersen, 
1998). Vid val av källmaterial bör primärdata föredras framför sekundärdata. Primärdata har 
ett mer trovärdigt ursprung och innehåller mer grundläggande information. Sekundärdata 
hämtar information från primärdata och är beroende av dem. Det behöver dock inte medföra 
att sekundärdata alltid är mindre tillförlitliga (Holme & Solvang, 1997). 
 
De primärdata som använts tillgodosågs genom intervjuer där vi avsåg att diskutera 
problematiken samt respondenternas syn på den. 
 
Vår teoretiska referensram utgörs av sekundärdata och de består framförallt av vetenskaplig 
litteratur, vetenskapliga artiklar samt artiklar från ekonomiinriktade tidskrifter. Den litteratur 
som använts valdes med omsorg utifrån ämnesområde samt på auktoritetsbasis. Gällande de 
vetenskapliga artiklarna påverkades urvalet framförallt utifrån relevansen i förhållande till det 
valda ämnet. Artiklar från andra tidskrifter har framförallt valts ut på aktualitetsbasis. 

3.5 Intervjuteknik 
 
För att på bästa sätt besvara frågeställningarna har kvalitativa intervjuer genomförts. Strävan 
var att vi skulle träffa alla respondenter personligen, men då många huvudkontor är placerade 
i Stockholm valde vi att använda oss av telefonintervjuer i flera fall. Dessutom hade flera av 
respondenterna inte tid med långvariga personliga intervjuer.  
 
En kvalitativ intervju ger utrymme för flexibilitet så till vida att frågorna och dess ordning kan 
justeras under processens gång. Detta ger en möjlighet till att bättre styra intervjuerna efter 
situationen, då inga standardiserade frågor används, för att på bästa sätt uppnå syftet.  Genom 
denna flexibilitet omarbetas ofta frågorna då ny kunskap och förståelse hela tiden tillförs, 
vilket dock inte enbart är positivt. En negativ aspekt är att den första och sista intervjun kan 
komma att behandlas olika – frågor och fokus kan ha skiftat (Holme och Solvang, 1997). Sett 
till intervjuerna skedde en viss skiftning av fokus från intervju till intervju. Orsaken till detta 
var att förståelsen ökade under processens gång. För att öka jämförbarheten mellan 
intervjuerna hade vi möjlighet att kontakta respondenterna igen i de fall vi ansåg det behövas.  
 
Tidigare nämndes att inga standardiserade frågor användes vid intervjuerna. Istället skedde en 
diskussion med respondenterna. Diskussionen i sig var baserad på förberedda frågor. 
Skillnaden här är, som tidigare nämnts, att frågorna blir mer flexibla. Det viktiga var inte att 
en fråga ställdes utan att den faktiskt diskuterades. Frågorna som användes hade därför som 
syfte att fungera som katalysatorer till diskussionerna. Om inte diskussionen ledde åt rätt håll 
kunde frågorna användas för att leda in samtalet på rätt spår igen. Frågorna fungerade också 
som en ”checklista” för att säkerställa att allt relevant diskuterades. Genom att en kvalitativ 
intervju genomfördes innebar det, precis som Holme och Solvang (1997) säger, att 
respondenterna diskuterade relevanta företeelser som vi ursprungligen inte tänkt på. 

3.6 Empiriskt urval 
 
I syfte att tillskansa sig en nyanserad kunskap är det bra att inkludera så olika 
undersökningsobjekt som möjligt vid ett kvalitativt empiriskt urval (Ibid.). I avsikt att uppnå 
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vårt syfte samt erhålla en nyanserad kunskap så har olika organisationer kontaktats. 
Gemensamt för alla organisationer är att de har ett stort intresse av incitamentsprogram och 
dess utformning. De organisationer vi valt att inkludera är tidningarna Dagens Nyheter och 
Svenska Dagbladet, institutionerna Swedbank Robur, Andra AP-fonden, AMF Pension samt 
investmentbolaget Investor AB. Dessa organisationer är väl insatta i ämnet och anses av oss 
vara viktiga aktörer på marknaden.  
 
För att kunna besvara frågeställningarna och på så sätt uppfylla syftet är det viktigt att val av 
respondenter görs med stor omsorg. Diskuteras området med en person som ej är väl insatt i 
problematiken kan forskaren bli vilseledd vilket leder till en negativ påverkan på 
forskningsresultatet (Holme och Solvang, 1997). För att undvika problematiken ämnade vi 
kontakta de mest sakkunniga inom de organisationer som kom att ingå i undersökningen.  
 
Tanken med att intervjua sakkunniga på tidningarna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet 
var att vi genom detta kunde få ta del av opartiska uttalanden, främst om den rådande trenden 
bland incitamentsprogram. Tidningarna är således tänkta att ge oss underlag till ett svar på vår 
första problemfråga, vilken behandlar hur trenden ser ut. 
 
De institutioner vi intervjuat är några av Sveriges största kapitalförvaltare, vars förvaltning 
redogörs för i följande tabell: 
 

Swedbank Robur4 401 miljarder 2007-12-31 
Andra AP-fonden5 227,5 miljarder 2007-12-31 
AMF-pension6 276 miljarder 2007-12-31 
Sammanlagd förvaltning 904,5 miljarder  

 
I tabellen kan ses att institutionerna förvaltar hela 904,5 miljarder kr, vilket delvis 
representeras i betydande aktieinnehav i en mängd svenska företag. Förhållandet anser vi 
legitimerar uttalanden om svenska storägares allmänna åsikter kring dagens 
incitamentsprogram. 
 
Att vi intervjuat det välrenommerade investmentbolaget Investor AB ger uppsatsen ytterligare 
en, i våra ögon, intressant vinkling. Detta då det har betydande aktieinnehav i flera noterade 
företag och i högsta grad varit aktuellt i debatten om vårens incitamentsprogram. Värdet av 
Investor AB: s samlade investeringar uppgick 2008-03-31 till 147,5 miljarder kronor (Investor 
AB, 2008 A). 
 
Detta upplägg medförde således sammantaget att vi gavs både opartiska uttalanden och att vi 
fick mer partisk information. Tilläggas bör att båda sorter eftersöktes i syfte att besvara 
problemfrågorna. 
 
Utöver den empiriska undersökningen inkluderas den explorativa förundersökningen med 
Aktiespararna i analysen. Tanken med att inkludera förundersökningen i analysen är att 
Aktiespararna, till skillnad från institutionerna, företräder den enskilde spararen. Genom att 
kontakta både Aktiespararna och storägare såsom institutioner ämnar vi att skapa en bild av 
olika aktieägares åsikter om ämnet – stora som små. 
 
                                                
4 Swedbank Robur (2008) A. 
5 Andra AP-fonden (2008) A. 
6 AMF Pension (2008) A. 
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3.7 Giltighetsanspråk 
 
En studies giltighet kan mätas utifrån begreppen reliabilitet och validitet.  Tillfredsställande 
nivåer nås genom en löpande granskning vid bearbetning av det undersökta materialet. 
Reliabiliteten bestäms av hur mätningen utförs samt noggrannheten vid bearbetningen. 
Validiteten är beroende av vad forskaren mäter (Holme & Solvang, 1997). 

3.7.1 Reliabilitet 
 
En så hög reliabilitet som möjligt är en målsättning vid de flesta studier och en hög reliabilitet 
uppnås om olika och oberoende mätningar skulle ge samma eller ett snarlikt resultat (Ibid.). 
Den information som gavs från våra respondenter anser vi ha hög reliabilitet i förhållande till 
vårt syfte. Då vi utfört kvalitativa intervjuer kan vi dock inte vara lika säkra på att detta 
förfarande leder till god reliabilitet, detta eftersom angreppssättet rymmer subjektivitet. Det är 
förmodligen inte så att en annan forskare, även om denne ställt samma frågor, tolkar svaren 
på samma sätt som vi. 
 
Vid ett kvalitativt angreppssätt läggs inte lika stor vikt på god reliabilitet (Holme & Solvang, 
1997). Vi anser dock inte att detta faktum innebär att forskaren ej skall sträva efter en så 
tillfredställande reliabilitet som möjligt. För att öka vår reliabilitet har vi spelat in våra 
intervjuer och granskat dem både individuellt och tillsammans. Efter att vi sammanställt det 
empiriska materialet har vi låtit respondenterna granska materialet per e-post. Detta har varit 
väldigt viktigt både för oss samt för respondenterna. Tilläggas bör att respondenterna har varit 
väldigt noggranna med att kontrollera att de inte har blivit missuppfattade då det i mångt och 
mycket rört sig om ett känsligt ämne. Genom dessa åtgärder tror vi oss ha minimerat risken 
för feltolkningar av det empiriska materialet. Med det kvalitativa angreppssättet i åtanke är 
det dock ändå svårt att säga att resultatet i denna uppsats har en hög reliabilitet. 

3.7.2 Validitet 
 
En hög validitet är ett resultat av att forskaren har mätt det som denne avsett att mäta (Patel & 
Tebelius, 1987). Då vi utfört kvalitativa intervjuer tror vi oss ha nått en godtagbar 
validitetsnivå. Även om de flesta intervjuer har utförts per telefon har det givits utrymme för 
ömsesidig medverkan, vilket medfört att vi själva aktivt kunnat verka för att få svar på våra 
frågor och således kunnat mäta det vi avsett mäta. Interaktionen med respondenterna har 
inneburit att vi kunnat ställa samma frågor flera gånger om något känts oklart från vår eller 
deras sida, vilket ökar probabiliteten att nå en hög validitet. Vidare har respondenterna varit 
tillmötesgående på så sätt att de givit oss möjlighet att återkomma med ytterligare frågor. 
 
Det kvalitativa angreppssättet ger goda förutsättningar till en hög validitet, men det är ändå 
inte helt problemfritt (Andersen, 1998). Vi är medvetna om att det ställs höga krav på oss som 
forskare att vi tolkar och upplever det som sägs på ett korrekt sätt. Därför har det varit viktigt 
att vi varit lyhörda och öppna för mottagande av ny information. 

3.8 Källkritik 
 
Alla de källor som har använts i uppsatsen har genomgått en kritisk granskning, vilket är 
viktigt enligt Holme och Solvang (1997). De vetenskapliga källorna har valts utifrån 
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ämnesområde samt författarnas trovärdighet. Då främst litteratur från erkända författare inom 
ämnet har använts bedömer vi tillförlitligheten på källorna som hög. 
 
Artiklar från dagspressen bedömer vi generellt inte som lika tillförlitliga som vetenskapliga 
källor och de väger inte lika tungt i ett vetenskapligt sammanhang. Eftersom tillförlitligheten 
är lägre bör detta beaktas vid användandet av dem. För att minimera risken att resultatet 
påverkats negativt används källor av detta slag främst i inledningskapitlet och då i syfte att 
belysa problematikens och ämnets aktualitet. 
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4 Empiri 
I detta kapitel redovisas de kvalitativa intervjuer som gjorts. Empirin består av information 
från intervjuer med två tidningar, tre fondbolag samt ett investmentbolag. 
 
Följande information härstammar från våra intervjuer och har valts ut genom en process där 
information som verkat överflödig eller irrelevant sållats bort. Till en början sammanställdes 
hela intervjuerna, men efter en kritisk granskning visade det sig att viss information inte var 
intressant ur ett problemlösande perspektiv eller skulle medföra att vårt syfte uppnåddes. 
Sådan information valde vi att bortse ifrån under förutsättning att respondenternas avsikter 
med sina uttalanden förblev intakta. Bearbetningen skedde därför med stor omsorg. 

4.1 Dagens Nyheter 
 
Dagens Nyheter är en dagstidning som har som mål att vara Sveriges ledande, största och 
mest lästa. Tidningen är oberoende, liberal samt står fri från ekonomiska maktsfärer. Den 
arbetar för att vara landets dominerande tidning för läsare som är intresserade av bland annat 
ekonomi och samhällsfrågor (Dagens Nyheter, 2008). 
 
