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Sammanfattning 
 
Titel   Optioners roll som incitament 
 En fallstudie av optionsinnehavares inställning till optionsprogram 

mot bakgrund av de senaste årens börsnedgång och kritik i media 
 
Kurs FEK 581 Kandidatseminarium, Finansiering 10 p 
 
Författare Maria Andersson, Nina Glifberg och Anna Jönsson 
 
Handledare Tore Eriksson och Hossein Asgharian  
 
Syfte Uppsatsen syftar till att skapa klarhet i huruvida 

optionsinnehavares inställning till optionsprogram har förändrats 
de senaste åren mot bakgrund av den negativa börsutvecklingen 
och medias kraftiga kritik. Vidare kommer uppsatsen att försöka ge 
förslag på eventuella förbättringar av dagens optionsprogram och 
på alternativa incitament.  

 
Metod  Undersökningen har genomförts som en kvalitativ fallstudie. 

Inledningsvis gjorde vi en litteraturstudie för att öka våra 
kunskaper om optioner som incitament. Därefter genomfördes 
personliga intervjuer med en eller två optionsinnehavare på fyra 
olika företag. Kompletterande uppgifter gällande optionsprogram 
har inhämtats genom telefonintervjuer med två experter.  

 
Slutsats Vår undersökning visar att inställningen till optionsprogram har 

försämrats de senaste åren, och att den negativa börsutvecklingen 
är den främsta orsaken till detta. Dagens optionsprogram uppfyller 
inte sitt huvudsakliga syfte som incitament, vilket är att motivera 
mottagaren till att göra bättre insatser. Som förbättringar av 
optionsprogrammen föreslår vi mer frekvent tilldelning, jämförelse 
med konkurrenter och begränsade vinstchanser. Options-
innehavarna anser ett prestationskopplat incitament, exempelvis 
bonus, vara ett bra incitament. Det faktum att olika incitament har 
olika syften gör att vi anser att ett ersättningspaket med en 
välbalanserad kombination av flera olika incitament är att föredra. 

 
Nyckelord Aktierelaterade incitamentsprogram, börsnedgång, incitament, 

optioner, optionsprogram. 
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1  Inledning 
 
 
 
 
Detta inledande kapitel ger en första inblick i det ämne som uppsatsen behandlar. En 
problemdiskussion leder fram till syftet med uppsatsen och kapitlet avslutas med en disposition 

över uppsatsens uppbyggnad.  

 

1.1  Bakgrund 
 
Under 1990-talet ökade användningen av optioner som incitament i Sverige för att 
explodera under börsyran, som nådde sin kulmen kring millennieskiftet. Den 
kraftiga uppgången på börsen ledde till att många gjorde sig en förmögenhet på 
optioner. Idag är situationen annorlunda. En stor del av de äldre 
optionsprogrammen är värdelösa till följd av den negativa börsutveckling som 
inleddes i mars år 2000. Detta har dock inte avskräckt börsbolagen från att starta 
nya program, snarare tvärtom. Andelen börsbolag som erbjuder någon form av 
optionsprogram har fortsatt att öka. Programmen har vidare blivit alltmer 
omfattande och alltmer generösa. 
 
De senaste åren har kritiken mot optionsprogrammen gradvis ökat för att inför 
bolagsstämmorna våren 2002 ta fart ordentligt. Startskottet var det debattinlägg 
som publicerades i Dagens Nyheter, i vilket Tredje AP-fondens VD Tomas 
Nicolin kraftigt kritiserade Skandias optionsprogram. Flertalet andra 
institutionella ägare delade Nicolins åsikt att programmet var alltför omfattade 
och inte innehöll tillräcklig koppling till prestation. Vissa av storägarna 
tillkännagav att de skulle rösta nej till förslaget på bolagsstämman, vilket ledde till 
att Skandias styrelse hotade att avgå om optionsprogrammet inte skulle 
godkännas. På bolagsstämman drog styrelsen dock tillbaka förslaget, som sedan 
modifierades och slutligen godkändes på en extra bolagsstämma. 
 
Listan över börsbolag som efter ägarkritik tvingades dra tillbaka eller modifiera 
föreslagna optionsprogram våren 2002 består dock långt ifrån enbart av Skandia. 
Nordea drog tillbaka sitt förslag efter kraftig kritik från finansminister Bosse 
Ringholm. Listan fortsätter vidare med företag som Telelogic, Medivir, Eniro, 
Switchcore, Dimension och Boss Media.  
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De institutionella ägarnas, såsom försäkringsbolag, fondförvaltare och AP-fonder, 
allt aktivare ägarskap visade sig även på 2003 års bolagsstämmor. Under denna 
period gav sig även några av Sveriges stora företagsledare ut i debatten. H&M:s 
huvudägare och styrelseordförande Stefan Persson menar att grundlönen borde 
räcka, eftersom företagsledningar enligt hans uppfattning ska förväntas prestera 
sitt yttersta utan bonus eller andra incitament. Även Föreningssparbankens 
tidigare styrelseordförande Göran Collert är tveksam till optionsprogrammen och 
anser som Stefan Persson att det borde räcka med en fast lön. 
 
 

1.2  Problemdiskussion 
 
Ur aktieägarnas synvinkel är syftet med optionsprogrammen att motivera 
mottagarna till bättre prestationer. En del av kritiken mot programmen har dock 
berott på att kopplingen till optionsmottagarnas prestationer inte har ansetts vara 
tillräcklig. Huruvida optionerna genererar en vinst eller inte är beroende av hur 
aktiekursen utvecklar sig i förhållande till optionernas lösenpris. 
Aktiekursutvecklingen bestäms i sin tur i huvudsak av två faktorer, dels företagets 
resultat, dels den allmänna börsutvecklingen. Optionsmottagarna har viss 
möjlighet att påverka företagets resultat, men kan inte påverka den allmänna 
börsutvecklingen. Av denna anledning kan optionernas roll som incitament 
ifrågasättas.  
 
Det är viktigt för företagen, och ytterst för aktieägarna, att optionsmottagarna 
uppfattar optionerna som ett incitament och därmed verkligen gör bättre insatser. 
Annars är kostnaderna för optionsprogrammen utkastade pengar. 
Optionsmottagarnas inställning till optionsprogrammen kan ha förändrats pga. den 
negativa börsutvecklingen, som har fått till följd att flertalet av programmen idag 
är värdelösa och att de personer som har erlagt en premie för sina optioner därför 
har förlorat sin insats. Det är även möjligt att optionsinnehavarna har påverkats av 
den kraftiga kritik som har riktats mot programmen i media. För att företagens 
investeringar i optionsprogram ska ge utdelning i framtiden, anser vi det vara 
viktigt att undersöka optionsmottagarnas inställning till optionsprogrammen idag, 
för att därefter kunna ge förslag på eventuella förbättringar av dagens 
optionsprogram och även förslag på alternativa incitament. Med utgångspunkt i 
detta har vi kommit fram till följande frågeställningar: 
 
! Hur har den negativa börsutvecklingen och den kraftiga kritiken i media 

påverkat optionsinnehavarnas attityd till optionsprogram de senaste åren? 
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! Vad anser optionsinnehavarna om dagens optionsprograms roll som 
incitament? 

! Vad kan göras för att förbättra optionsprogrammet som incitament? 
! Efterfrågar optionsinnehavarna andra typer av incitament som substitut för 

eller komplement till optionsprogrammet? 
 
 

1.3 Syfte 
 
Uppsatsen syftar till att skapa klarhet i huruvida optionsinnehavarnas inställning 
har förändrats de senaste åren mot bakgrund av den negativa börsutvecklingen 
och medias kraftiga kritik. Vidare kommer uppsatsen att försöka ge förslag på 
eventuella förbättringar av dagens optionsprogram och på alternativa incitament.  
 
 

1.4  Avgränsningar  
 
Uppsatsen kommer endast att behandla svenska företag, dels beroende på att de 
verkar under samma förutsättningar, vilket är nödvändigt för en jämförelse, dels 
av praktiska skäl. Vi har vidare valt att begränsa uppsatsen till en fallstudie av 
fyra olika företag. Uppsatsens tidsram har begränsat antalet respondenter på varje 
företag.   
 
 

1.5  Målgrupp 
 
Uppsatsen riktar sig till ekonomistuderande med grundläggande kunskaper i 
finansiering och till företag som använder sig av eller är intresserade av 
optionsprogram som incitament, däribland de företag som har studerats. 
 
 

1.6  Disposition 

 
I syfte att ge läsaren en uppfattning om uppsatsens uppbyggnad följer nedan en 
kort presentation av uppsatsens olika kapitel. 
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Kapitel två innehåller en redogörelse för den undersökningsmetod som 
författarna har använt sig av. 
 
Kapitel tre innehåller den teoretiska och praktiska referensram som uppsatsen 
bygger på.  
 
Kapitel fyra innehåller en sammanställning av studierna av och intervjuerna med 
de utvalda företagen. 
 
Kapitel fem innehåller en analys av de resultat som har sammanställts i kapitel 
fyra. 
 
Kapitel sex innehåller de slutsatser som dras av undersökningen. 
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2  Metod 
 
 
 
 

I följande kapitel presenteras den metod som har använts vid undersökningen.  