Intervju7 med Pia Gripenberg, börskrönikör 
 
Enligt Pia Gripenberg är trender något som kommer och går hela tiden och deras orsaker 
varierar. Under senare år har flertalet företagsskandaler bidragit till förändringar. Exempelvis 
blev Skandias incitamentsprogram uppmärksammade i media för sina extrema utfall. Idag 
eftersöks att det skall vara lättare att se effekter, vilket delvis kan härledas till 
Skandiaskandalen. Än idag vill institutioner se en förändring av programmen som leder till en 
mer relevant ersättning till de inblandade. Allmänt anses att incitamentsprogram skall falla ut 
på grund av prestation. Många anser till exempel att det inte skall vara så att enbart en stark 
börsuppgång motiverar höga ersättningar till dem som omfattas av programmen. Har det 
däremot gjorts en stark prestation är de värda sin belöning och då blir det heller ingen skandal 
att tala om. 
 
Gripenberg tycker att det är förståeligt att det höjs många röster från olika håll mot att 
ledningar har otroligt höga ersättningar och att många anser att det är långt över vad som är 
rimligt – speciellt om man ser till andra yrkesgrupper inom näringslivet. Men samtidigt menar 
hon att på på bolagsstämmorna, där vanliga aktieägarna kan göra sin röst hörd, är debatten 
förvånansvärt liten. Exempelvis har Ericsson gått relativt dåligt på börsen under en tid men 
det är få aktieägare som opponerar sig mot VD Carl-Henrik Svanbergs ersättning. 
 
Gripenberg hävdar att det generellt är svårt att bedöma om utvecklingen i världen, beträffande 
incitamentsprogram, går hand i hand med det som sker i Sverige. Däremot kan sägas att 
Sverige i mångt och mycket följer utvecklingen i USA. Där har de dock helt andra 
ersättningsnivåer och belöningssystem. Det pågår idag en stor debatt i USA kring ledande 
befattningshavares ersättningar, speciellt nu då de lever i en tid präglad av stora kursfall. Trots 
dåliga tider verkar det som att ledningen ofta blir berikade och debatten kring detta har 
definitivt ökat debatten Sverige. 
 

                                                
7 Telefonintervju 2008-04-28 
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Enligt Gripenberg är man från ägarhåll intresserade av att personalen är aktieägare i företaget 
och hon tror att erbjudanden om aktiesparprogram kan komma att öka i framtiden. Något som 
ses som positivt bland företagen är att alla anställda kan ges möjlighet till aktieägande. I 
praktiken är det dock sällan så att utfallet blir som det var tänkt. Allmänt skall anställda också 
vara försiktiga med att beblanda löpande intäkter, det vill säga lön, med förmögenhet – de 
riskerar inte enbart att bli av med jobbet, utan även sin personliga förmögenhet. Detta fick 
exempelvis många anställda i det amerikanska företaget Enron bittert erfara. 
 
Gripenberg påstår att trenden visar att fler företag lämnar optionsprogram för aktierelaterade 
program. Beträffande syntetiska optionsprogram anser många att det är svårt att se deras 
framtida värde, deras aktievärde. I vår har exempelvis Investor AB visat att de välkomnar 
syntetiska aktieprogram i de företag de är ägare i. Viktigt att påpeka är dock att syntetiska 
aktier främst är ett alternativ för bolagens styrelser, inte för de ledande befattningshavarna. 
Programmens popularitet ligger mycket i att näringsliv och allmänhet eftersöker ett närmare 
samband mellan styrelsens och aktieägarnas intressen. Det anses vara viktigt att det sker en 
långsiktig satsning från styrelsens sida.  
 
Att syntetiska aktier löser den insiderproblematik som råder för styrelseledamöter är också ett 
argument för programmen, menar Gripenberg. Dessutom är det, ur ägarnas synvinkel, bra 
eftersom ett styrelsearvode beskattas och då blir det relativt sett inte så mycket kvar att 
investera i aktier. Kopplingen mellan arvodet och kursens utveckling blir helt enkelt tydligare 
med syntetiska aktier. Syntetiska aktier menar hon att vi nog kommer att få se mer av i 
framtiden, speciellt i de företag där Investor AB finns som ägare. Men i allmänhet kommer 
nog företag att avvakta lite för att se hur väl programmen slår ut. Men en intressant modell är 
det definitivt enligt Gripenberg. 
 
Beträffande krav på incitamentsprogrammens utformning har debatten kring utspädning blivit 
mer och mer påtaglig och många ägare tycker det är viktigt att utspädningsfrågan tas hänsyn 
till vid val av program. Mycket tack vare Skandiaskandalen debatteras det även kring att sätta 
ett tak för de utfall som programmen kan ge. Tak innebär dock att marknadsmekanismer sätts 
ur spel. Att använda syntetiska alternativ kan då vara en idé, men förmodligen kommer de 
populära kraven på tak att fortsätta ställas. 

4.2 Svenska Dagbladet 
 
Svenska Dagbladet är en riksspridd tidning med Stockholmsområdet som huvudinriktning. 
Tidningen läses av närmare 500 000 läsare varje dag och kommer ut i delarna nyheter, kultur 
och näringsliv. I mediehuset ingår även näringslivssajten E24 med inriktning mot börs och 
finans (Svenska Dagbladet, 2008). 
 
Intervju8 med Andreas Cervenka, reporter och krönikör 
 
Trenden under senare år är, enligt Andreas Cervenka, att det riktats mycket mer fokus på 
incitamentsprogram. Det har medfört ett ökat tryck från ägare, främst större ägare såsom 
fonder och institutioner, vilka har börjat ställa betydligt högre krav på företagens utformning 
av programmen. Större fokus och ökat tryck är självklart också resultat av uppmärksammade 
fall såsom Skandiaskandalen. 90- talet visade på en trend i form av användning av 
optionsprogram, en modell som kom från USA och påverkade den svenska företagskulturen. 
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Användandet av dessa program exploderade under slutet av 90-talet och då hade väldigt 
många svenska företag amerikanska modeller där gratisoptioner delades ut – utan krav på vare 
sig prestation eller resultat som ställdes i relation till konkurrenterna. Programdeltagarna 
betalade ingenting för optionerna, det vill säga gick kursen upp så blev de rika och gick den 
ner så förlorade de ingenting. 
 
Cervenka menar att de större ägarna idag ställer mer krav på företagen och deras program. 
Företagen skall motivera varför programmen finns och precisera vad ersättningarna ställs i 
relation till. Det kan exempelvis handla om att uppnå vissa mål, såsom vinstökning eller 
kursökning jämfört med konkurrenter. Vidare beslutas ofta om tak för hur mycket exempelvis 
optioner kan bli värda och det råder i dag en lite striktare syn vad gäller lösenpris – trösklarna 
har blivit högre. 
 
Nu i vår kan, enligt Cervenka, ses att aktier används alltmer som bas för incitament istället för 
optioner. Optionsprogram baserade på teckningsoptioner och personaloptioner ser ut att ge 
vika för mer aktiebaserade varianter. Optionsinnehav innebär ett lägre risktagande och får 
som effekt att innehavaren har incitament kortsiktigt, vilket kan leda till att försök görs att 
driva upp kursen när optionens löptid löper ut. Aktier ses nu därför av många som ett bättre 
verktyg för att förena ägares och anställdas mål. Tongivande förespråkare av aktierelaterade 
incitamentsprogram har varit Wallenbergssfären med investmentbolaget Investor AB i 
spetsen. Bland annat har Investor AB varit med och beslutat om aktiesparprogram i företag 
som Ericsson. Beträffande aktiesparprogram så tror Cervenka att vi kommer få se mer av dem 
i framtiden. Detta då de på ett bra sätt förenar aktieägares och ledningens mål och då de 
tillåter att många anställda deltar i programmen. 
 
Inom Wallenbergssfären har de under våren även implementerat aktiebaserade incitament på 
styrelsenivå och i Investor AB erbjuds numera styrelseledamöterna syntetiska aktier. 
Generellt är syntetiska aktier något som enbart används som incitament för styrelser. Att det 
skulle kunna bli aktuellt för exempelvis VD och ledning menar Cervenka är ytterst tveksamt, 
utan det handlar mer om att man vill få styrelsen ”med i båten”. Hela grundtanken med de nu 
populära aktierelaterade programmen, menar han, är att sätta företagets ledning i samma sits 
som aktieägarna. 
 
När det gäller kraven som numera allmänt ställs på incitamentsprogram så nämner Cervenka 
att utspädning helst skall vara så liten som möjligt (den får generellt, som tumregel, inte 
överstiga mer än 5 procent av totalen) men också att det ofta ställs krav på måluppfyllelse av 
olika slag. 
 
Om syftet med incitamentsprogrammen ofta uppfylls kan enligt Cervenka verkligen 
diskuteras. Spontant tycker han att det inte går att säga att ett företag som använder ett visst 
program går bättre än ett utan. Som aktieägare tycker han definitivt att man bör ifrågasätta 
nyttan med programmen. Som argument för incitamentsprogram säger vissa idag, och det 
menar han är klassisk retorik, att vi i Sverige måste anpassa oss efter marknaden eftersom 
våra duktiga chefer annars söker arbete utomlands. Cervenka ställer sig dock mycket tveksam 
till resonemanget. 

4.3 Swedbank Robur 
 
Swedbank Robur är en av Nordens största kapitalförvaltare och är en betydande aktieägare i 
många svenska börsnoterade företag. De arbetar aktivt med ägarstyrning och i deras ägarroll 
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utövar de påverkan på företagens styrelse och ledning (Swedbank Robur, 2008 B). Swedbank 
Robur förvaltar cirka 671 miljarder kronor. Cirka 72 procent av de förvaltade tillgångarna är 
placerade i aktier, resten är placerade i räntebärande värdepapper (Swedbank Robur, 2008 C).  
 
Intervju9 med Åsa Nisell, Director Corporate Governance 
 
Generellt anser Swedbank Robur att det är viktigt att incitamentsprograms syften framgår och 
att de är utformade utifrån syftena så att de får rätt styrningseffekt. Enligt Åsa Nisell tror de 
på Swedbank Robur att väl avvägda aktierelaterade incitamentsprogram kan öka motivationen 
och intresset hos anställda i noterade bolag att skapa aktieägarvärde på lång sikt. De anser att 
dessa program skall vara utformade så att de främjar ett långsiktigt aktieägande. Nisell 
påpekar att det är viktigt att ersättningen hålls inom en rimlig nivå. På Swedbank Robur ser de 
bland annat till relationerna mellan olika ersättningskomponenter i förhållande till den totala 
ersättningen. Däremot är det inte alltid lämpligt med aktierelaterade program, utan andra 
lösningar kan vara bättre i vissa fall. 
 
På Swedbank Robur upplever de oftast att syftet med de olika programmen uppfylls, eftersom 
programmen ofta medför blir en fokusering på mål som mäts. Vad gäller aktierelaterade 
program så tycker de dock att det finns utrymme för förbättringar med att tydliggöra syftet 
med programmen. 
 
Trenden under senare år menar Nisell är att det, för tilldelning, krävs en motprestation i form 
av egeninvestering och/eller måluppfyllelse av i förväg uppställda mål. På Swedbank Robur 
ser de också en trend i att företag måste mäta sig mot en grupp konkurrenter och att de måste 
mäta ökningen av totalt aktieägarvärde för att det skall bli något utfall i programmen. Bland 
större företag ser Nisell även en trend i att program som kräver en egeninvestering ökar. 
Beträffande belöningar ökar användandet av aktier på bekostnad av optioner. Till viss del kan 
denna trend även ses utomlands, men det är stora skillnader mellan branscher och länder. På 
Swedbank Robur tror de att dessa trender kommer att fortsätta. 

 
Nisell säger att det generellt inte går att nämna något specifikt incitamentsprogram som de på 
Swedbank Robur tycker är bäst. Detta motiverar hon med att företag är olika och befinner sig 
i olika faser. Dessutom kan de ha anställda i olika delar av världen, vilket försvårar ett 
generellt ställningstagande från deras sida. Däremot menar hon att de helst ser typer av 
aktieprogram i allmänhet och att det sker en egeninvestering från deltagaren. Anledningen till 
det sistnämnda är att det ger en direkt likställighet med övriga aktieägare, något de på 
Swedbank Robur ser som mycket positivt. Användande av optionsprogram kan exempelvis 
leda till ett risktagande som inte är önskvärt. Hon påpekar dock att det är styrelsens sak att 
utforma och motivera programmen. 
 