 

2.1  Övergripande tillvägagångssätt  
 
Vår kunskap om optionsprogram var av mycket allmän karaktär vid uppsatsens 
början. Inledningsvis gjorde vi därför en litteraturstudie för att vara väl insatta i 
ämnet under det fortsatta arbetets gång. I uppsatsens inledningsskede insåg vi 
vidare att vi har olika kunskaper och erfarenheter, vilket vi såg som en styrka. 
Med dessa olikheter i åtanke gjorde vi tidigt en uppdelning av det kommande 
arbetet. Vi har till stor del arbetat självständigt, men har kontinuerligt haft 
uppsamlingsmöten. Vi har försökt utnyttja uppsatsens begränsade tidsperiod på 
bästa möjliga sätt och har följt ett schema för varje dels färdigställande.  
 
Det är inledningsvis avgörande hur forskaren skapar sig en uppfattning av eller en 
förståelse för de förhållanden som ska undersökas1. Vi har ständigt ställts inför 
olika val rörande den litteratur och de undersökningsobjekt som är relevanta för 
undersökningen. Dessa val har påverkats av vår personliga referensram, normer, 
tidigare erfarenheter, värdepremisser och intressen2. 
 
 

2.1.1 Val av metod 

  
Syftet med denna uppsats är att undersöka optionsinnehavarnas inställning till 
optioner som incitament, och den inverkan som de senaste årens negativa 
börsutveckling och kraftiga kritik i media har haft på denna inställning. Målet är 
att skapa en djupare och mer fullständig uppfattning om optioners roll som 
incitament. För att på bästa möjliga sätt uppnå detta mål, har undersökningen 
genomförts som en kvalitativ fallstudie. 
 

                                                 
1 Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn, Forskningsmetodik (1997), s. 12. 
2 A.a., s. 327.  
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Den kvalitativa metoden ger en mindre grad av struktur och formalisering. 
Tillvägagångssättet ger en helhetsbild som medför ökad förståelse för 
sammanhang och sociala processer. Genom att använda en kvalitativ metod 
skapar man en närkontakt med intervjupersonerna i urvalet, vilket leder fram till 
en bättre uppfattning om den enskildes situation.3  
 
 

2.1.2 Angreppssätt 

 
Uppsatsen bygger på en deduktiv metod, vilket innebär att vi har utgått från 
befintlig teori, för att med denna som grund därefter genomföra empiriska 
undersökningar genom att samla in data från utvalda intervjupersoner.  
 
 

2.2 Praktiskt tillvägagångssätt 
 

2.2.1 Primärdata 

 
Primärdata är de nya uppgifter som samlas in genom intervjuer eller 
enkätundersökningar. Uppsatsen bygger på personliga intervjuer med personer 
som deltar i de undersökta företagens optionsprogram. Kompletterande uppgifter 
gällande optionsprogram i allmänhet har inhämtats genom telefonintervjuer med 
två experter på området.  
 
 

2.2.1.1 Urval  

 
Syftet med uppsatsen är till viss del att undersöka skillnaden i inställning under 
högkonjunkturen i slutet av 1990-talet och idag, och vi önskade därför få fram 
företag som har haft optionsprogram sedan 1999. I dagsläget finns ingen komplett 
sammanställning av optionsprogrammen i Sveriges börsbolag. I bokserien 
”Ägarna och makten” presenteras de företag som i enkätundersökningar har 
uppgett att köp- och personaloptioner har tilldelats anställda och vi tog därför 
hjälp av denna bok vid urvalet. Redan vid valet att använda bokserien skedde 
dock ett ofrivilligt urval, då det inte kan säkerställas att alla företag som har 

                                                 
3 Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn, Forskningsmetodik (1997), s. 79. 
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optionsprogram finns registrerade i denna. Genom att jämföra 2000 års utgåva 
med 2003 års utgåva, valdes företag ut som under denna period hade haft 
pågående eller återkommande optionsprogram.  
 
Efter det första urvalet gallrades de företag bort som inte uppfyllde det krav på 
geografisk närhet som vi hade ställt upp för att kunna genomföra de personliga 
intervjuerna. Därefter valde vi ut företag som representerar olika branscher för att 
säkerställa att vårt resultat inte påverkades av branschtillhörighet. Vi försökte 
vidare säkerställa att urvalet bestod både av företag, vars optioner har ett positivt 
värde för innehavarna i dagsläget, och företag, vars optioner inte har något värde 
för innehavarna i dagsläget. Därefter kontaktade vi de utvalda företagen per 
telefon och hänvisades i de flesta fall vidare till de chefer som var ansvariga för 
optionsprogrammen. Dessa namngav vidare de personer som kunde vara aktuella 
för intervjuer. I nästa skede styrdes urvalet av dessa personers intresse av och 
möjlighet till att ställa upp i intervjuer. Vår önskan var att intervjua två personer 
på varje företag för att få en större uppfattning om inställningen på respektive 
företag. Detta var genomförbart på två av fyra företagen.  
 
 

2.2.1.2 Intervjufrågor 

 
Intervjufrågorna formulerades i god tid före intervjuerna för att ha möjlighet att 
förbättra dem under arbetets gång. För att säkerställa att frågorna undersökte det 
som vi avsett att undersöka, utarbetades de mot bakgrund av uppsatsens 
problemställningar och den litteratur inom området som vi hade samlat in. Vi 
formulerade frågor som var allmänt ställda för att undvika att respondenterna 
skulle känna sig utpekade. Vidare undvek vi ledande frågor, och valde istället 
öppna frågor för att få så omfattande svar som möjligt. Efter en preliminär 
formulering av intervjufrågorna ombads vår handledare Tore Eriksson att lämna 
synpunkter på frågornas innehåll. Intervjufrågorna redovisas i bilaga 1. 
 
 

2.2.1.3 Genomförande av intervjuerna 

 
Intervjufrågorna skickades ut via e-post i god tid före intervjuerna för att ge 
respondenterna möjlighet att förbereda sina svar och därmed öka kvaliteten på den 
information som framkom i intervjuerna. Vi förberedde oss inför intervjuerna 
genom att studera respektive företag, dess optionsprogram och 
aktiekursutveckling.  
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Samtliga intervjuer genomfördes på respektive respondents arbetsplats. Före 
intervjuerna informerades respondenterna om att intervjuresultaten skulle 
presenteras anonymt för att ge dem möjlighet att vara så öppna som möjligt och 
för att vi därmed skulle få så korrekt information som möjligt. Under intervjuerna 
försökte vi vara lyhörda och flexibla för att ge respondenterna möjlighet att 
utveckla sina tankar och idéer. Av denna anledning användes intervjufrågorna 
som en manual, som inte nödvändigtvis följdes till punkt och pricka gällande 
innehåll och ordningsföljd. Vidare har både tal och kroppsspråk inhämtats för att 
få bästa möjliga uppfattning om respondenternas attityd till optioner som 
incitament. 
 
Vid varje intervju medverkade minst två av gruppens tre medlemmar för att ha 
möjlighet att fånga upp så mycket som möjligt av den information som framkom 
under intervjun. Som komplement till de anteckningar som fördes, spelades 
intervjun in för att under bearbetningen av intervjusvaren ha möjlighet att reda ut 
eventuella tveksamheter och även se till att ingen information gick förlorad. 
Bandspelaren användes först efter respondenternas godkännande.  
 
 

2.2.1.4 Bearbetning 

 
Direkt efter varje intervju sammanställde vi tillsammans den information som 
framkommit för att på så sätt inte förlora några intryck eller den under intervjun 
rådande stämningen. Vi ville inte heller gå miste om något av relevans som skulle 
kunna glömmas om det drog ut på tiden mellan intervjun och bearbetningen av 
materialet. Materialet presenteras som en berättelse för att kunna framhäva det 
som var av särskilt intresse i varje intervju. Sammanställningen av 
intervjuresultaten har godkänts av respektive respondent.  
 
 

2.2.2 Sekundärdata 

 
Sekundärdata består i vår uppsats av den data som samlades in för att skapa en 
djupare förståelse för optionsprogram. Data fann vi genom att söka i befintlig 
litteratur inom området optionsprogram samt i ekonomiska tidningar och 
tidskrifter. Nästan uteslutande har svensk data valts ut, då svenska företag är i 
fokus i denna uppsats. 
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2.3 Uppsatsens tillförlitlighet 
 

2.3.1 Validitet 

 
Validitet definieras som ”ett mätinstruments förmåga att mäta det som man avser 
att det ska mäta”4. I kvalitativa studier är möjligheten att uppnå en hög validitet 
större än i kvantitativa studier. Anledningen till detta är att man i kvalitativa 
undersökningar har en mycket större närhet till det som ska undersökas och att 
respondenterna ges möjlighet att styra sin medverkan5.  
 
Validitet kan delas in i två delar: inre validitet och yttre validitet. Inre validitet 
föreligger när mätinstrumentet mäter det som man avser att det ska mäta6. I denna 
uppsats utgörs mätinstrumentet av intervjumanualen. Vi anser att den mäter det vi 
har avsett att mäta och på så sätt har hög inre validitet uppnåtts. För att minska 
risken för mätfel mellan vad vi frågade om och vad respondenterna svarade på 
skickades intervjumanualen ut i god tid före intervjun. Eventuella missförstånd 
kunde sedan redas ut och korrigeras under intervjun.  
 
Den yttre validiteten avser överensstämmelsen mellan svaren i intervjuerna och 
det förhållande som var avsett att mätas7. Det är viktigt att vara medveten om att 
respondenterna kan lämna svar som inte är helt ärliga och som kan ha påverkats 
av vad respondenterna tror att forskaren vill höra. Ett exempel skulle kunna vara 
att respondenterna efter den hårda kritiken i media förväntas tycka att 
optionsprogram är mindre bra. Det är viktigt att som forskare betona att det är 
respondentens individuella åsikt som är av intresse8. Det är svårt att veta om 
respondenterna är opartiska gällande optionsprogrammen. Några av 
respondenterna kan ha deltagit vid utformningen av programmen. Vidare kan 
ämnets känslighet leda till att någon inte har svarat helt ärligt. Om forskaren är 
medveten om problemen preciserade ovan kan det förhindra att eventuella 
förväntningar förverkligas och att oärliga svar ges. Det engagemang som visades 
av respondenterna anser vi vara ett tecken på att relevant och sanningsenlig 
information givits. Respondenterna har tagit sig tid till intervjun trots sina 
upptagna dagar. Mot bakgrund av detta anser vi att en hög nivå av yttre validitet 
har uppnåtts i denna uppsats. 
                                                 
4 Eriksson, Lars Torsten & Wiedersheim-Paul, Finn, Att utreda, forska och rapportera (1997), s. 
38. 
5 Holme, Idar Magne & & Solvang, Bernt Krohn, Forskningsmetodik (1997), s. 94. 
6 Lundahl, Ulf & Skärvad, P-H, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer (1999), s. 
150. 
7 A.a., s. 151. 
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2.3.2 Reliabilitet 

 

Reliabilitet definieras som ett mätinstruments förmåga att ge tillförlitliga och 
stabila utslag9. En undersökning med hög reliabilitet kännetecknas av att 
mätningen inte påverkas av vem som utför mätningen eller av de omständigheter 
under vilka den sker10. Reliabiliteten är dock inte i fokus vid kvalitativa 
undersökningar och därför inte heller i denna uppsats. Av denna anledning har vi 
inte dragit några generella slutsatser av det material som har framkommit.  
 
 

2.3.3 Källkritik av primärdata 

 
Nackdelen med att endast ha haft möjlighet att intervjua en till två personer på 
varje företag är graden av objektivitet. För att öka objektiviteten hade det varit bra 
om det hade funnits möjlighet till att utföra fler intervjuer och därefter kunna göra 
generella antaganden för det undersökta företaget. Vi har dock haft problem med 
att hitta företag och optionsinnehavare som har kunnat tänka sig att ställa upp i 
intervjuer.  
 
Undersökningens resultat kan ha påverkats av det faktum att vi är oerfarna 
intervjuare. Detta kan ha inneburit att vi vid intervjuerna inte uppmärksammade 
relevant fakta och svar som kunde ha utvecklats vidare. Det faktum att två eller tre 
av gruppens medlemmar alltid deltog vid intervjuerna bör dock ha minskat risken 
för detta. Vidare kan instrumentfel ha uppstått på grund av vår begränsade 
erfarenhet, fel ordningsföljd på frågorna och fel formulering av frågorna11. Detta 
har vi försökt undvika genom att formulera intervjufrågorna i god tid, vilket vi 
tidigare har nämnt under avsnittet intervjufrågor. Vi är även medvetna om att 
respondentfel kan ha uppstått pga. att respondenterna kanske inte har haft 
möjlighet att ge ett svar beroende på bristande kunskaper inom området eller av 
någon anledning inte har velat ge ett riktigt svar12. 
 
Forskaren bör vara medveten om att det finns en risk att aktörernas förväntade roll 
kan skapa oönskade effekter som att respondenten ger svar som han eller hon tror 

                                                                                                                                      
8 Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn, Forskningsmetodik (1997), s. 105. 
9 Eriksson, Lars Torsten & Wiedersheim-Paul, Finn, Att utreda, forska och rapportera (1997), s. 
39. 
10 Lundahl, Ulf & Skärvad, P-H, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer (1999), s. 
152. 
11 Jfr. Eriksson, Lars Torsten & Wiedersheim-Paul, Finn, Att utreda, forska och rapportera (1997), 
s. 161. 
12 A.a., s. 160-161. 
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att forskaren vill höra. Det är också viktigt att forskaren under intervjun följer upp 
intressant fakta utan att blanda in sina egna uppfattningar.13  Vi har varit medvetna 
om dessa faktorer och hur de kan påverka undersökningsresultatet.   
 
Urvalet av respondenter på respektive företag har i stor utsträckning skett med 
hjälp av de chefer som är ansvariga för optionsprogrammen. Chefernas urval kan 
ha styrts av deras uppfattning om optionsinnehavarnas inställning till 
programmen, vilket kan ha medfört att vi inte har fått en representativ bild av 
inställningen på företaget.  
 
 

2.3.4 Källkritik av sekundärdata 

 
Då uppsatsen delvis bygger på artiklar är det viktigt att analysera dessa källor och 
granska deras trovärdighet. En stor del av artiklarna kommer från Dagens 
Nyheter, Affärsvärlden eller Dagens Industri som anses vara relativt opartiska 
källor.  

                                                 
13 Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn, Forskningsmetodik (1997), s. 105. 
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3  Teori och praktisk referensram 
 
 
 
 
I följande kapitel presenteras den teori och praktiska referensram som vi anser vara viktig för 

förståelsen av uppsatsen.  

 

3.1  Agentteori 
 
Ett agentförhållande existerar när en part (principalen) anställer en annan part 
(agenten) för att utföra en tjänst och därigenom delegerar beslutsfattandet till 
agenten. I ett aktiebolag är aktieägarna principaler och VD:n agent. På en lägre 
nivå i företaget är VD:n principal medan avdelningscheferna är agenter.14  
 
 

3.1.1  Skilda preferenser 

 
Ett av huvudinslagen i agentteorin är att principaler och agenter antas ha olika 
preferenser. Agentteorin förutsätter att alla individer agerar i sitt eget intresse. 
Agenter kompenseras inte enbart finansiellt, utan även genom de extra förmåner 
som är involverade i agentförhållandet. Som extra förmåner kan nämnas attraktiva 
arbetsförhållanden, flexibel arbetstid och stora mängder fritid. Vissa agenter kan 
sägas föredra fritid framför hårt arbete. Arbete ökar företagets värde till skillnad 
från fritid. Agentens preferens för fritid över arbete benämns arbetsaversion. 
Principaler antas i sin tur enbart vara intresserade av den finansiella avkastningen 
på investeringen i företaget.15  
 
Principalernas och agenternas preferenser skiljer sig åt även när det gäller risk. 
Agentteorin antar att managers föredrar en större förmögenhet framför en mindre, 
men att marginalnyttan minskar då förmögenheten ökar. Agentens tillgångar är 
knutna till företagets framgångar. Dessa tillgångar består av både finansiella 
tillgångar och humankapital. Humankapitalet är det värde som marknaden har 
åsatt managern och det påverkas av företagets utveckling. Pga. att förmögenhetens 
marginalnytta är avtagande och en stor del av agentens kapital är beroende av 

                                                 
14 Anthony, Robert N. & Govindarajan, Vijay, Management Control Systems (1998), s. 527. 
15 A.a., s. 527-528. 
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företaget antas agenter vara obenägna att ta risker. Aktieägarna minskar sin risk 
genom diversifiering och är därför riskneutrala.16 
 
 

3.1.2  Asymmetrisk information 

 
Principalen har inte möjlighet att övervaka agentens agerande dagligen för att 
försäkra sig om att agenten agerar i principalens intresse. Av denna anledning har 
principalen otillräcklig information om agentens prestation och kan därför aldrig 
veta säkert hur agentens arbete bidrar till företagets faktiska resultat. Detta 
förhållande benämns asymmetrisk information. Utan övervakning är det enbart 
agenten som vet om han eller hon arbetar i principalens intresse. Agenten kan 
dessutom ha information om sina arbetsuppgifter som principalen inte har. Denna 
information benämns privat information. Pga. att principalens och agentens 
preferenser skiljer sig åt och agenten besitter privat information kan agenten 
komma att förvränga informationen vid presentationen till principalen.17 
 
 

3.1.3  Kontrollmekanismer 

 
Problemen med skilda preferenser och asymmetrisk information kan lösas med 
hjälp av två kontrollmekanismer: övervakning och incitamentsprogram.18 
 
Den första kontrollmekanismen är övervakning. Principalen kan skapa system 
som övervakar agentens agerande i syfte att begränsa de handlingar som ökar 
agentens välfärd på bekostnad av principalens intresse. Ett exempel på ett 
övervakningssystem är den reviderade årsredovisningen. Övervakningens 
effektivitet ökar om agentens arbetsuppgifter är väl definierade och den 
information som används är riktig.19 
 
En annan kontrollmekanism är incitamentsprogram. Syftet med dessa är att 
begränsa skillnaden i principalens och agentens preferenser. Ju större beroendet är 
mellan agentens belöning och den prestation som mäts, desto större incitament har 
agenten att förbättra sin prestation. Principalen bör därför utforma 
prestationsmåttet på ett sätt som gynnar hans eller hennes intresse. När 