Nisell nämner att aktiesparprogram välkomnas av Swedbank Robur då dessa program 
innebär både egeninvestering och risktagande från deltagarna. Deras inställning till 
programmen beror dock på hur de är utformade, syftet med dem samt huruvida de 
prestationskrav som ställs är rimliga och relevanta.  
 
Angående incitamentsprogram till styrelser är Swedbank Roburs huvudlinje att styrelsers 
arvode skall vara ett fast arvode och att styrelseledamöterna själva bör investera i aktier i 
företaget och behålla dessa tills efter att uppdraget upphört. I enskilda fall kan det förekomma 
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rörlig ersättning men det är då viktigt att det motiveras och utvärderas. Nisell menar att det 
finns risker med att ersättningen utformas på sätt som medför att styrelsens kontrollerande 
funktion åsidosätts eller kan ifrågasättas. Å andra sidan, påpekar hon, finns det idag 
konkurrens från Private Equity-bolag och internationella företag gällande rekrytering av 
styrelseledamöter. På Swedbank Robur tror de därför att arvodesnivåerna kan behöva justeras 
uppåt för vissa mer internationella företag om svenska företag skall kunna fortsätta rekrytera 
bra internationella styrelseledamöter. I vissa fall menar Nisell att syntetiska aktier kan vara ett 
alternativ till styrelseledamöter, men samtidigt är ändå huvudalternativet enligt Swedbank 
Robur att styrelsen och ledande befattningshavare skall vara aktieägare ”på riktigt”. 
 
Då Swedbank Robur tar ställning till olika incitamentsprogram så tittar de på principerna för 
den totala ersättningen som förutom den fasta lönen kan bestå av andra komponenter, till 
exempel olika rörliga lönedelar på kort (ofta årsvis) och/eller lång sikt, pensionsvillkor och 
eventuella ersättningar vid uppsägning. De anser att rörlig lön med tydliga och mätbara mål 
kan vara ett bra sätt att få fokus på rätt saker i en organisation. Det är styrelsens sak att se till 
att företagen har utformat ersättningssystemen så att företaget kan attrahera och behålla 
personal. I viss mån är det också styrt av lokala förhållanden, branschförhållanden och olika 
länders kulturer vilket gör att förekomsten och andelen av den rörliga ersättningen kan 
variera. Förhållandena är något som de som ägare måste ta hänsyn till. 

 
Nisell påpekar att för de aktierelaterade programmen är det som aktieägare viktigt att förstå 
vilka konsekvenserna kan bli för företaget i form av utspädning och kostnader, både 
maximala och förväntade kostnader och vilka antaganden som gjorts. Som ägare är det 
således viktigt att göra en så kallad känslighetsanalys. Därutöver måste det skapas en 
uppfattning om hur programmet för olika anställningskategorier relaterar till den totala 
ersättningen och styrelsens motivering till detta, samt att de är rimliga.  
 
På Swedbank Robur anses, beträffande programmens omfattning, att det är viktigt att även 
nyckelpersoner utanför den direkta företagsledningen kan inkluderas i programmen. Nisell 
påpekar dock att det ibland inte är möjligt med allt för stora och omfattande program då 
kostnad och utspädning skulle bli för stor och inte kan motiveras. Men inställningen till 
omfattningen beror också på hur ersättningsstrukturen ser ut för övrigt i företaget.  

4.4 Andra AP-fonden 
 
Andra AP-fonden förvaltar framgångsikt offentliga pensionsmedel och fonden är en av fem så 
kallade buffertfonder i det offentligt förvaltade pensionssystemet. Det huvudsakliga målet är 
att arbeta för att få det svenska pensionskapital som fonden ansvarar för att maximeras. 2007-
12-31 uppgick fondkapitalet till 227,5 miljarder kronor (Andra AP-fonden, 2008 A). De 
största svenska innehaven finns i Volvo, Hennes & Mauritz, Nordea, Ericsson, TeliaSonera, 
Meda, Handelsbanken och Sandvik (Andra AP-fonden, 2008 B). 
 
Intervju10 med Carl Rosén, chef ägarstyrning och information 
 
Andra AP-fonden är positivt inställda till incitamentsprogram i allmänhet, speciellt om de 
innebär att företagsledning och styrelse ges samma incitament och tar en liknande risk som 
aktieägarna. Angående incitamentsprogram anser de att det är viktigt att de som omfattas av 
programmet tvingas investera egna pengar och att det finns ett prestationskrav som grund för 
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tilldelning. Andra AP-fonden har inget generellt uttalande om prestationskrav i sin ägarpolicy, 
utan Carl Rosén menar att dessa är specifika från företag till företag. Men det ligger dock i 
deras intresse att det finns ett underliggande prestationskrav som är relevant och försvarligt 
utifrån företagets situation. 
 
Om ledning skall tilldelas extra ersättning utöver befintlig lön så anser Rosén att det är viktigt 
att ersättningen är relevant, motiverande och att den står i rimlig relation till företagets storlek 
och resultat. Då Andra AP-fonden ställer sig bakom ett program innebär det oftast att det har 
en tydlig koppling mellan prestation och utfall. De vill gärna se ett tak för tilldelning men ej 
för utfall. Detta är inget de diskuterar i sin policy men Rosén menar att det inte ger någon 
fördel för dem som aktieägare att begränsa värdet, men däremot ger det värde att begränsa 
tilldelningen. Om man sätter tak på värdet försvinner incitamentet för att förädla aktieägarnas 
pengar, påpekar Rosén. 
 
En fråga som är aktuell är huruvida incitamentsprogram generellt bör rikta sig till så många 
anställda som möjligt eller ej. Andra AP-fonden har ej något principuttalande i sin ägarpolicy 
om att det är önskvärt att det alltid skall vara så breda program som möjligt. De tycker inte att 
det alltid skall vara så. Motiveringen till detta är att ju bredare programmet är desto dyrare blir 
det oftast. 
 
Beträffande incitamentsprogram finns det enligt Rosén en jättetydlig trend. I allt större 
utsträckning inrättas incitamentsprogram som innefattar krav på egeninvestering och 
prestationskrav, något som Andra AP-fonden arbetar för. Sådana program är exempelvis 
aktierelaterade incitamentsprogram.  
 
Optionsprogram såsom teckningsoptions- och personaloptionsprogram är dock fortfarande 
vanliga, men främst i lite mindre företag. Rosén menar att i vissa mindre företag kan det vara 
så att enda möjligheten till att skapa incitament är att använda sig av teckningsoptioner. 
Exempelvis har bioteknikföretag inte så tillfredställande kassaflöden i ett initialt skede, vilket 
medför att andra sorters incitament blir inaktuella. 
 
I de fall incitamentsprogrammen är aktierelaterade anser Rosén att det skall finnas en lång 
investeringshorisont och en tydlig koppling mellan prestation och utfall. Programmen skall 
också ställas i relation till jämförbara prestationer. Kan man få in aktierelaterade incitament så 
är det bra och de är mycket bättre än optioner eftersom innehavarna är ”in the money” hela 
tiden. Incitamentsprogram bör dock inte enbart vara kopplade till den allmänna 
börsutvecklingen. I vissa fall kan då exempelvis företagsledningen gå miste om belöningar 
trots goda prestationer, eftersom de kanske ej avspeglats i aktiekursen. 
 
Rosén ser fördelar med matchningsprogram såsom aktiesparprogram och det är att de skapar 
det så efterlängtade aktieägandet bland ledande befattningshavare. Positivt, jämfört med 
optionsbaserade program, är att aktieägandet innebär att man som anställd alltid ”sitter i 
båten”. Nackdelen är att sådana program är dyra både för företag och anställda. Företag måste 
matcha sparaktien med de aktier som senare tilldelas deltagaren och dessutom tillkommer 
sociala avgifter. För deltagaren är det kostsamt att beskattning i inkomst av tjänst. 
 
Rosén säger att syntetiska aktier är ett fenomen som uppkommit nyligen och programmen 
vänder sig främst till styrelser. Situationen är den att i vissa företag så uppmanas styrelsen att 
investera exempelvis 25 procent av sitt arvode i företagets aktier. Problemet är dock att 
styrelseledamöter väldigt ofta besitter insiderpositioner. Detta faktum är bland annat grunden 
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till att syntetiska aktier har föreslagits som incitament till styrelser på ett flertal 
bolagsstämmor under våren – betalning i syntetiska aktier är en lösning på 
insiderproblematiken eftersom ledamoten aldrig hamnar i någon insiderhandel. Rosén hävdar 
att trenden med syntetiska aktier nog kan vara här för att stanna, speciellt på styrelsenivå där 
den ger så pass gynnsamma effekter. Till VD- och ledningsnivå tror han dock ej att 
programmen kommer att spridas eftersom de kan bli fruktansvärt dyra och kostnaden dras 
direkt över resultaträkningen. Men till styrelsen tycker han att det är ett mycket bra sätt att 
lösa en viss problematik helt enkelt. 
 
Andra AP-fonden funderar naturligtvis allmänt över om incitamentsprogrammen är bra, men 
Rosén poängterar att det dock är svårt för placerare att göra sådana bedömningar, att de 
exempelvis tjänar sitt syfte, och att det därför främst är upp till styrelser att sköta uppföljning 
och utvärdering. 

4.5 AMF Pension 
 
AMF Pension är ett livsförsäkringsaktiebolag som ägs av Svenskt Näringsliv och LO till lika 
del. Företaget erbjuder även separat fondsparande. AMF Pension förvaltar 276 miljarder 
kronor åt cirka 3,6 miljoner sparare. Genom detta är företaget ett av landets främsta 
pensionsbolag och den sjätte största ägaren på Stockholmsbörsen (AMF Pension, 2008 A). De 
största svenska innehaven finns i Hennes och Mauritz, Ericsson, Nordea, Industrivärden, 
Volvo och Atlas Copco (AMF Pension, 2008 B). 
 
Intervju11 med Peter Lindell, Chef Ägarstyrning 
 
AMF Pension förvaltar kapital åt över tre miljoner kunder och med detta följer ett stort 
ansvar. Peter Lindell menar att det ställer höga krav på utövandet av deras ägarroll. Syftet 
med utövandet av ägarrollen är att försöka nå en långsiktig maximering av deras placeringar.  
 
Lindell säger att om incitamentsprogram är rätt utformade så är de ett bra fenomen. De kan 
medföra en bra möjlighet och vara ett verktyg för ledningar att styra sina verksamheter åt det 
håll de vill. Genom införande av incitamentsprogram kan rätt beteende belönas, vilket gör 
dem till effektiva verktyg. Lindell menar att programmen även är positiva då de, rätt 
utformade, syftar till att skapa ett högre aktieägarvärde. I grund och botten tycker således 
AMF Pension att incitamentsprogram är någonting bra, även om det alltid finns avarter som 
är lite sämre. 
 
AMF Pension gör varje år sin röst hörd på ett femtiotal bolagsstämmor. Det läggs mest tid på 
åsikter kring program i de företag de är nya ägare i, samt på fall där det skall beslutas om helt 
nya program i företag där AMF Pension redan är befintliga ägare. Lindell menar att de sällan 
röstar emot de förslag som ges på bolagstämmorna, utan påstår att det bara är ett par fall varje 
år som sticker ut och känns tveksamma. Detta menar han är stor skillnad jämfört med för bara 
fyra-fem år sedan. Det är främst olika prestationskrav som blivit mer förekommande, vilket 
de ser som positivt. 
 