                                                 
16 Anthony, Robert N. & Govindarajan, Vijay, Management Control Systems (1998), s. 528. 
17 Ibid. 
18 Anthony, Robert N. & Govindarajan, Vijay, Management Control Systems (1998), s. 529. 
19 Ibid. 
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incitamentsprogrammet motiverar agenten att agera i principalens intresse har 
målöverensstämmelse uppnåtts.20 
 
 

3.1.4  Agentkostnader 

  
Trots användningen av kontrollmekanismer kan total målöverensstämmelse inte 
uppnås. Även vid ett effektivt incitamentsprogram kommer skillnader i 
preferenser att existera. Dessa skillnader benämns residualförlust. Kostnaderna för 
incitamentsprogram och övervakning kallas tillsammans med residualförlusten för 
agentkostnader.21 
 
 

3.2 Optioner som incitament 
 

3.2.1  Optionsprogrammens historia 

 
Aktierelaterade incitamentsprogram har funnits i Sverige sedan 20 år tillbaka. I 
början av 1980-talet började svenska företag använda sig av konvertibler för att i 
början av 1990-talet övergå till förlagslån kombinerade med teckningsoptioner.22  
 
I mitten av 1990-talet ökade användningen av syntetiska optioner23. OM var ett av 
de företag som använde sig av denna optionstyp. Den kraftiga börsuppgången 
ledde till att optionerna fick betydligt större effekter för resultatet än förväntat, 
vilket medförde att intresset för syntetiska optioner minskade. Kring år 1999 och 
2000 uppkom möjligheter till hedging av syntetiska optioner, vilket ledde till att 
intresset återigen ökade.24 
 
Personaloptioner infördes i Sverige av amerikanska företag med svenska 
dotterbolag25. Reglerna kring beskattning av personaloptioner förändrades 199826, 

                                                 
20 Anthony, Robert N. & Govindarajan, Vijay, Management Control Systems (1998), s. 529. 
21 A.a., s. 530. 
22 Rosén, Carl, Nordic Investor Services, 2003-05-20. 
23 Ibid. 
24 Persson, Åsa, Handelsbanken, 2003-05-22. 
25 Ibid. 
26 Hammar, Tobias, ”Optioner i allt fler börsbolag”, Dagens Nyheter, 2002-04-20. 
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vilket var en av anledningarna till att denna optionstyp ökade kraftigt kring år 
200027.  
 
Optionsprogrammen påverkades vidare av den lag som infördes år 2000 och som 
innebar att återköp av egna aktier blev tillåtet i Sverige. Fram tills dess hade 
teckningsoptioner utgjort det vanligaste underliggande instrumentet för 
personaloptioner, men lagen gjorde det möjligt för företagen att själva ställa ut 
köpoptioner, något som tidigare hade gjorts av huvudägarna.28  
 
År 1997 erbjöd enbart 10 procent av de svenska börsbolagen optioner till ledning 
eller anställda29. År 2001 hade siffran ökat till över 70 procent och år 2003 
uppskattas den uppgå till 90 procent30. Värdet av de aktierelaterade 
incitamentsprogrammen, dvs. optioner och konvertibler, i Sveriges börsbolag 
uppgick enligt en undersökning till 40 miljarder kronor i september 200231. 
 
Några tydliga trender kan urskiljas i dagens optionsprogram. Programmen blir 
alltmer omfattande och den högsta ledningen i företagen får en allt större del. En 
annan trend är att optionsmottagarna idag får sina optioner, till skillnad från 
tidigare då de fick köpa sina optioner till marknadsmässiga villkor och därmed tog 
en egen risk. Ett tredje utmärkande drag för dagens optionsprogram är att 
lösenkursen är väldigt låg, oftast 10 procent över aktiekursen vid 
tilldelningstidpunkten.32  
 
Den negativa börsutvecklingen har även medfört ett minskat intresse hos 
företagens anställda för optionsprogram.33  
 
 

3.2.2 Olika typer av optioner 

 
För förståelsen av den fortsatta uppsatsen är det viktigt att känna till vad som 
karaktäriserar de fyra typer av optioner som företag använder som incitament. 
Nedan listas de egenskaper som köpoptioner, teckningsoptioner, personaloptioner 
och syntetiska optioner har och de skatteregler som tillämpas på dessa.  
 
                                                 
27 Persson, Åsa, Handelsbanken, 2003-05-22. 
28 Ibid. 
29 Hammar, Tobias, ”Optioner i allt fler börsbolag”, Dagens Nyheter, 2002-04-20. 
30 Ibid. 
31 Olsson, Anders, ”40 miljarder i lockbeten”, Dagens Nyheter, 2002-09-21. 
32 Cervenka, Andreas, ”Optionspiloterna: Optionspiloterna vädrar miljonklipp”, Affärsvärlden, 
2003-04-30. 
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3.2.2.1 Köpoptioner  

 
Karaktäristika En köpoption ger den anställde rätten att inom en i förväg 
bestämd tidsperiod köpa aktier i sitt företag till ett i förväg bestämt lösenpris. 
Utfärdaren är skyldig att sälja aktier om den anställde önskar köpa aktier, men den 
senare är i sin tur inte skyldig att utnyttja optionen. Utfärdaren av köpoptioner är 
vanligtvis en huvudägare i företaget, men även en bank eller en 
fondkommissionär kan ta på sig ansvaret.34  
 
Normal löptid för köpoptioner är två till tre år. Optionen är ett civilrättsligt avtal 
som ger utrymme för önskemål från utfärdarens och mottagarens sida. Ur ägarnas 
perspektiv kan köpoptioner vara att föredra framför teckningsoptioner, då de förra 
innebär handel med redan existerande aktier och därför inte medför någon 
utspädning av ägandet.35  
 
Ett noterat bolag kan göra återköp av egna aktier för att säkra eventuell framtida 
inlösen av de utgivna optionerna.36 
 
Beskattning  En köpoption kan vara ett värdepapper, och då beskattas som 
ett sådant, eller en personaloption, för vilken andra beskattningsprinciper gäller. 
Om optionen är ett värdepapper beskattas den vid förvärvet av optionen om inte 
en marknadsmässig premie erlagts. Det har då uppstått en skattepliktig förmån, 
för vilken den anställde betalar skatt och arbetsgivaren betalar sociala avgifter.37  
 
Vid inlösen av optionen sker ingen beskattning oavsett värdet på aktien. Däremot 
beskattas en eventuell vinst eller förlust som inkomstslaget kapital, om den 
anställde avyttrar optionen. För utfärdaren gäller olika skatteregler beroende på 
om löptiden är mer eller mindre än ett år. För det kortare alternativet beskattas 
företaget för vinst eller förlust när utfallet för optionen är känt, för det längre 
redan när optionspremien erhålls.38    
 
Utfärdaren betalar skatt på premien som inkomstslaget kapital (30 %) om denne är 
en privatperson eller som näringsverksamhet (28 %) om denne är ett företag39.  
 

                                                                                                                                      
33 Persson, Åsa,  Handelsbanken, 2003-05-22. 
34 Andersson, Lennart & Bratteberg, Johan, Incitamentprogram (2000), s. 74-76. 
35 Smitt, Raoul et al., Belöningssystem – nyckeln till framgång (2002), s. 54-55. 
36 Andersson, Lennart & Bratteberg, Johan, Incitamentprogram (2000), s. 77. 
37 Smitt, Raoul et al., Belöningssystem – nyckeln till framgång (2002), s. 55. 
38 Andersson, Lennart & Bratteberg, Johan, Incitamentprogram (2000), s. 82-87. 
39 Smitt, Raoul et al., Belöningssystem – nyckeln till framgång (2002), s. 56. 



OPTIONERS ROLL SOM INCITAMENT 
En fallstudie av optionsinnehavares inställning till optionsprogram  
mot bakgrund av de senaste årens börsnedgång och kritik i media 

 20 

3.2.2.2 Teckningsoptioner 

 
Karaktäristika Den anställde som tilldelas en teckningsoption ges rättigheten 
att inom en i avtalet utsatt tid köpa aktier i företaget. Teckningsoptionen innebär 
att företaget, om den anställde vill utnyttja sin option, emitterar nya aktier till en i 
avtalet bestämd teckningskurs. Detta är den väsentligaste skillnaden mellan köp- 
och teckningsoptioner.40  
 
En annan skillnad är att en teckningsoption alltid måste kopplas samman med ett 
skuldebrev. Detta har sitt ursprung i att det från början var skuldebrevet som hade 
den centrala rollen då det gavs ut till långivare. För att få en låg ränta 
kompenserades kreditorn med en teckningsoption. När det nu är 
teckningsoptionen som är det väsentliga i kombinationen, är kopplingen till 
skuldebrevet mer en formalitet som blivit praxis och god sed på aktiemarknaden.41  
 
Utspädning Teckningsoptioner liknar köpoptioner i och med att mottagaren 
har rättigheten att till ett visst lösenpris, under en viss löptid förvärva aktier i 
företaget. En viktig skillnad är dock optionernas effekt för ägandet. En köpoption 
medför ingen utspädningseffekt, medan den nyemitterade aktie som följer vid 
inlösen av en teckningsoption leder till utspädning av ägandet, vilket kan ogillas 
av aktieägarna42.  
 
Leo-lagen  För att förhindra att aktiekursen vid en emission är för 
förmånlig finns Leo-lagen. Lagen, som avser börsbolag, uppstod i och med en 
riktad emission till anställda i läkemedelsföretaget AB Leo 1983, som kritiserades 
starkt för dess generösa utformning. Lagen reglerar beslutsfattandet vid emission 
och överlåtelse av aktier, konvertibla skuldebrev samt teckningsoptioner till 
styrelseledamöter, den verkställande direktören och andra med möjlighet att 
påverka villkoren för emissionen eller överlåtelsen.43 
 
Beskattning  Ur skattesynpunkt är köp- och teckningsoptioner ganska lika. 
Precis som en köpoption kan teckningsoptionen vara en personaloption och då 
tillämpas särskilda regler. I annat fall är teckningsoptionen ett värdepapper och 
beskattas som ett sådant. Som för köpoptioner gäller att om optionens 
marknadsvärde vid förvärvet skulle överstiga optionspremien, får den anställde 
skatta för detta som en löneförmån och företaget betalar således även sociala 
avgifter. Sedan 1999 får företagen göra avdrag för de emissionskostnader som 

                                                 
40 Andersson, Lennart & Bratteberg, Johan, Incitamentprogram (2000), s. 17. 
41 Hörnberg, Johan & Rapp, Magnus, Aktierelaterade incitamentsprogram (2002), s. 18-19. 
42 Andersson, Lennart & Bratteberg, Johan, Incitamentprogram (2000), s. 21. 
43 Smitt, Raoul et al., Belöningssystem – nyckeln till framgång (2002), s. 60. 
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uppstår i samband med emissionen av nya aktier. Nästa eventuella 
beskattningstillfälle är om den anställde vid avyttringen av aktierna gör en 
reavinst eller reaförlust. Då beskattas innehavaren för denna under inkomstslaget 
kapital.44  
 
 

3.2.2.3 Personaloptioner 

 
Karaktäristika Begreppet personaloption används ibland som en övergripande 
benämning på alla typer av optioner som anställda tilldelas. Sedan nya 
skatteregler infördes 1998 skiljer man på en köp- eller teckningsoption som är ett 
värdepapper och en som pga. avtalets utformning är en personaloption. 
Lagstiftningen uppstod till följd av de negativa skattekonsekvenser som tidigare 
uppstått då svenska anställda deltagit i utländska optionsprogram.45  
 
Det finns inga lagar som definierar en personaloption, vilket innebär att de 
enskilda avtalens utformning måste granskas. En personaloption är exempelvis 
alltid knuten till anställningen och får inte överlåtas. Dessa är några av de villkor 
som undersöks i syfte att bestämma om ett optionsprogram utgörs av 
personaloptioner.46 
 
Det finns ytterligare drag som är utmärkande för personaloptioner. De är endast 
avsedda för de anställda i företaget och det är vanligt att den anställde inte 
erlägger någon premie för optionen. Personaloptionernas löptid är ofta lång, 
vanligtvis mellan fem och tio år, samtidigt som rättigheten att utnyttja optionerna 
upphör om innehavarens anställning upphör. Anledningen till detta är att syftet 
med personaloptionerna är att knyta personal till företaget.47  
 
Beskattning Personaloptioner beskattas under inkomst av tjänst och det 
skattepliktiga beloppet vid utnyttjandetillfället utgörs av aktiens marknadsvärde 
minskat med lösenpriset och eventuellt erlagd premie. Arbetsgivaren betalar 
sociala avgifter för motsvarande belopp.48  
 
 

                                                 
44 Andersson, Lennart & Bratteberg, Johan, Incitamentprogram (2000), s. 28-35. 
45 A.a., s. 93. 
46 A.a., s. 93. 
47 A.a., s. 95. 
48 Smitt, Raoul et al., Belöningssystem – nyckeln till framgång (2002), s. 67. 
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3.2.2.4 Syntetiska optioner 

 
Karaktäristika Syntetiska, eller så kallade konstruerade, optioner liknar i 
praktiken köpoptioner, men den största och avgörande skillnaden jämfört med 
övriga optioner är att den anställde inte har rätt att förvärva några aktier. 
Innehavaren av en syntetisk option får vid en i förväg bestämd tidpunkt en bonus i 
form av kontanter som motsvarar differensen mellan aktiekursen vid tidpunkten 
och optionens i förväg bestämda lösenpris. Risken för innehavaren att eventuellt 
förlora pengar vid en nedgång, vilket skulle ha skett vid ett aktieinnehav, är 
eliminerad.49  
 
Det som innehavaren eventuellt förlorar är den premie som han eller hon betalar 
vid förvärvet av optionen. Utfärdandet av syntetiska optioner regleras inte i några 
lagar, utan grundar sig på ett avtal mellan två parter. Vem som helst kan ställa ut 
en syntetisk option50.  
 
Användandet av syntetiska optioner har minskat, delvis pga. att de kontanta 
utbetalningarna direkt påverkar företagets resultat. De kostnader som optionerna 
medför är svåra att estimera och ännu svårare att försäkra sig mot. En av 
fördelarna med de syntetiska optionerna är att de inte innebär någon 
utspädningseffekt. I och med att inga aktier förvärvas uppstår inte heller problem 
med att realisera vinsten. Ofta är dessa optioner utställda till endast en eller ett 
fåtal ledande befattningshavare på företaget.51 
 
Beskattning Som för köp- och teckningsoptioner gäller att om optionen 
förvärvas till ett pris som är lägre än marknadsvärdet förmånsbeskattas 
mottagaren för skillnaden samtidigt som arbetsgivaren betalar motsvarande 
sociala avgifter. Det belopp som eventuellt erhålls vid inlösen av de syntetiska 
optionerna beskattas som inkomst av kapital (30 %). De optionsavtal som 
innehåller ett stort antal förfoganderättsinskränkningar utgör dock undantag och 
beloppet beskattas som inkomst av tjänst. Vid försäljning av de syntetiska 
optionerna beskattas en eventuell vinst som kapital. Arbetsgivaren beskattas för 
den inkomst som uppstår vid försäljningen av optionerna.52 
 
 

                                                 
49 Nationalencyklopedin (2000)  
50 Andersson, Lennart & Bratteberg, Johan, Incitamentprogram (2000), s. 58. 
51 Smitt, Raoul et al., Belöningssystem – nyckeln till framgång (2002), s. 63-64. 
52 A.a., s. 64-65. 



OPTIONERS ROLL SOM INCITAMENT 
En fallstudie av optionsinnehavares inställning till optionsprogram  
mot bakgrund av de senaste årens börsnedgång och kritik i media 

 23 

3.2.3  Argument för optioner  

 
Syftet med de tidiga optionsprogrammen var att skapa förståelse bland företagets 
anställda för aktieägarvärde och aktieägarnas krav. Den bakomliggande 
förklaringen till detta är att få privatpersoner var aktieägare i början av 1980-talet, 
vilket innebar att deras kunskaper om aktiemarknaden var begränsade. Idag är 
situationen annorlunda, då det ökade fond- och pensionssparandet har medfört att 
många privatpersoner indirekt är aktieägare och att kunskaperna om 
aktiemarknaden därför är större. Därav har detta argument minskat i betydelse.53  
 
De vanligaste argument som framförs för användningen av optioner som 
incitament idag är följande: 
! Optioner får optionsinnehavarna att dela samma intressen som aktieägarna, 

vilket förmår dem att fatta bättre beslut till fördel för aktieägarna.54  
! Tilldelning av optioner gör det möjligt för företaget att frysa eller reducera 

optionsmottagarnas grundlön.55 
! Optioner innebär att optionsinnehavarnas ersättning blir utsatt för risk istället 

för garanterad oavsett företagets utveckling.56 
! Optioner är fördelaktigt ur skattesynpunkt.57  
! I USA har optioner varit ett vanligt incitament under lång tid. För att kunna 

möta konkurrensen från amerikanska företag, använder svenska företag 
optionsprogram för att attrahera amerikansk personal till sina amerikanska 
dotterbolag.58  

! I takt med att optionsprogram har blivit allt vanligare i Sverige, har optioner 
blivit ett sätt att attrahera och behålla viktig personal även här.  

 
 

3.2.4 Kritik mot optioner 

 
Optionsprogrammen har kritiserats av en rad olika orsaker, av vilka de vanligaste 
följer nedan. 
! En del av kritiken mot programmen har berott på att kopplingen till 

optionsmottagarnas prestationer inte har ansetts vara tillräcklig. Huruvida 
optionerna genererar en vinst eller inte är beroende av hur aktiekursen 

                                                 
53 Persson, Åsa, Handelsbanken, 2003-05-22. 
54 Ross, Stephen A., Westerfield, Randolph W. & Jaffe, Jeffrey F., Corporate Finance (2002), s. 
651. 
55 Ibid. 
56 Ibid. 
57 Ibid. 
58 Hammar, Tobias, ”Optioner i allt fler börsbolag”, Dagens Nyheter, 2002-04-20. 
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utvecklar sig i förhållande till optionernas lösenpris. Aktiekursutvecklingen 
bestäms i sin tur i huvudsak av två faktorer, dels företagets resultat, dels den 
allmänna börsutvecklingen. Optionsmottagarna har viss möjlighet att påverka 
företagets resultat, men kan inte påverka den allmänna börsutvecklingen. Om 
aktiekursen överstiger lösenpriset ger optionerna vidare utdelning oavsett 
konkurrenternas aktiekursutveckling, vilket har föranlett kritik, då det har 
ansetts att optionerna endast bör leda till vinst för innehavarna om företaget 
utvecklas bättre än konkurrenterna. 