Lindell hävdar att något som kännetecknar ett bra incitamentsprogram är att det är tydligt och 
enkelt. Dessa två kriterier är väldigt viktiga. Han säger att det kanske kan låta banalt, men 
menar att om ett program är tydligt och enkelt att förstå för både ägare och ledning så är det 
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effektivt De mest effektiva är enkla ”sales bonus-program” (exempelvis där en skoförsäljare 
får mer betalt ju mer skor denne säljer) och varje steg därifrån gällande utformningen 
komplicerar det hela och gör programmen svårare att utvärdera. Utöver tydlighet och enkelhet 
kännetecknas ett bra program av rimlighet, långsiktighet och olika typer av prestationskrav, 
såsom koppling till koncernövergripande försäljnings-, resultat- och/eller marginalmål eller 
det egna företagets aktiekursutveckling relativt utvecklingen för ett branschgenomsnitt. 
 
Beträffande vårens trend bland incitamentsprogram har de på AMF Pension främst märkt att 
aktiesparprogram har ökat. Lindell lyfter fram Kinnevik AB som ett exempel på en storägare 
som arbetat aktivt för att få in dessa program i de företag där de har betydande aktieinnehav. 
Lindell tror att aktiesparprogrammen rimligen har ökat då den typen av konstruktion uppfyller 
de krav som institutioner och storägare, likt dem själva, ställer. Lindell menar att en hel del av 
dessa program faktiskt är enkla och tydliga. Han påpekar att det visserligen kan ifrågasättas 
om personal ska få aktier gratis om de är anställda ett visst antal år, men de investerar egna 
pengar och det finns ofta tydliga krav och mål. Sammantaget kan sägas att den trend AMF 
Pension vill se är att ledande beslutsfattare äger aktier i företaget de är verksamma i. Positivt 
med detta är att deltagarna, likt övriga aktieägare, bär en ekonomisk risk. 
 
När det gäller incitamentsprogram till styrelseledamöter anser AMF Pension att ledamöterna 
bör visa ett så starkt intresse för företaget att de äger aktier i detta. Deras privatekonomiska 
situation skall dock givetvis beaktas. Lindell påpekar också att ledamöterna helst inte skall 
ingå i samma incitamentsprogram som de anställda i företaget. Detta eftersom de skall besluta 
om och övervaka effekterna av programmen och således inte får sättas i en intressekonflikt.  
 
I några fall använder sig företag, som AMF Pension är ägare i, syntetiska aktier till sina 
styrelser. AMF Pension har godkänt detta och kan tänka sig göra det även i fortsättningen, 
förutsatt att programmen är av samma karaktär som idag; det sker ingen subvention och det 
finns en lång inlåsning. Lindell tror att användningen av programmen nog kan öka i framtiden 
och säger att de kan vara ett bra alternativ till incitament åt styrelsen. Han framhäver dock att 
det känns lite som att göra något enkelt ganska krångligt. Visserligen är det en lösning på 
insiderproblematik, men i hans ögon är det bättre att köpa aktier för en del av det totala 
arvodet. 
 
När AMF Pension tar ställning till ett incitamentsprogram fokuseras på flera saker. 
Programmet ska passa in i företagets totala belöningssystem och det skall framgå hur många 
befattningshavare som kommer att erbjudas deltaga i programmet. Vidare är det viktigt att ta 
hänsyn till de kostnader som programmet kommer att medföra. Lindell menar att utspädning 
av deras ”valuta” och direkta kostnader för företaget är något som de alltid ser över. Sedan 
utvärderas de prestationskrav som företaget ställer – det är viktigt att de är verkliga krav – och 
det görs en bedömning huruvida incitamentsprogrammet tros komma leda till ett ökat 
aktieägarvärde. Det görs slutligen en vad Lindell kallar ”realitycheck”, där det bedöms om 
den maximala ersättningen, taket, är rimlig eller inte och om den med rimlig säkerhet kan 
uppskattas. Generellt, menar han, är bedömningar av program svåra att göra och det blir 
väldigt mycket uppskattningar. 
 
Lindell säger att det är bra om alla anställda omfattas av någon typ av incitamentsprogram, 
men påpekar att det till vanliga anställda inte behöver röra sig om aktierelaterade program. 
Till dessa kan exempelvis vanliga bonusprogram vara lämpliga. Lindell menar att det oftast är 
mest effektivt att rikta incitamentsprogram till de ledande befattningshavarna, detta då de kan 
påverka ett företags verksamhet mest. En bra lösning kan därför vara att använda sig av en 
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hybrid; att erbjuda aktierelaterade incitamentsprogram till ledningen och enklare 
bonusprogram till övriga anställda. 

4.6 Investor AB 
 
Investor AB är Skandinaviens största investmentbolag och deras uttalade affärsidé är ”att 
skapa långsiktigt attraktiv avkastning genom att investera i företag med god värdepotential 
och använda vår erfarenhet, kunskap och vårt nätverk till att göra dem ledande, ”best-in-
class”, inom sina respektive branscher.” Största delen av Investor AB:s tillgångar är så 
kallade kärninvesteringar i noterade väletablerade globala företag. I kärninvesteringarna ingår 
ABB, AstraZeneca, Atlas Copco, Electrolux, Ericsson, Husqvarna, Saab, Scania och SEB 
(Investor AB B, 2008). 
 
Intervju12 med Investor AB:s Investor Relationsavdelning 
 
Ellinor Carlsson, IR-koordinator, säger att Investor AB ställer sig positiva till användandet av 
incitamentsprogram och förespråkar dem i företagen där de har intresse. För att på bästa sätt 
motivera och bibehålla personal föreslår Investor AB att den totala lönen skall bestå av tre 
delar som gemensamt skall utgöra en marknadsmässig ersättning.  
 
Den första delen är fast lön. Den andra är rörlig lön som skall baseras på individuella 
prestationer. Ägarna kan genom den rörliga lönen styra de anställda genom uppsättande av 
kortsiktiga individuella mål som sträcker sig över ett år. Den tredje och sista delen av den 
totala lönen bör enligt Investor AB bestå av en aktierelaterad lön som kopplas till den 
långsiktiga värdeutvecklingen på företagets aktie. Syftet med den aktierelaterade lönen är att 
skapa kongruens mellan ägarnas och de anställdas mål gällande långsiktig avkastning där 
även den anställde påverkas av aktiens kursuppgångar och nedgångar. Genom användandet av 
denna modell anser Investor AB att positiva incitament och effekter skapas, vilka gås 
förlorade om enbart fast lön används. Detta då det krävs en prestation från den anställde för 
att denne skall erhålla maximal lön. En flexibel lönebas ger rörlighet i lön, både uppåt och 
nedåt. Just detta samband mellan prestation och ersättning ses som positivt och denna modell 
används för att ersätta deras anställda. Tidigare har Investor AB använt sig av 
personaloptioner, men de har nu övergått till program där man investerar egna pengar. I de 
nya programmen finns en hävstångseffekt om aktien stiger i värde. 
 
Carlsson påpekar dock att det inte finns en ultimat programutformning som passar alla 
företag. Företag har olika strukturer och kulturer samt står inför varierande utmaningar. För 
att utforma ett passande incitamentsprogram är det därför viktigt att vara flexibel och anpassa 
det efter det specifika företagets situation. Även om programmen måste utformas individuellt 
för ett specifikt företag ser gärna Investor AB att de leder till att de anställda får ett personligt 
ägande i företaget samt att en del av den rörliga lönen är relaterad till aktiekursen. 
 
Även vid valet av vilka som skall omfattas av programmet måste det enligt Carlsson råda 
flexibilitet. I mindre företag anser Investor AB att det kan vara en bra idé att alla anställda 
omfattas medan i ett stort företag kan detta bli mycket svårare att genomföra. Det är dock inte 
enbart storleken på ett företag som avgör vilka som bör omfattas utan många andra faktorer 
såsom företagskultur, vilka som arbetar i företaget och vilken kategori av befattningar som 
finns i företaget spelar också stor roll. 

                                                
12 Mejlkorrespondens, 2008-04-25 till 2008-05-12 
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Investor AB ser gärna även att styrelsemedlemmar skall påverkas ekonomiskt av den 
långsiktiga aktiekursens utveckling och på så sätt skapa kongruens mellan deras och ägarnas 
mål. För att uppnå detta menar Carlsson att ett användande av syntetiska aktier är ett bra 
alternativ vid arvoderingen av styrelsen. Investor AB använder syntetiska aktier vid 
ersättningen till sin styrelse och modellen används även i några företag där de har intresse. 
Modellen skapar ett aktieägarperspektiv även för styrelsen och de utsätts för en risk precis 
som ägarna. Det skall således inte ses som ett tekniskt belöningssystem utan ses som en 
kombination som skapar ett incitament att arbeta mot ägarnas mål.  
 
Styrelsemedlemmarna påverkas med denna modell negativt vid en kursnedgång vare sig den 
beror på deras arbete eller faktorer som ej kan påverkas, som exempelvis konjunkturen. 
Investor AB: s modell sträcker sig över 5 år, och under den perioden har en cykel hunnit 
genomgås. Syftet är att modellen skall spegla det långsiktiga aktieägarvärdet, alltså kan 
styrelsen få sämre betalt även om de gör ett mycket bra arbete. Men Carlsson menar att de 
hamnar i samma situation som ägarna och kommer att arbeta så mycket som möjligt för att 
minska konjunkturens påverkan på aktiekursen. 
 
Carlsson påstår att något som är positivt med syntetiska aktier gentemot vanliga aktier är att 
insiderproblematiken för styrelsen minskar. Modellen gör även att det på ett enkelt sätt går att 
låsa aktierna för försäljning under en längre tid, detta med syfte att motivera 
styrelsemedlemmarna att tänka långsiktigt. Vidare ges det skattemässiga fördelar att använda 
sig av syntetiska aktier jämfört med vanliga aktier. Denna typ av kompensationssystem menar 
Carlsson ej bör begränsas genom att tak sätts upp. Ingen annan aktieägare har gränser för hur 
mycket de får tjäna på sitt innehav och precis som för ägarna riskerar styrelsemedlemmarna 
att förlora pengar. Ett användande av tak menar hon dessutom känns mycket omotiverat då 
inga golv sätts som minskar risken. 
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5 Analys 
Detta kapitel inleds med en övergripande beskrivning av den metod som använts i analysen. 
Sedan redogörs för den analys som ligger till grund för senare slutsatser, detta genom att 
information från förundersökningen, den empiriska undersökningen samt den teorietiska 
referensramen ställs i relation sinsemellan. 
 

5.1 Analysmetod 
 
Uppsatsens analyskapitel bygger på ett förfarande där information från förundersökningen 
och den empiriska undersökningen ställs i relation till varandra, samt till den teorietiska 
referensramen. I Figur 7 illustreras hur vi gått tillväga i analysen, detta i syfte att ge läsaren en 
övergripande förståelse för förfarandet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Triangeln i figuren visar på det mest centrala i analysen, nämligen att den teoretiska 
referensramen, förundersökningen och den empiriska undersökningen ställs mot varandra och 
jämförs. Genom att analysera  och tolka förhållanden mellan de olika delarna ges ett underlag 
som ligger till grund för den kommande slutsatsen. 
 
Grunden för analysen är de tre delarna teoretisk referensram, förundersökning samt empirisk 
undersökning. Delarnas respektive bidrag till analysen kan ses överst i figuren då deras roller 
där belyses. Information ifrån den empiriska undersökningen bidrar till att trender kan utrönas 
och genom att ställa förundersökningen i relation till den empiriska undersökningen kan både 
större och mindre ägares åsikter kring trenderna analyseras fram. Att koppla de två delarna 
till den teoretiska referensramen medför att det sker en relatering till relevanta begrepp och 
rådande teorier. 
 

Figur 7 Analysmodell (Källa: Egen) 
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Den information som står att läsa i vårt analyskapitel har valts ut utifrån sin relevans med 
hänsyn till uppsatsens syfte och problemfrågor. Här kan en tydlig koppling göras till det 
faktum att vi är hermeneutiska, detta då både tolkningar och subjektivitet ligger i grund för 
vårt analytiska förfarande. 
 

5.2 Trender 
 
Både Pia Gripenberg, Dagens Nyheter och Andreas Cervenka, Svenska Dagbladet ser tydliga 
trender bland incitamentsprogram i svenska börsnoterade företag. Det har senare tid riktats 
mycket mer fokus på programmen. Cervenka menar att större fokus har lett till ett ökat tryck 
från storägare, vilket har yttrat sig i högre krav på företagens utformning av programmen. 
Båda krönikörerna hävdar att de senare årens uppmärksammade företagsskandaler har 
påverkat allmänhetens syn på programmen och medfört förändringar. Skandiaskandalen med 
dess extrema utfall lyfts fram som en enskild svensk händelse som påverkat svenska ägares 
åsikter mycket. 
 