! Teckningsoptioner leder vid inlösen till utspädning av aktiekapitalet, vilket har 
varit en annan källa till kritik. Detta är en viktig fråga för aktieägarna, 
eftersom utspädningen på sikt riskerar att erodera deras ägande. År 2002 
enades flera stora institutionella ägare om att optionsprogrammen bör leda till 
en utspädning om högst 1 procent per år59.  

! Optionsprogrammen har vidare ansetts vara för omfattande och för generösa i 
flera fall. Lösenpriset sätts ofta 10 procent över aktiekursen vid 
tilldelningstidpunkten, vilket motsvarar ett lågt avkastningskrav sett på några 
års sikt. 

! Företagen har vidare kritiserats för att inte lämna tillräcklig information 
gällande optionsprogrammen och det har därför framkommit krav på tydligare 
redovisning. 

! Optionsprogrammen kritiseras vidare för att sällan komma alla anställda till 
dels. Det framkommer ofta önskemål om att optionerna ska tilldelas en 
bredare grupp av medarbetare, så att fler får ta del av vinsterna.60  

! Ett av argumenten för optionsprogram är att optionerna ger 
optionsinnehavarna samma intressen som aktieägarna. Den genomsnittlige 
aktieägaren önskar en stabil positiv utveckling för företaget och dess aktie. 
Optioner kan dock sägas uppmuntra till risktagande pga. att optionerna blir 
värdelösa om aktiekursen inte når lösenpriset, men ger betydligt bättre 
avkastning än aktien om aktiekursen överstiger lösenpriset. Av denna 
anledning har optionsprogrammen kritiserats för att uppmuntra till alltför stor 
riskvilja och kortsiktighet genom att maximering av aktiekursen vid 
optionernas lösentillfälle hamnar i fokus. Optionsprogrammen sägs i värsta 
fall kunna uppmuntra till bokföringsbrott och har därför angetts som en av 
orsakerna till de amerikanska redovisningsskandalerna.61  

 
 
 

                                                 
59 Forsberg, Birgitta, ”Det ansiktslösa kapitalet: Stopp och belägg!”, Veckans Affärer, 2002-04-22. 
60 Hammar, Tobias, ”Optioner i allt fler börsbolag”, Dagens Nyheter, 2002-04-20. 
61 Johansson, Niklas, ”Företagsskandalerna: Optionshysteri roten till det onda”, Veckans Affärer, 
2002-08-12. 
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3.2.5 Redovisning av optioner 

 
Idag redovisas köpoptioner och syntetiska optioner som en skuld vid utfärdandet 
och skulden skrivs av efterhand i takt med inlösen62. Även vid personaloptioner 
värderas åtagandet, men företaget betalar dessutom sociala avgifter på den slutliga 
förtjänst som innehavaren gör63. För teckningsoptioner gäller i nuläget att den 
eventuella premie som erhålls vid utfärdandet av en teckningsoption bokförs i 
bolagets överkursfond, i övrigt redovisas förfarandet som en vanlig nyemission64.  
 
Med dagens redovisningsregler kan omfattande optionsprogram komma som en 
chock för aktieägarna när kostnaderna för dessa realiseras65. Kostnaderna kommer 
indirekt när optionerna omvandlas till aktier och därmed medför en 
utspädningseffekt66.  
 
I november 2002 presenterade International Accounting Standards Board, IASB, 
ett förslag på hur optionsprogram ska redovisas67. Principen för detta förslag är att 
optioner som tilldelas personal ska tas upp som en kostnad i bolagets 
resultaträkning68. IASB räknar med att införa de nya redovisningsreglerna från 
årsskiftet69. Den svenska redovisningsstandarden måste anpassas senast år 2005, 
men om IASB:s förslag går igenom kommer förändringen sannolikt tidigare än så, 
då Redovisningsrådet strävar efter att anpassa regelverket efter IASBs direktiv70.  
 
Effekten av att redovisa optioner som en kostnad i resultaträkningen antas bli en 
minskning av bolagsvinsterna upp emot 10 procent i Europa, vilket är en 
förhållandevis låg siffra i jämförelse med USA, där bolagsvinsterna beräknas falla 
med upp till 30 procent.71  
 
Carl Rosén tror att de nya redovisningsreglerna kan komma att medföra att 
optionsprogrammen blir mindre omfattande i framtiden.72  
 
 

                                                 
62 Smitt, Raoul et al., Belöningssystem – nyckeln till framgång (2002), s. 56 och 66. 
63 A.a., s. 68. 
64 A.a., s. 62. 
65 Gripenberg, Pia, ”Optioner ska ut i ljuset”, Dagens Nyheter, 2003-03-12. 
66 Lundell, Stefan, ”Nya redovisningsregler slår mot vinsterna”, Dagens Industri, 2003-02-11. 
67 Gripenberg, Pia, ”Optioner ska ut i ljuset”, Dagens Nyheter, 2003-03-12. 
68 Lundell, Stefan, ”Nya redovisningsregler slår mot vinsterna”, Dagens Industri, 2003-02-11. 
69 Ibid. 
70 Ibid. 
71 Harjulin, Mathias & Källström, Andreas, ”Nya bokföringsregler blir miljardsmäll”,  Dagens 
Industri, 2002-07-19. 
72 Rosén, Carl, Nordic Investor Services, 2002-05-20. 
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3.2.6  Institutionella ägare och ägarstyrning 

 
De institutionella ägarnas, såsom försäkringsbolag, fondbolag och AP-fonder, 
andel av Stockholmsbörsen har vuxit betydligt de senaste tjugo åren, vilket främst 
beror på det ökade fond- och pensionssparandet73. För drygt ett år sedan uppgick 
institutionernas investeringar på Stockholmsbörsen uppskattningsvis till 700 
miljarder kronor74. De institutionella ägarna har tidigare varit relativt passiva i sitt 
ägarskap, men i takt med att deras börsandel har ökat har de fått allt större krav på 
sig som ägare. De senaste åren har institutionerna intagit en allt aktivare ägarroll. 
De har skärpt sina ägarpolicies och höjer nu rösterna på bolagsstämmor och i 
media i högre grad än tidigare.  
 
En av de frågor som de institutionella ägarna har visat störst engagemang för är 
optionsprogrammen. Enligt Carl Rosén, VD för Nordic Investor Services75, är de 
institutionella ägarna i grunden positiva till aktierelaterade incitamentsprogram 
pga. att de ger företagsledningen samma intresse som aktieägarna. Deras kritik har 
därför inte gällt optionsprogrammens vara eller icke vara, utan redovisningen och 
utformningen av dessa.  
 
Carl Rosén tror att institutionernas aktivare ägarskap kan komma att leda till att 
framtida optionsprogram blir mer flexibla med avseende på tilldelning, har kortare 
löptid och är mindre omfattande än idag. Han tror även att framtida program kan 
komma att innebära jämförelser med konkurrenter.  
 
 

3.3 Andra typer av incitament 
 
Optioner är ett relativt nytt incitament, som är långt ifrån det enda som används i 
svenska företag. Ett annat aktierelaterat incitament är konvertibler. En konvertibel 
är ett skuldebrev som har en bestämd löptid och ger ränta i likhet med en 
kupongobligation. En så kallad personalkonvertibel ger innehavaren rätten att 
konvertera denna till aktier under en förutbestämd tid till ett förutbestämt pris.76  
 

                                                 
73 Ahlstedt, Timothy et al., Institutionella placerare som aktieägare – en studie av fondbolags, 
försäkringsbolags och AP-fonders användande av exit och voice som ägarstyrningsmekanismer 
(2003), s. 9-10. 
74 Forsberg, Birgitta, ”Det ansiktslösa kapitalet: Stopp och belägg!”, Veckans Affärer, 2002-04-22. 
75 Nordic Investor Services är ett relativt nystartat företag, vars affärsidé är att vara rådgivare åt 
institutioner i ägarfrågor. Företaget genomför undersökningar och analyser, som sedan ligger till 
grund för rådgivningen. 
76 Andersson, Lennart & Bratteberg, Johan, Incitamentprogram (2000), s. 58. 
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Det existerar vidare många frekvent använda incitament som inte är kopplade till 
respektive företags aktie. Bonussystem i någon form används i många företag. De 
kan vara uppbyggda på olika sätt och kopplade till olika jämförelseobjekt. 
Vanligtvis är de uppbyggda på så sätt att ett visst resultat eller en viss försäljning 
ska uppnås för att bonus ska utgå. Tantiem är en typ av bonus som ofta är riktad 
till ledande befattningshavare och är baserad på företagets vinst eller något annat 
verksamhetsmått.77  
 
Genom att införa delägarskap och vinstdelning vill ett företag uppnå ett starkare 
företag med lojala och motiverade anställda, då detta skapar en närhet mellan 
företagets mål och dess anställda. I större företag med stort antal anställda 
använder sig företaget ofta av en vinstandelsstiftelse som förvaltar de insatta 
medlen med placering i exempelvis aktier.78  
 