Gripenberg och Cervenka är överens om att utvecklingen i Sverige till stora delar kan sägas 
ha följt utvecklingen i USA. Gripenberg menar att det i dag råder stor debatt i USA kring 
incitamentsprogram i amerikanska företag, speciellt nu när den amerikanska ekonomin är i en 
djup svacka. 
 
Huruvida incitamentsprogram överhuvudtaget är ett bra fenomen kan diskuteras. Svensson  
(2001) säger att något som dock legitimerar tillämpning av programmen är att de är ett 
verktyg för att rekrytera eller bibehålla kompetent och viktig personal. Enligt Cervenka 
påpekas det idag ute i näringslivet dessutom att duktiga chefer söker arbete utomlands om de 
ej erbjuds attraktiva incitamentsprogram, ett resonemang han dock inte håller med om. 
 
Ett syfte med incitamentsprogram är att belöna anställda utifrån deras arbetsinsats. 
Belöningen baseras ofta på graden av måluppfyllelse eller överträffande av målen (Wilson, 
2003). Gripenberg och Cervenka kan se en trend i att det numera allmänt anses att 
incitamentsprogram skall falla ut på grund av prestationer som fullgjorts. Det ställs således 
mer och mer krav på att olika prestationskrav skall utformas. En grund för belöningar kan, 
enligt Arvidsson (2004), vara att finansiella prestationer mäts. Cervenka exemplifierar olika 
sorters finansiella prestationskrav som idag ofta ställs. Det handlar enligt honom ofta om att 
uppnå vissa mål beträffande vinstökning eller kursökning jämfört med konkurrenter. 
 
När det gäller utformning av incitamentsprogram menar både Gripenberg och Cervenka att 
det även debatteras mycket kring tak för de utfall som programmen kan ge. Enligt Cervenka 
är dagens syn på exempelvis lösenpriser striktare än de var förr – trösklarna har blivit högre. 
 
Enligt Cervenka var trenden under 90- talet att optionsprogram användes som incitament. 
Enligt Arvidsson (2004) innebär ett optionsprogram att den anställde erbjuds att teckna en 
viss mängd aktier till ett visst pris vid en viss tidpunkt. Dessa program anser Andersson och 
Bratteberg (2000) bör behandlas varsamt då de är mer riskfyllda för individen än andra 
incitamentsprogram. Dock säger Cervenka att optionsprogrammen i Sverige utvecklades 
under 90- talet till att mer följa en amerikansk modell där optionerna delades ut gratis. Detta 
säger han medförde att risken för mottagaren blev näst intill obefintlig. Numera, menar han, 
att det ställs betydligt högre krav på utformningen.  
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Båda krönikörerna anser att trenden nu går från optionsprogram till aktieprogram, vilka enligt 
Svenskt Näringsliv (2006) innebär att tilldelning av aktier används som incitament till 
skillnad från optionsprogram där en rätt till att köpa aktier används. En av orsakerna till detta 
menar Gripenberg är att det med aktierelaterade program är enklare att analysera det framtida 
värdet av tilldelade program, något som nu efterfrågas alltmer. Båda krönikörerna framhäver 
dock det positiva i aktieägandet som den främsta faktorn till en framtida ökning av 
aktierelaterade program. 
 
Aktiesparprogram tros enligt krönikörerna komma att användas i fler företag i framtiden. 
Både Gripenberg och Cervenka säger att allt fler företag tycker det är önskvärt att de anställda 
äger aktier i företaget. Enligt Svenskt Näringsliv (2006) är detta en av effekterna som ett 
aktiesparprogram medför, detta då den anställde motiveras att köpa aktier genom ett löfte om 
så kallade matchningsaktier. 
 
Enligt Cervenka ser svenska företag fler fördelar med aktier som incitament kontra optioner. 
Den viktigaste fördelen är att optioner ofta innehas under en kortare period och riskerar att 
leda till att optionsinnehavarna arbetar kortsiktigt för att få upp aktiekursen. Optionsprogram 
ses således inte som en bra lösning till den agentproblematik som Arvidsson (2004) beskriver. 
Båda krönikörerna menar att många företag nu ser aktieprogram som ett bättre sätt att skapa 
kongruens mellan anställdas och ägares mål. Denna ökade strävan efter aktieägande hos 
anställda kan således ses som en bättre lösning på agentproblematiken som Arvidsson (2004) 
talar om. 
 
Önskan om att anställda skall äga aktier överensstämmer också med den så kallade 
pilotskolan som Hanson (2005) beskriver. Han säger att ledningen motiveras av de risker och 
möjligheter som aktieägande medför. Vidare sägs att ett sådant ägande kan leda till ett mer 
långsiktigt och aktievärdeskapande agerande från ledningen (E24, 2006). Vi kan här se ett 
klart samband mellan pilotskolans teorier och nutida lösningsförslag till agentproblematiken. 
Pilotskolans teorier tycks vara allmänt accepterade hos dagens företag. 
 
En ny trend som kan ses, enligt båda krönikörerna, är att ett starkare samband eftersträvas 
även mellan styrelsens och ägares intressen. Styrelsen utses för att företräda ägarna och även 
här ser vi ett principal-agentsamband med risk för de agentproblem som Arvidsson (2004) 
talar om. Gripenberg säger att många företag av denna orsak gärna ser att 
styrelsemedlemmarna äger aktier i företaget. Även här kan vi alltså se ett klart samband med 
pilotskolan som Hansson (2005) beskriver. Vidare säger båda krönikörerna att betala ut en del 
av styrelsearvodet i syntetiska aktier är ett alternativt sätt att få styrelsemedlemmarna att 
”äga” aktier. Enligt Aktiemarknadsnämnden (2008) har styrelsearvoden nästan uteslutande 
betalats ut i kontanta medel. Syntetiska aktier är ett substitut för detta förfarande som nyligen 
introducerats i vissa svenska företag. Nämnden beskriver syntetiska aktier som konstgjorda 
aktier där satsat kapital följer aktiekursen fram till den tidpunkt då de skall betalas ut.  
 
Enligt Svenskt Näringsliv (2006) får inte personer som besitter insiderinformation, enligt lag, 
utnyttja informationen för att idka fördelaktig handel med värdepapper. Styrelseledamöter är 
en grupp som ofta besitter sådan insiderinformation och det kan därför vara problematiskt för 
dessa att köpa och sälja aktier i företag där de har uppdrag. Gripenberg menar att syntetiska 
aktier är ett bra sätt att kringgå denna problematik då de inte är finansiella instrument i samma 
bemärkelse som andra incitamentsprogram. Vidare anser hon att syntetiska aktieprogram kan 
vara ett bra alternativ för styrelsen på så sätt att programmen kan leda till att ledamöterna kan 
”äga” fler aktier i företaget. Eftersom styrelsearvode beskattas menar hon att det annars 
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kanske inte blir så mycket pengar över för ledamöterna att investera i aktier. Detta skulle 
således kunna vara ett skäl till att aktieägare borde välkomna dessa program – kongruensen 
mellan deras och styrelsens mål och intressen kan öka. 
 
Att modellen med syntetiska aktier uppfyller de krav på aktieägande som företagen har och att 
insiderproblematiken kan undgås tror Gripenberg kommer leda till att användandet kommer 
att öka i framtiden. Till en början tror hon dock att det framförallt är företag där Investor AB 
har intresse som kommer att använda syntetiska aktier, detta eftersom Investor AB tydligt 
visat att de stöder sådana program. Andra företag tror hon kommer att avvakta och analysera 
hur modellen fungerar hos de företag som införlivat modellen.  
 
Vissa incitamentsprogram medför en negativ effekt för företagets aktieägare (Arvidsson, 
2004). Om exempelvis en emission utförs som grund för ett program och de befintliga 
aktieägarna ges en avvikande företrädesrätt medförs en utspädning av deras aktier. Effekten 
av utspädningen blir att då fler aktier kommer ut på marknaden så går aktiekursen ned 
(Aktiemarknadsnämnden, 2002). Gripenberg säger att när det gäller krav på 
incitamentsprograms utformning finns en trend i att debatten kring utspädning har blivit allt 
vanligare under senare tid. Många ägare fäster stor vikt på utspädningsfrågan när de är med 
och beslutar om programmen.  

5.3 Aktieägares åsikter  
 
Bland institutionerna och Investor AB råder en allmänt positiv inställning till 
incitamentsprogram. Dock ställs det krav på att de utformas på ett ändamålsenligt sätt. 
Exempelvis säger Lindell på AMF Pension att rätt utformade incitamentsprogram är ett bra 
fenomen som kan användas som ett styrmedel i syfte att få anställda i en hel organisation att 
dra åt samma håll. Institutionernas syn gällande incitament stämmer väl överens med 
Svenssons (2001) syn på belöning. Han säger att ett väl utvecklat belöningssystem ökar 
motivationen och effektiviteten.  
 
Ek säger att Aktiespararna allmänt är kritiska till användandet av incitamentsprogram. Han 
säger att det är svårt att visa att programmen verkligen bidrar med positiva effekter för 
företag. Han säger dock att Aktiespararna inte har en möjlighet att få företag att sluta använda 
incitamentsprogram. I stället försöker de arbeta aktivt med att påverka för att skapa en så bra 
utformning av programmen som möjligt.  
 
En problematik som Arvidsson (2004) diskuterar är till vilka ett incitamentsprogram bör rikta 
sig till. Ek på Aktiespararna säger att avundsjuka inom organisationen lätt uppstår om enbart 
vissa befattningshavare innefattas av ett program. Därför säger han att de helst ser att så 
många som möjligt innefattas av programmen. Han ser dock själv att detta inte alltid är det 
bästa alternativet då det kan vara svårt att genomföra ett program där alla inom en 
organisation omfattas.  
 
Bland institutionerna och Investor AB råder det lite blandade meningar beträffande 
omfattning. AMF Pension och Investor AB är öppna för att många anställda medverkar i 
programmen. AMF Pension säger till exempel att det är bra om alla inom ett företag omfattas 
av någon sorts incitament medan Investor AB mer ser det som en möjlighet om det passar den 
specifika organisationen. Robur är lite mer restriktiva, men anser ändå att även 
nyckelpersoner som inte innehar direkt ledande positioner bör innefattas av programmen. 
Andra AP-fonden anser inte att så många som möjligt bör innefattas då det blir för kostsamt. 
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Önskemål om trendutveckling 
 
Om företag nödvändigtvis skall införa incitamentsprogram så önskar Aktiespararna att 
deltagarna i programmen ska ta en risk, helst genom att de erhåller aktier i företaget. 
Aktiespararna vill alltså se en trend mot att ledande befattningshavare, men även andra 
anställda, blir ägare. Ek menar att ägandet är viktigt för att även anställda ska få erfara vikten 
av en stigande aktiekurs. Dessutom ser Aktiespararna helst att de som tilldelas aktier tvingas 
behålla dessa under en längre tid. På så sätt motiveras de till en långsiktighet i sitt handlade. 
 
Institutionerna och Investor AB är av liknande åsikt som Aktiespararna. Alla förespråkar de 
aktierelaterade incitamentsprogram och både Swedbank Robur och Andra AP-fonden påpekar 
vikten av egeninvestering från programdeltagarnas sida. Nisell på Swedbank Robur menar 
dock att det inte går att nämna något specifikt program som de tycker är bäst generellt 
eftersom företag är så olika. Men allmänt vill de se ett ökat aktieägande. Med andra ord 
sympatiserar de alla med pilotskolans teorier. Rosén på Andra AP-fonden säger, likt de 
krönikörer vi intervjuat, att trenden faktiskt tycks gå mot aktierelaterade program. På denna 
punkt tycks således trenden gå hand i hand med både Aktiespararnas och storägarnas åsikter. 
Det skall dock beaktas att den förstnämndas inställning i grund och botten är betydligt mer 
kritisk.  
 