En vinstandelsstiftelse startas normalt för att de anställda i företaget ska 
tillförsäkras en del i företagets potentiella vinst. Detta sker genom att företaget gör 
avsättningar av en del av vinsten ett visst år eller årligen. Stiftelsen förvaltar sedan 
avsättningarna som en separat förmögenhetsmassa. Den anställde kan senare vid 
en bestämd tidpunkt ett visst antal år efter det att avsättningen ägt rum välja att ta 
ut sin andel i förmögenhetsmassan eller låta andelen stå kvar till ett senare 
tillfälle.79  
 
Handelsbankens Oktogonen är en vinstandelsstiftelse som fått positiv 
uppmärksamhet. Till denna avsätter banken årligen en viss summa pengar för de 
anställdas räkning. Avsättning sker om koncernens räntabilitet på eget kapital är 
högre än genomsnittet för de nordiska bankerna. Stiftelsen placerar den största 
delen av kapitalet i Handelsbankens egna aktier och är i dagsläget bankens största 
ägare.80 
 
Vidare är olika varianter av pensionslösningar ett vanligt förekommande 
incitament. Tjänstepensioner, som egentligen är en uppskjuten del av lönen, är 
den förmån som ansågs vara viktigast i en undersökning som Sifo gjorde bland 
1000 förvärvsarbetare 2001.81 
 

                                                 
77 Smitt, Raoul et al., Belöningssystem – nyckeln till framgång (2002), s. 14 och 18. 
78 A.a., s. 28. 
79 Andersson, Lennart & Bratteberg, Johan, Incitamentprogram (2000), s. 163. 
80 Handelsbanken Årsredovisning 2002. 
81 Smitt, Raoul et al., Belöningssystem – nyckeln till framgång (2002), s. 36. 
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4 Empiri 
 
 
 
 
I detta kapitel presenteras de studerade företagen, deras optionsprogram och den information som 

framkommit i intervjuerna med optionsinnehavarna.  

 

4.1 Cardo 
 
Cardo är en internationell verkstadskoncern som främst producerar portar och 
pumpar. Företaget har dotterbolag i ett 30-tal länder med tyngdpunkten i västra 
Europa och huvudkontoret ligger i Malmö. Koncernen hade 2002 en omsättning 
på 10 376 miljoner kronor och har totalt cirka 7800 anställda, varav nästan 1500 
arbetar i Sverige. Sedan 1995 är Cardoaktien noterad på Stockholmsbörsens A-
lista.82 
 
 

4.1.1 Aktiekursutveckling 

 
Under perioden 1999-01-01 och 2003-05-20 har Cardos aktie utvecklats i enlighet 
med Figur 4.1.  

 
Figur 4.1 Cardos aktiekursutveckling83 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
82 Cardo Årsredovisning 2002, s. 1-15. 
83 www.di.se, 2003-05-20. 
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1999-01-04 uppgick aktiekursen till 140 kronor och 2003-05-20 uppgick den till 
141 kronor, vilket innebär en uppgång på cirka 1 procent. Aktien nådde sin högsta 
nivå 2002-05-02/03 med 243,50 kronor och sin lägsta nivå 1999-02-19 med 129 
kronor.84 
 
 

4.1.2 Optionsprogram 

 
Ledande befattningshavare i Cardo fick under 1998 teckna köpoptioner i 
företaget. LE Lundberg-företagen AB var utfärdare. Under 2000 utökades 
programmet för nytillträdda chefer. Totalt har 471 000 optioner tilldelats 52 
personer, som har fått mellan 2 000 och 30 000 optioner vardera. Optionerna ger 
innehavaren rätten att förvärva aktier i Cardo under augusti-september i år mot ett 
lösenpris av 172 kronor.85 Cardos anställda omfattas, utöver optionsprogrammet, 
av resultatbonus86. 
 
 

4.1.3 Inställningen till optionsprogram 

 
Vi har intervjuat en person på Cardo som har deltagit i företagets optionsprogram 
sedan år 1998. Vid starten var den allmänna inställningen till optionsprogrammet 
relativt positiv. Inställningen har förändrats till det sämre sedan dess. Nuvarande 
optionsprogram löper ut i höst och företaget har därför genomfört en 
undersökning av intresset för ett eventuellt nytt optionsprogram. Denna visade att 
intresset bland personalen är dämpat. De anställda vill gärna se utfallet av 
nuvarande optionsprogram innan de tar beslut om att deltaga i ett nytt program. 
Respondenten tror att den negativa aktiekursutvecklingen är den främsta orsaken 
till den försämrade inställningen. Han tror dock inte att den negativa kritiken i 
media har påverkat inställningen, eftersom han menar att den inte rör företaget, då 
utställaren av optionerna är huvudägaren och inte företaget självt.  
 
Respondenten anser att det har varit intressant att delta i optionsprogrammet, men 
anser inte att det är en så pass viktig del av anställningen att han skulle säga upp 
sig om företaget inte startade ett nytt optionsprogram. Han anser att optioner i 
grund och botten är ett bra incitament, men att utformningen av företagets 
optionsprogram idag är mindre bra, då optionerna inte är kopplade till 

                                                 
84 www.stockholmsborsen.se, 2003-05-20. 
85 Cardo Årsredovisning 2002, s. 43. 
86 Respondenten, Cardo. 
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anställningen. Detta har medfört att cirka 30 procent av optionerna innehas av 
tidigare anställda, medan de nyanställda inte har några optioner. Respondenten 
tror att omfattande program kan uppmuntra till undanhållande av information som 
är ofördelaktig för företaget i syfte att maximera aktiekursen vid optionernas 
lösentillfälle. Han tror dock att de nya redovisningsreglerna kan komma att 
begränsa detta beteende. Han tror vidare att optioner kan uppmuntra till bättre 
insatser i viss utsträckning, men påpekar att aktiekursen påverkas av många andra 
faktorer. På frågan om högre månadslön är att föredra framför optioner svarar 
respondenten att månadslönen innebär ett jämnare flöde, men inte är kopplad till 
prestation. Han menar dock att han förväntas göra ett bra arbete även med enbart 
grundlön. Han anser att det är svårt att bestämma månadslönens nivå om han 
skulle välja en högre månadslön framför optioner. Detta skulle kräva en 
avvägning mellan avkastning och risk.  
 
Respondenten anser årligt återkommande optionsprogram vara bättre än program 
som återkommer med några års mellanrum pga. att de förra fångar upp 
personalförändringar. Han anser även att optioner bör kombineras med incitament 
som innebär en starkare koppling till prestationer, och att de därför bör utgöra en 
del i ett ersättningspaket. Utöver de incitament som Cardo redan använder sig av 
efterfrågar personalen idag även någon form av pensionslösning.  
 
När det gäller framtiden, tror respondenten att optioner kommer att användas som 
incitament, men inte i samma utsträckning som idag. Han tror vidare att framtida 
optionsprogram kommer att ha en starkare koppling till olika faktorer och att 
optionerna kommer att utgöra en av delarna i det totala ersättningspaketet. 
 
 

4.2 Drott 
 
Drott är det största börsnoterade fastighetsbolaget i Sverige. Koncernen äger 
fastigheter i Stockholm, Göteborg och Öresundsregionen, varav den största 
andelen är kommersiella lokaler. Bolaget hade 2002 en omsättning på 3 675 
miljoner kronor och hade vid årsskiftet 437 medarbetare. Företagets A- och B-
aktie är noterade på Stockholmsbörsens O-lista sedan 1998. 87 
 
 

                                                 
87  Drott Årsredovisning 2002, s. 1, 6 och 60. 
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4.2.1 Aktiekursutveckling 

 
Under perioden 1999-01-01 och 2003-05-20 har Drotts B-aktie utvecklats i 
enlighet med Figur 4.2.  
 
 
Figur 4.2 Drott B:s kursutveckling88 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1999-01-04 uppgick aktiekursen till 71 kronor och 2003-05-20 uppgick den till 
84,50 kronor, vilket innebär en uppgång på cirka 19 procent. Aktien nådde sin 
högsta nivå 2000-12-19 med 137 kronor och sin lägsta nivå 1999-01-22/25/26 
med 62 kronor.89 
 
 

4.2.2  Optionsprogram 

 
Drott har två pågående optionsprogram som riktar sig till koncernledningen och 
drygt ett tjugotal ledande befattningshavare. Programmen leder vid eventuell 
inlösen endast till en marginell utspädningseffekt. Inget av programmen är knutna 
till anställningen hos Drott.90 
 
Det ena optionsprogrammet, som tilldelades koncernledning och 22 andra ledande 
befattningshavare under 1998 och 1999, består av syntetiska optioner. Totalt gavs 
605 000 optioner med en löptid på 5 år ut. Optionspriserna fastställdes med hjälp 
av extern värdering, som enligt styrelsen skedde på marknadsmässiga grunder. 
Företaget har sedan 2000 åtagit sig att vid varje kvartalsskifte återköpa optionerna 
enligt extern värdering. Vid slutet av 2002 hade återköp av 143 000 optioner skett. 