Arvidsson (2004) hävdar att incitamentsprogram inte är lika effektiva om tiden mellan 
prestationen och återkoppling på prestationen är lång. Vi anser att aktieägande kan sägas lösa 
denna problematik enkelt då företagets agerande återspeglas i aktiekursen. Om anställda äger 
aktier får de således snabb återkoppling på deras prestationer. 
 
Villkor och krav 
 
För att institutionerna ska vara positiva till incitamentsprogram vill de se att vissa villkor är 
uppfyllda. Här råder kongruens mellan institutionernas åsikter om vilken trend de vill se och 
deras viktigaste krav är följande: 
 

• Ersättningen skall vara rimlig och relevant. Därför är det viktigt att den står i relation 
till företagets storlek och resultat samt grundas på verkliga prestationer. 

• Incitamentsprogrammen skall karaktäriseras av en långsiktig investeringshorisont. 
Långsiktigheten anses viktig att eftersträva då den främjar agerande som står i 
relation med aktieägarnas önskemål. Likt institutionerna vill även Investor AB och 
Aktiespararna se att incitamentsprogram främjar långsiktighet gällande 
programdeltagarnas handlande. 

• Det skall finnas en tydlig koppling mellan prestation och utfall. Givet detta skall det 
också finnas olika prestationskrav som grund för tilldelning, något som kan relateras 
till Arvidssons (2004) grunder för belöning. Prestationskraven skall vara relevanta 
och vara försvarliga utifrån företagets situation. Pilotskolan berättigar att ledande 
befattningshavare kompenseras eftersom det sägs råda ett ”betalning mot prestation-
förhållande” (O’Reilly, 2007), så även i denna bemärkelse kan pilotskolans teorier 
sägas stödjas av institutionerna. 

 
Utöver de ovan nämnda kraven nämns en rad andra intressanta aspekter som institutionerna 
och Investor AB reflekterar över då de tar ställning till olika incitamentsprogram. Swedbank 
Robur, AMF Pension och Investor AB nämner att de är intresserade av principer för företags 
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totala ersättning – både fast, rörlig och, om det finns, aktierelaterad lön. Många säger 
dessutom att det är viktigt att se över om incitamentsprogrammet kommer att medföra en 
utspädning av deras aktieägarvärde – denna får inte bli för stor. 
 
Andra krav är att det naturligtvis är väsentligt att inte kostnaderna för företaget blir allt för 
stora i proportion till vad som är rimligt. När det gäller kostnader vill exempelvis AMF 
Pension se ett tak för maximal ersättning. Andra AP fonden ser gärna ett tak för tilldelning 
men däremot inte för utfall. Då försvinner incitamentet för att förädla aktieägarnas pengar, 
menar Rosén. 
 
Åsikter om optionsprogram 
 
Flera av dagens incitamentsprogram baseras enligt Öhrlings PricewaterhouseCoopers (2007) 
på optionsprogram såsom teckningsoptioner, köpoptioner och personaloptioner. Enligt 
Arvidsson (2004) innebär optionsprogram att anställda, nästan uteslutande ledande 
befattningshavare, erbjuds att vid en viss tidpunkt teckna aktier i företaget. Optionen baseras 
på bakomliggande värdepapper och utgör vad man kallar ett derivat. När optionens löptid 
löper ut kan finns en valmöjlighet för den anställde att teckna aktierna i företaget eller att 
avstå. Ek på Aktiespararna säger att optionsprogram och främst teckningsoptioner var väldigt 
vanliga under 80-talet och en bit in på 90-talet, men att dessa har negativa sidor. 
Personaloptioner har också varit vanliga, men enligt Ek kan dessa bli mycket kostsamma för 
företag då de måste tas över resultaträkningen. Även syntetiska optionsprogram anser han blir 
väldigt kostsamma.  
 
Att optionsbaserade incitamentsprogram inte längre är lika önskvärda som tidigare framstår 
som tydligt. Ingen av institutionerna och inte heller Investor AB förespråkar idag uttryckligen 
sådana program. Swedbank Robur menar exempelvis att användande av optionsprogram kan 
leda till minskat risktagande. Rosén på Andra AP-fonden menar dock att det kan vara så att i 
vissa företag, främst små, är dessa program lämpligare än aktierelaterade och då är de givetvis 
godtagbara. Men han är noga med att påpeka att är det möjligt att erbjuda aktierelaterade 
incitament så är det ett bättre alternativ eftersom innehavarna då är ”in the money” under en 
längre tid. På Investor AB har de tidigare erbjudit sina anställda optionsprogram men de har 
på senare tid övergått till program där det sker en egeninvestering.  
 
Åsikter om aktiesparprogram 
 
Aktiespararnas kritiska inställning till incitamentsprogram och krav på risktagande 
utmynnade i att de förra året förde en diskussion med Ericsson om att lansera en ny typ av 
program hos dem - aktiesparprogrammet var fött. Innebörden är att anställda ges möjlighet att 
investera i företaget genom att viss del av deras bruttolön avsätts för aktieköp i företaget. Alla 
anställda kan ges möjlighet att bli aktieägare genom detta program, vilket sällan är fallet 
annars. Om den anställde innehar aktierna och dessutom stannar kvar i företaget till en viss 
bestämd tidpunkt så erhålls så kallade matchningsaktier vederlagsfritt från företaget (Svenskt 
Näringsliv, 2006). Enligt Ek är aktiesparprogram den typ av incitamentsprogram som 
Aktiespararna helst ser och de vill definitivt se en trend i att aktiesparprogrammens 
användning ökar. Han menar att det är positivt att den anställde tar en risk samt att företaget 
kan uppskatta kostnaden för programmen någorlunda på förhand. Det framstår som naturligt 
att Aktiespararna vill se ett ökat användande av denna sorts program eftersom de själva varit 
med och utformat det utifrån deras krav och önskemål. 
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Institutionerna ser, likt Aktiespararna, fördelar med aktiesparprogram. Programmen passar in 
på deras krav vad gäller risktagande och skapar det ”så efterlängtade aktieägandet”. Lindell 
på AMF Pension tror att användandet av aktiesparprogram kommer att öka då konstruktionen 
uppfyller de krav som institutioner och storägare, likt de själva, ställer. De större ägarna tycks 
således ha stor del i denna trends utveckling. Medan Aktiespararna inte har något negativt att 
säga om dessa program lyfter dock institutionerna fram viss problematik. Rosén på Andra 
AP-fonden säger att sådana program blir dyra för både företag och deltagare. Det kostar 
mycket för företag att matcha sparaktien med de aktier som senare tilldelas deltagaren och 
dessutom tillkommer sociala avgifter. För deltagaren är det kostsamt att beskattning sker i 
inkomst av tjänst. Nisell på Swedbank Robur menar att de inte enbart är positiva till 
aktiesparprogram på grund av dess konstruktion – deras inställning till programmen beror 
givetvis på utformningen och syftet med dem. 
 
Åsikter om syntetiska aktier 
 
I föregående avsnitt nämns att krönikörerna anser att företag nu även efterfrågar kongruens 
mellan aktieägares och styrelsers mål. Detta antagande stämmer till största del väl överens 
med övriga respondenters åsikter. Gemensamt för dem alla är synen att styrelseledamöterna 
skall påverkas av aktiekursen på liknande sätt som ägarna.  Det råder dock en viss 
meningsskiljaktighet gällande hur denna kongruens bäst skapas. Investor AB och Andra AP-
fonden är positiva till den alternativa modellen syntetiska aktier, vilken 
Aktiemarknadsnämnden (2008) redogör för. Krönikörerna säger, som tidigare nämnts, att 
orsaken till att företag vill använda syntetiska aktier är att modellen fungerar på ett liknande 
sätt som ”vanliga” aktier men att den också löser den insiderproblematik som uppstår då 
styrelsen handlar med aktier. På liknande sätt motiverar Investor AB och Andra AP-fonden 
sina ställningstaganden i frågan. 
 
Aktiemarknadsnämnden (2008) förklarar att syntetiska aktier inte får säljas vidare. Detta är 
enligt Investor AB en annan fördel med modellen. Detta faktum säger de låser 
”aktieinnehavet” under en längre tid och på så sätt ökas styrelsens långsiktighet i sitt 
beslutsfattande. Vidare säger de att modellen ger skattemässiga fördelar då beskattningen 
förskjuts till den dag då pengarna betalas ut, något som även Ek på Aktiespararna ser som 
positivt. 
 
Institutionerna är inte lika positiva till syntetiska aktier till styrelser. De ser hellre en fast 
ersättning och att sedan styrelsemedlemmarna köper aktier för beskattade pengar. De är dock 
inga motståndare till syntetiska aktier utan anser att de är acceptabla och de ser fördelarna 
med att insiderproblematiken kringgås. Aktiespararna är den respondent som mest motsäger 
sig rörlig ersättning till styrelsen. Ändå bestred de inte Investor AB:s förslag om att införa 
syntetiska aktier till sin styrelse, med motivering att programmet löpte över fem år och då 
ansågs vara tillräckligt långsiktigt för att undvika kortsiktigt agerande. Aktiespararna ser, likt 
Investor AB, en fördel med att skatten förskjuts. Själva modellen med förskjuten skatt tycker 
Ek är en spännande idé. Han ser till och med att modellen i framtiden skulle kunna komma att 
riktas till ”vanliga” anställda. Detta är dock något som Rosén på Andra AP-fonden motsäger 
sig. Han tror inte ens att det kan bli aktuellt till de ledande beslutsfattarna, detta eftersom det 
enligt honom skulle bli alldeles för kostsamt för företagen då stora summor skulle tas över 
resultaträkningen. 
 
Arvidsson (2004) säger att det är viktigt att ett belöningssystem belönar rätt personer som har 
bidragit till en måluppfyllelse. Då det är allmänt känt att aktiekursen styrs av många externa 
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faktorer, som till exempel konjunkturen, anser vi att det kan vara svårt att se ett strikt 
samband mellan styrelsens arbete och aktiekursens utveckling. Investor AB diskuterar också 
denna problematik. De är medvetna om att kursen kan stiga även om styrelsen gjort ett dåligt 
arbete och tvärt om. De säger dock att syntetiska aktier inte bör ses som ett belöningssystem 
utan syftet är enbart att få in ett större aktietänk hos styrelsen. 
 
Enligt Aktiemarknadsnämnden (2002) finns det ett lagligt krav på att aktierelaterade 
incitamentsprogram fattas av bolagsstämman. Vidare säger de att ett sådant krav inte finns 
gällande syntetiska program. Detta öppnar för en möjlighet för styrelseledamöterna att ge ut 
fördelaktiga program till dem själva bakom ägarnas rygg. Enligt Ek på aktiespararna är detta 
dock enbart ett teoretiskt problem. Han säger att företag allmänt är allt för rädda för att stöta 
sig med oppositionen, så gängse praxis kommer vara att besluten ändå går genom 
bolagsstämman.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att Investor AB är den organisation som förespråkar syntetiska 
aktier som incitament mest. De andra har en mer avvaktande hållning till fenomenet. Här 
finns en klar överensstämmelse med de antaganden som krönikören Gripenberg gör. Hon tror 
att många företag kommer vara lite avvaktande till dess att metoden prövats av andra i större 
utsträckning. Blir utfallet i de företag som Investor AB äger aktier i positivt så kommer 
antagligen användandet av syntetiska aktier sålunda att öka markant. 
 
Stakeholdermodellen och shareholderperspektivet 
 
På frågan vad ett företags främsta mål är så kan shareholderperspektivet sägas ligga i grund 
för respondenternas åsikter; ett företags främsta mål är att handla på ett sätt som driver upp 
aktiekursen i syfte att maximera ägarnas avkastning (de Geer, 2004).  
 
Enligt de Geer (2004) finns det dock flera synsätt som kommer i utryck i det så kallade 
stakeholderperspektivet, vilket inte fokuserar på aktieägande utan på risktagande. Vidare säger 
han att det inte är självklart att ägarna är de största eller enda risktagarna, utan de anställda är 
också beroende av att företaget fungerar på ett för dem bra sätt. Han nämner att ”vanliga 
anställda” sällan har som övergripande mål att öka ägarnas förmögenhet. De värderar istället 
andra faktorer högre, som att till exempel ha kvar sin anställning samt utföra ett bra arbete.  
 
Aktieägarna har givetvis ett shareholderperspektiv. Genom ett användande av 
incitamentsprogram önskar de överföra detta perspektiv även till de anställda inom företaget. 
Om de anställda tilldelas aktier och på så sätt blir utsatta för den risk som aktieägandet 
innebär, kan de antas arbeta på ett sådant sätt som främjar en positiv kursutveckling. Detta ser 
vi är det primära syftet med det önskemål om ökat risktagande för de anställda som 
respondenterna, med Aktiespararna i spetsen, har. Sammantaget kan med andra ord sägas att 
en spridning av aktieägarrisk i stakeholderperspektivet är önskvärt, även om respondenterna 
visserligen inte i varje enskilt fall är av enade åsikter. Beträffande den stakeholdermodell som 
de Geer beskriver vill respondenterna inkludera ytterligare en intressent, styrelsen. 
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6 Slutsats 
I detta kapitel redovisas de slutsatser som dragits genom att problemformuleringarna 
besvaras. Besvarandet av problemformuleringarna medför att uppsatsens syfte uppnås, vilket 
är att utifrån Aktiespararnas uttalande analysera vilken trend som kan ses bland 
börsnoterade företags incitamentsprogram, samt analysera aktieägares åsikter kring olika 
program. Avslutningsvis ger vi vår syn på uppsatsens bidrag till vetenskapen. 
 
 
v Hur ser trenden ut gällande incitamentsprogram i börsnoterade företag? 

 
Det finns tydliga trender beträffande dagens incitamentsprogram och de kan delas upp i två 
övergripande kategorier. Dels råder en trend beträffande utomstående intressenters krav på 
programmens utformning, dessutom finns en trend beträffande vilka sorters program som 
används i dagsläget och som tros kan komma att användas i framtiden. 
 
Det riktas idag betydligt större fokus på incitamentsprogram jämfört med för bara några år 
sedan, något som flertalet stora företagsskandaler ligger till grund för. Trycket på utformning 
har ökat från storägare som en följd av den allt större debatten. Att företag ställer relevanta 
och tydliga prestationskrav efterfrågas från ägare i väldigt hög grad. Dessa prestationskrav är 
främst av finansiell karaktär och det är både önskvärt samt vanligt att prestationer skall 
ställas i relation till konkurrenter. Beträffande värdepappersbaserade incitamentsprogram 
anses det vara väldigt centralt att programmen inte leder till en för stor utspädning av företags 
aktievärde.  
 
Trenden angående vilka sorters program som används idag är klar; allt fler optionsbaserade 
incitamentsprogram får lämna plats till förmån för aktierelaterade incitamentsprogram. Den 
positiva inställningen till program med aktier som bas, har sin grund i att dessa program 
främjar kongruens mellan ägares och anställdas mål. Dessutom är de, jämfört med 
optionsprogram, enklare att se effekterna av och de har oftast en längre investeringshorisont. 
Således blir aktieägandet mer långsiktigt, vilket ses som eftersträvansvärt. 
 
Beträffande de nyare programformerna – aktiesparprogram och syntetiska aktieprogram – ses 
de som bra fenomen och deras användning tros definitivt komma att öka i framtiden. Det är 
främst faktumet att de båda programmen ger ett ökat ”aktieägande” hos deltagarna som 
medför den positiva inställningen. Angående syntetiska aktier kan en koppling göras till att ett 
starkt samband idag eftersträvas även mellan styrelsens och ägares mål och intressen. 
 
v Vilken trendutveckling vill aktieägare se? 

 
Institutionerna och Investor AB ser gärna en fortsatt trend i att väl utarbetade 
incitamentsprogram erbjuds till företags anställda. Aktiespararna är mer kritiska och skulle 
gärna se att användandet minskar. De känner dock att motståndet är för starkt och det är en 
kamp som de inte kan vinna. I stället lägger de mer kraft på att påverka utformningen av 
programmen. 
 
Gällande önskvärd utformning av incitamentsprogrammen råder en relativt stor samsyn 
mellan de olika respondenterna. Det absolut viktigaste önskemålet som lyfts fram är att 
programmen bör leda till ett långsiktigt aktieinnehav i syfte att öka aktievärdet. Vidare ses 
gärna att aktieinnehavet erhålls till följd av en egeninvestering, då detta medför en risk som på 
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ett bra sätt fogar samman ägares och anställdas mål och intressen. Ett tredje viktigt önskemål 
är att programmen skall ha en klar koppling till utförda prestationer.  
 
Storägarna är försiktiga med att lyfta fram en specifik form av incitamentsprogram som de 
helst ser att trenden går mot. Detta motiveras med att ett incitamentsprogram måste vara 
individuellt utformat för varje enskilt företag om det ska bli så effektivt som möjligt. 
Aktiespararna däremot är mer konkreta och ser gärna allmänt ett ökat användande av 
aktiesparprogram, vilka de anser uppfyller alla deras krav på ett incitamentsprogram. 
Aktiesparprogram motsägs inte av storägarna men de vill inte låsa sig vid ett program utan 
efterfrågar flexibilitet.  
 
Gällande incitamentsprograms omfattning råder det lite delade meningar. Vissa ser gärna att 
alla anställda omfattas om det är möjligt. Andra anser att incitamentsprogram helst bör 
riktas mot nyckelpersoner. Vi har inte kunnat identifiera någon specifik orsak till varför de 
tycker olika. Gemensamt är dock att alla ser en problematik i att omfattande program erbjuds i 
stora organisationer.  
 
Även aktieägande hos styrelsen är, enligt respondenterna, en önskvärd trend. De flesta ser 
helst att det handlar om riktiga aktier i stället för den nya modellen med syntetiska aktier. 
Tilläggas bör att alla dock ser fördelar med syntetiska aktier, speciellt då det gäller den 
insiderproblematik som råder. Beträffande Investor AB:s inställning är de ett undantag då de 
anser att syntetiska aktier är ett mycket bra alternativ och de arvoderar sin styrelse med denna 
modell. 

Uppsatsens bidrag  
 
Denna uppsats bidrag är att den genom en nutidsbeskrivning visar på att trenden går mot mer 
aktiebaserade incitamentsprogram. Ökat fokus riktas mot programmen och högre krav ställs, 
exempelvis att de skall vara baserade på prestationer samt att utspädningen skall vara 
godtagbar. Det kommer troligen att ske en ökning av användandet av aktiesparprogrammen 
och syntetiska aktier.  

Ägarna vill i fortsättningen se ett fortsatt användande av väl utarbetade incitamentsprogram. 
De ser helst att programmen leder till ett långsiktigt aktieinnehav samt att de skall baseras på 
utförda prestationer, men är flexibla till vilka program som skall användas. De vill att 
styrelsen skall äga aktier men de flesta ser helst att ”riktiga aktier” används i stället för 
syntetiska.  



48 

7 Avslutning 
I detta avslutande kapitel förs en diskussion kring de slutsatser som dragits samt redogörs för 
andra tankar som slutsatserna väckt. Avslutningsvis ges förslag till fortsatt forskning kring 
ämnet. 
 

7.1 Avslutande diskussion 
 
Vi kan se att storägarna, Institutionerna och Investor AB, i stort sett är av samma åsikt 
beträffande incitamentsprogram. Aktiespararna däremot är betydligt mer kritiska i grund och 
botten. Även om Aktiespararna företräder väldigt många av Sveriges enskilda aktiesparare så 
känner de ändå inte att de kan få sin främsta vilja igenom i denna fråga.  
 
Genom att ställa vår första problemfråga i relation till den andra kan ett intressant samband 
skådas; det mesta tyder på att den trend som kan ses idag går hand i hand med storägares 
önskemål. På ett sätt kan detta tyckas vara naturligt eftersom storägare, genom sina stora 
aktieinnehav i enskilda företag, har en tung rösträtt på företagens bolagsstämmor. Det innebär 
att de har mycket att säga till om och ges möjlighet att tycka till och indirekt forma företags 
incitamentsprogram.  
 
Flertalet undersökningar har visat att incitamentsprogram inte har en positiv inverkan på ett 
företags aktievärde, men Pia Gripenberg på Dagens Nyheter nämner att det dock är 
förvånansvärt få ägare som faktiskt röstar nej till incitamentsprogram på bolagsstämmor. 
Detta anser vi är intressant, speciellt med tanke på att storägarnas främsta argument för 
incitamentsprogram är just att de kan bidra till en ökning av ett företags aktievärde. Vi tror att 
en bidragande orsak till att storägare sällan motsäger sig incitamentsprogram kan vara att 
många institutioner och investmentbolag själva använder sig av incitamentsprogram i sina 
organisationer. En intressant tanke är att storägares ledande befattningshavare är måna om 
sina egna program. Om de kritiserar andra företags program blir det svårt för dem att motivera 
sina egna.  
 
Det ter sig som att det allmänt råder ett större missnöje med incitamentsprogram bland mindre 
aktieägare än storägare. Vi tror att detta beror på att storägare har större kunskap och resurser 
så de kan sätta sig in i ersättningssystem på ett helt annat sätt än små ägare. Förmodligen är 
därmed acceptansen för höga ersättningar större hos dem än hos småägare. 
 
Personligen tycker vi att den trend som kan ses innehåller många bra komponenter. Att ägare 
och anställda ges likadana förutsättningar samt tar samma risk tror vi är gynnsamt. Vi ser 
positivt på att det ställs krav på allt tydligare och relevanta prestationer. Beträffande 
modellerna aktiesparprogram och syntetiska aktier tycker vi att de är både intressanta och 
konstruktiva nyheter. Vi kommer med intresse att följa utvecklingen. 

7.2 Förslag till fortsatt forskning 
 
Syntetiska aktier är en ny och outforskad modell gällande arvodering till styrelser. Utifrån 
uttalanden av exempelvis Pia Gripenberg har vi fått uppfattningen att många företag kommer 
avvakta med att implementera modellen tills de vet hur väl programmen slår ut. Med detta 
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sagt ser vi det som intressant att göra en fallstudie av ett företag som implementerat syntetiska 
aktier, i syfte att undersöka faktiska effekter. 
 
Det råder delade meningar kring hur stor omfattning incitamentsprogram skall ha. 
Allmänheten pekar ofta på orättvisor med att bara ledande beslutsfattare erbjuds ersättning 
utöver den vanliga lönen. En intressant frågeställning är hos vilken grupp inom ett företag 
som programmen gör mest nytta. Vissa aktörer inom näringslivet vill se väldigt breda 
incitamentsprogram och ett förslag till forskning vore att, utifrån en kvantitativ undersökning 
riktad mot företag som erbjuder incitamentsprogram till alla anställda, analysera effekterna av 
dessa breda program. Är det stor nytta med att rikta incitamentsprogram till ”vanliga” 
anställda? 
 
Gunnar Ek på Aktiespararna nämner SAAB som ett exempel på ett företag som klarat sig bra 
genom åren utan att använda sig av några incitamentsprogram. Idag har dock SAAB 
incitamentsprogram och detta ger möjlighet att utföra en, i våra ögon, intressant fallstudie. 
Genom att koncentrera studien på ett enskilt företag så skulle en djupgående analys kunna 
göras huruvida införandet lett till beteendeförändringar inom företaget eller ej. Har 
medarbetarnas inställning till arbetet förändrats? Har eftersträvade effekter uppnåtts? Tidigare 
relaterad forskning har främst varit kvantitativ och mest skrapat på ytan i syfte att urskilja 
allmänna mönster. En mer kvalitativ forskning tror vi skulle kunna tillföra mycket till den 
rådande debatten då den kan peka på mer konkreta fenomen som uppstår vid ett införande av 
incitamentsprogram i ett företag. 



50 

Källförteckning 
 
Aktiebolagslagen 2005:551. FAR:s Samlingsvolym 2008. Avesta: FAR Förlag AB. 
 
Aktiemarknadsnämnden (1994). Aktiemarknadsnämndens uttalande 1994:6. (Elektronisk) 
Tillgänglig: http://www.aktiemarknadsnamnden.se/Templates/Uttalsamtliga.aspx?pId=357 
(2008-04-07). 
 
Aktiemarknadsnämnden (2002). Aktiemarknadsnämndens uttalande 2002:1. (Elektronisk) 
Tillgänglig: http://www.aktiemarknadsnamnden.se/Templates/Uttalsamtliga.aspx?pId=357 
(2008-04-07). 
 
Aktiemarknadsnämnden (2008). Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008:07. (Elektronisk) 
Tillgänglig: http://www.aktiemarknadsnamnden.se/Templates/Uttalsamtliga.aspx?pId=357 
(2008-04-07). 
 
Aktiespararna (2008). Fakta. (Elektronisk) Tillgänglig: 
http://www.aktiespararna.se/sajt/om-oss/Var_organisation/Fakta/. (2008-03-15).  
 
Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj (2008). Tolkning och reflektion – Vetenskaplig filosofi och 
kvalitativ metod. 2:a upplagan. Danmark: Studentlitteratur. 
 
AMF Pension (2008) A. Om AMF Pension. (Elektronisk) Tillgänglig:  
http://www.amfpension.se/templates/Page.aspx?id=2005. (2008-04-29). 
 
AMF Pension (2008) B. Svenska aktier. (Elektronisk) Tillgänglig: 
http://www.amfpension.se/upload/Dokument/PDF/ÅR2007/Aktieinnehav_Sverige_2007.pdf. 
(2008-05-01). 
 
Andersen, Ib (1998). Den uppenbara verkligheten, 1:a upplagan. Lund: Studentlitteratur. 
 
Andersson, Lennart & Bratteberg, Johan (2000). Incitamentsprogram – Belöningsformer för 
anställda – vinstdelning, optioner, försäkringar mm. Näsviken: Björn Lundén Information 
AB. 
 
Andra AP-fonden (2008) A. Detta är Andra AP-fonden. (Elektronisk) Tillgänglig: 
http://www.ap2.se/template/Page.aspx?id=244. (2008-04-29). 
 
Andra AP-fonden (2008) B. Andra AP-fondens Aktieportfölj 2007-12-31. (Elektronisk) 
Tillgänglig: http://www.ap2.se/ar/2007/sv/aktier/showaktier.aspx?ID=1&Head=1. (2008-05-
01). 
 
Arvidsson, Per (2004). Styrning med belöningssystem. I Samuelsson, Lars A (red.), 
Controllerhandboken (s.305-352). Uppsala: Industrilitteratur. 
 
Bergström, Johanna, Dahlman, Petra & Nilsson Stellan (2004). Kostnadsföring av 
optionsprogram: Vad kan de resultatmässiga effekterna bli? (Elektronisk). Balans nr 1 2004. 
Hämtad 2008-03-14 från 

http://www.aktiemarknadsnamnden.se/Templates/Uttalsamtliga.aspx?pId=357
http://www.aktiemarknadsnamnden.se/Templates/Uttalsamtliga.aspx?pId=357
http://www.aktiemarknadsnamnden.se/Templates/Uttalsamtliga.aspx?pId=357
http://www.aktiespararna.se/sajt/om-oss/Var_organisation/Fakta/
http://www.amfpension.se/templates/Page.aspx?id=2005
http://www.amfpension.se/upload/Dokument/PDF/
http://www.ap2.se/template/Page.aspx?id=244
http://www.ap2.se/ar/2007/sv/aktier/showaktier.aspx?ID=1&Head=1


51 

http://www.farkomplett.se.lib.costello.pub.hb.se/document.jsp?fromHitlist=true&documentId
=66662&database=Balans&currentDocument=7&hits=27&page=0&selectedDbNumbers=&s
electedResultList=Balans. 
 
Dagens Nyheter (2008). Vision och mål. (Elektronisk) Tillänglig: 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=602&a=4514. (2008-05-01). 
 
Davidsson, Bo, Patel, Runa (1994). Forskningsmetodikens grunder, 2:a upplagan. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
de Geer, Hans (2004). Företagsetik. I Samuelsson, Lars A (red.), Controllerhandboken (s.175-
197). Uppsala: Industrilitteratur. 
 
E24 (2006). Ta rygg på Buffet, ta rygg på insider. Publicerad: 2006-06-01. (Elektronisk) 
Tillgänglig: http://www.e24.se/branscher/bankfinans/artikel_70299.e24. (2008-04-04). 
 
Hansson, Sigurd (2005). Aktier, Optioner, Obligationer – en introduktion. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Investor AB (2008) A. Våra investeringar. (Elektronisk) Tillgänglig: 
http://www.investorab.com/sv/VaraInvesteringar/default.htm. (2008-05-09). 
 
Investor AB (2008) B. Investor i korthet. (Elektronisk) Tillgänglig: 
http://www.investorab.com/sv/OmInvestor/Investor_i_korhtet.htm. (2008-05-02). 
 
KPMG Bohlins AB (2008). Incitamentsprogram (Elektronisk). Tillgänglig: 
http://www.kpmg.se/pages/100222.html. (2008-03-14). 
 
Lagen om straff för marknadsmissbruk vid handel av finansiella instrument (SFS 2005:377). 
 
Ledarna (2005). Lönen bara en del av ett bra belöningssystem. Publicerad: 2005-12-14. 
(Elektronisk) Tillgänglig: 
http://www.ledarna.se/portal/news.nsf/news/F2BF780A06F10D0EC12570D1002AD9C6?Op
enDocument&count=5. (2008-04-08). 
 
Nationalencyklopedin (2008). Incitament. (Elektronisk) Tillgänglig : 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O192273. (2008-04-24). 
 
O’Reilly III, Charles A (2007). Setting the CEO’s pay – it’s more than simple economics. 
(Elektronisk) Databas: Business Source Premiere (Science Direct). Tillgänglig: 
http://www.sciencedirect.com.lib.costello.pub.hb.se/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6W6S-
4N0XN9N1&_user=646739&_coverDate=12%2F31%2F2007&_rdoc=1&_fmt=&_orig=searc
h&_sort=d&view=c&_acct=C000034758&_version=1&_urlVersion=0&_userid=646739&md
5=e77cbc6d5924ffed79858206e3061185. (2008-04-08). 
 
Patel, Runa, Tebelius, Ulla (1987). Grundbok i forskningsmetodik, 1:a upplagan. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Ross, Stephen A, Westerfield, Randolph W & Jaffe, Jeffrey (2002). Corporate finance. New 
York: McGraw-Hill/Irwin. 

http://www.farkomplett.se.lib.costello.pub.hb.se/document.jsp?fromHitlist=true&documentId
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=602&a=4514
http://www.e24.se/branscher/bankfinans/artikel_70299.e24
http://www.investorab.com/sv/VaraInvesteringar/default.htm
http://www.investorab.com/sv/OmInvestor/Investor_i_korhtet.htm
http://www.kpmg.se/pages/100222.html
http://www.ledarna.se/portal/news.nsf/news/F2BF780A06F10D0EC12570D1002AD9C6?Op
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O192273
http://www.sciencedirect.com.lib.costello.pub.hb.se/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6W6S


52 

 
SOU 2004:47 (2004). Näringslivet och förtroendet, bilagor. (Elektronisk) Tillgänglig: 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/02/04/45/f41d2dfb.pdf. Publicerad 2004-04-28. (2008-
04-07). 
 
Svenska Dagbladet (2008). Välkommen till SvD – du också. (Elektronisk) Tillgänglig: 
http://www.svd.se/special/svd_info/artikel_275057.svd. (2008-05-01). 
 
Svenskt Näringsliv (2004). Vägledning avseende ersättningar till VD och ledande 
befattningshavare (Elektronisk). Tillgänglig 
http://www.svensktnaringsliv.se/template/ver10/components/google/proxy/commonsearch.jsp
?q=cache:www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00000/V_gledning_avseende_er_34
0a.pdf+syntetiska&oe=utf8. (2008-03-14). 
 
Svenskt Näringsliv (2006). Promemoria 2006-02-16 ”Marknadsmissbrukslagstiftningen och 
aktierelaterade incitament”. (Elektronisk) Publicerad 2006-02-17. Tillgänglig: 
http://www.svensktnaringsliv.se/material/skrivelser/article12140.ece. (2008-04-02). 
 
Svensson, Arne (2001). Belöningssystem. Stockholm: KFS Företagsservice. 
 
Sveriges Radio (2008). Ny kritik från Aktiespararna mot bonusar. (Elektronisk) Tillgänglig: 
http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?artikel=1946828. (2008-03-13). 
 
SVT Agenda (2008). Lista: börsbolag med och utan bonusprogram. (Elektronisk) 
Tillgänglig: 
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=65294&a=1078983&lid=puff_1078332&lpos=extra_2. 
(2008-03-14). 
 
Swedbank Robur (2008) A. Finansiella rapporter. (Elektronisk) Tillgänglig: 
http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOutWww1/0,,181665,00.html. (2008-05-09). 
 
Swedbank Robur (2008) B. Swedbank Robur i korthet. (Elektronisk) Tillgänglig: 
http://www.swedbankrobur.se/RT/OrdinaryPage____635.aspx. (2008-04-29). 
 
Swedbank Robur (2008) C. Ägarstyrning. (Elektronisk) Tillgänglig: 
http://www.swedbankrobur.se/RT/OrdinaryPage____541.aspx. (2008-05-01). 
 
Wilson, Thomas B (2003). Innovative reward systems for the changing workplace. New 
York: The McGraw-Hill companies. 
 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers (2007). Värdepappersbaserade incitamentsprogram i 
svenska börsbolag – Studie 2007 [tryckt material]. Erhållen från Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers. 
 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/02/04/45/f41d2dfb.pdf
http://www.svd.se/special/svd_info/artikel_275057.svd
http://www.svensktnaringsliv.se/template/ver10/components/google/proxy/commonsearch.jsp
http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00000/V_gledning_avseende_er_34
http://www.svensktnaringsliv.se/material/skrivelser/article12140.ece
http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?artikel=1946828
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=65294&a=1078983&lid=puff_1078332&lpos=extra_2
http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOutWww1/0,,181665,00.html
http://www.swedbankrobur.se/RT/OrdinaryPage____635.aspx
http://www.swedbankrobur.se/RT/OrdinaryPage____541.aspx


 

Bilaga I: Frågemall: Tidningar 
 
Vilka trender kan ses under senare år? 
 
Vilka trender kan ses på vårens bolagsstämmor? 
 
Påverkas vi i Sverige av utländska trender? 
 
Vilka krav ställs idag allmänt på incitamentsprograms utformning? 
 
Upplevs det allmänt att syftet med programmen uppfylls? 
 
Kan det idag ses några konflikter mellan aktieägare och företag? 
 
Vilka program ökar respektive minskar i användning? 
 
Tros de nya aktiesparprogrammens användning komma att öka? 
 
Tros syntetiska aktier som incitament till styrelser komma att öka? 
 
Vad är den allmänna synen på syntetiska incitamentsprogram? 
 
Vilken debatt kan ses beträffande programmens omfattning? 



 

Bilaga II: Frågemall: Storägare 
 
Ser ni allmänt incitamentsprogram som ett bra fenomen? 
 
Upplever ni att syftet med belöningssystem ofta uppfylls? 

 
Ser ni någon trend beträffande vilka incitamentsprogram som föreslås? 
 
Vilken trendutveckling vill ni se angående incitamentsprograms utformning? 
 
Vad ställer ni för krav på incitamentsprograms utformning? 
 
Finns det någon typ av program som ni förespråkar generellt? 
 
Vad är bra med aktierelaterade incitamentsprogram? 
 
Fortfarande är optionsprogram vanligast använda – vad tycker ni om denna form? 
 
Vad är er inställning till aktiesparprogram?  

 
Vad är er inställning till syntetiska aktier?  
 
Hur vill ni att syrelsens arvode skall vara utformat? 
 
Är det viktigt att så många anställda som möjligt inkluderas i programmen? 



 

Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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