                                                 
88 www.di.se, 2003-05-20. 
89 www.stockholmsborsen.se, 2003-05-20. 
90 Drott Årsredovisning 2002, s. 79-80. 
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Det sammanlagda värdet av de 462 000 fortfarande utestående optionerna uppgår 
till 9,3 miljoner kronor. Drott har säkrat värdeförändringar av optionsprogrammet 
med ett SWAP-avtal som har ingåtts med Handelsbanken. Avtalet begränsar den 
effekt som optionerna skulle kunna få på Drotts resultat i framtiden.91  
 
Det andra optionsprogrammet består av köpoptioner, som tilldelades 
koncernledningen och 27 ledande befattningshavare under 2001. Priserna 
fastställdes på samma sätt som priserna för de syntetiska optionerna. Drott har 
åtagit sig att fr.o.m. 2002 återköpa köpoptionerna enligt samma principer som 
gäller för de syntetiska optionerna. Utfärdare är företaget självt, vilket innebär att 
om innehavarna utnyttjar sina köpoptioner, så minskar bolagets innehav av egna 
aktier. 550 000 av företagets B-aktier används för att säkerställa eventuell 
framtida inlösen.92 
 
Tabell 4.2 Drotts optionsprogram93 
 

  Utgivna Utestående  B-aktie/    Första dag  
  optioner Optioner Optionspris Option Lösenpris Löptid t.o.m. för utnyttjande 

1998 545 000 6 / 8,5094 - 76 2003-11-01 - 
1999 60 000 

462 000 
8,50 - 76 2003-11-01 - 

2001 443 000 419 80095 10 1 134,50 2004-03-30 - 

 

Utöver optionsprogrammen erhåller Drotts ledande befattningshavare tantiem. 
Vidare tar samtliga anställda del av ett konvertibelprogram och en årlig bonus.96 
 
 

4.2.3 Inställningen till optionsprogram 

 
Vi har intervjuat två personer på Drott som har deltagit i samtliga optionsprogram. 
Båda var positiva till optionsprogrammet vid starten och som orsak till detta 
angav respondent två att han såg möjligheter till positiv utveckling för företaget 
och dess aktie. Båda respondenterna uppgav vidare att inställningen till 
optionsprogrammet hade förändrats till det sämre sedan starten. Anledningen till 
detta var enligt respondent ett främst den negativa aktiekursutvecklingen, 
eftersom han ansåg inställningen vara direkt relaterad till aktiekursens utveckling. 
Däremot ansåg han sig inte alls ha blivit påverkad av den negativa kritik som har 
                                                 
91 Drott, Årsredovisning 2002, s. 79-80. 
92 Ibid. 
93 Ibid. 
94 Förvärv skedde vid två olika tillfällen. 
 

95 Drott, Årsredovisning 2002, s. 79 
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framförts i media. Respondent två angav den negativa kritiken i media som den 
främsta orsaken till att hans inställning hade förändrats. Han ansåg att debatten 
slår hårt mot näringslivet. Han ansåg sig dock inte ha påverkats av den negativa 
kursutvecklingen pga. att han var medveten om optionernas risker vid starten av 
programmen.  
 
Ingen av respondenterna anser optionsprogrammet vara en viktig del av 
anställningen. Sammantaget anser ingen av dem att optionsprogram är ett bra 
incitament. De tror inte att optionerna kan framkalla ett visst beteende hos 
mottagaren, utan menar att prestationen är densamma med som utan optioner. 
Båda respondenterna finner en marknadsmässig månadslön attraktivare än en 
lägre månadslön kombinerad med optioner.   
 
Respondent ett anser att Drotts system för resultatbonus är ett bättre incitament än 
optionsprogram, eftersom vissa ekonomiska mål måste uppnås för att bonusen ska 
utgå. Dock är inte heller bonusen kopplad till individens prestation, utan till 
resultatet som i sin tur är konjunkturberoende. Detta anser respondent ett vara fel, 
då det ofta krävs större ansträngningar i en lågkonjunktur än i en högkonjunktur. 
Bonusen är beloppsbegränsad, vilket respondent ett anser borde gälla alla 
incitamentsprogram. Vidare anser respondent ett att konvertibler är ett bra 
incitament, eftersom innehavarna löper mindre risk pga. att de alltid får tillbaka 
investerat belopp tillsammans med ränta. Handelsbankens Oktogonen, som jämför 
den nämnda bankens resultat med konkurrenternas resultat, är enligt respondent 
ett ett bra system. Han finner ingen anledning att ge personalen ersättning utöver 
grundlönen om företaget utvecklas sämre än konkurrenterna. Han föreslår att 
Drott skulle kunna jämföra sig med sina konkurrenter med hjälp av Svenskt 
Fastighetsindex och skapa ett incitament med utgångspunkt i detta.  
 
Respondent två anser att Drotts bonussystem är bättre än optionsprogram, men då 
det är beroende av yttre faktorer, menar han att det kan förbättras genom att göra 
kopplingen till individens prestation tydligare. Han anser vidare att konvertibler är 
ett bra incitament, eftersom det ökar intresset för företaget och medför att 
innehavarna följer aktiekursens utveckling samtidigt som det är relativt riskfritt. 
Det ideala incitamentet utgörs enligt respondent två av en marknadsmässig lön i 
kombination med en bonus, som är tydligt kopplad till individens prestation och 
som kan mätas och värderas på ett enkelt och objektivt sätt. Respondent två 
efterfrågar vidare måttlighet när det gäller samtliga incitamentsprogram.  
 
När det gäller framtiden tror respondent ett att användningen av 
optionsprogrammen kommer att gå i vågor, och pekar på att konvertibler 
                                                                                                                                      
96 Respondenter, Drott. 
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användes som incitament i slutet av 1980-talet med negativa konsekvenser för 
innehavarna, för att därefter komma tillbaka i slutet av 1990-talet. Han tror därför 
att det finns en möjlighet att även optionsprogrammen kommer tillbaka. 
Respondent två tror att företagen har blivit mer försiktiga med anledning av 
kritiken i media. Han tror vidare att optionsprogrammen kommer att användas 
som incitament även i framtiden, men i mindre utsträckning än under senare år. 
Trots sin försämrade inställning till optionsprogram utesluter han inte ett 
deltagande i ett nytt optionsprogram i framtiden. Hans beslut skulle då vara 
beroende av hans uppfattning om aktiens framtida utveckling. 
 
 

4.3 PartnerTech 
 
PartnerTech är en global kontraktstillverkare som verkar inom områdena 
telekommunikation, informationsteknologi, verkstadsindustri och medicinsk 
teknik. Förutom i Sverige har bolaget verksamheter i Polen, Kina och USA. 2002 
omsatte PartnerTech 1 339,2 miljoner kronor och koncernen hade totalt 1076 
anställda vid det senaste årsskiftet. Sedan 1997 är företagets aktie noterad på 
Stockholmsbörsens O-lista. 97 
 
 

4.3.1 Aktiekursutveckling 

 
Under perioden 1999-01-01 och 2003-05-20 har PartnerTechs aktie utvecklats i 
enlighet med Figur 4.3.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
97 PartnerTech Årsredovisning 2002, s. 10, 31, 46 och 38. 
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Fig 4.3 PartnerTechs aktiekursutveckling98 
 

 

1999-01-04 uppgick aktiekursen till 37 kronor och 2003-05-20 uppgick den till 
19,50 kronor, vilket innebär en nedgång på cirka 47 procent. Aktien nådde sin 
högsta nivå 2000-02-09 med 202 kronor och sin lägsta nivå 2002-10-09/10 med 
13 kronor.99 
 
 

4.3.2 Optionsprogram 

 
PartnerTech har för närvarande två optionsprogram som löper parallellt. 2001 
startade ett program bestående av teckningsoptioner, som riktar sig till samtliga 
anställda på PartnerTech. Av de totalt närmare 60 000 optionsrätterna gick 14 500 
till koncernledningen och 5 000 till VD:n. 2002 startades ett nytt program 
bestående av personaloptioner, som endast riktar sig till ledande 
befattningshavare. Koncernledningen tilldelades 140 000 optioner och VD:n 
70 000 optioner. 1999 startades två optionsprogram bestående av 
teckningsoptioner, men dessa hade vid årsskiftet ännu inte lösts in och därför inte 
heller lett till någon utspädningseffekt.100  
 
Om maximal inlösen sker av 2001 års teckningsoptioner leder det till en 
utspädningseffekt på 0,5 %. Personaloptionsprogrammet skulle som mest kunna 
leda till en utspädning på 3 %.101  
 

                                                 
98 www.di.se, 2003-05-20. 
99 www.stockholmsborsen.se, 2003-05-20. 
100 PartnerTech Årsredovisning 2002, s. 46. 
101 Ibid. 
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För det nyare teckningsoptionsprogrammet gäller att innehavare mellan 2003-04-
01 och 2004-03-31 kan teckna en ny aktie per option. Lösenpriset är 150 % av en 
genomsnittskurs som räknades ut under en månad 2001 i samband med att 
programmet introducerades.102 
 
Tabell 4.3 Partnertechs optionsprogram103 
 

  Utgivna Utestående  Aktie/    Första dag  
  optioner optioner Optionspris option Lösenpris Löptid t.o.m. för utnyttjande 

1999 243 500 i.u. 6,55 i.u. i.u. 2003-01-31 - 
1999 44 000 i.u. 20,45 i.u. i.u. 2003-01-31 - 
2001 55 950 i.u. 19,73 i.u. 165,20 2004-03-31 - 
2002 346 500 i.u. - i.u. 70,30 2005-07-01 i.u. 

 
PartnerTech har för närvarande inga andra pågående incitamentsprogram104. 
 
 

4.3.3 Inställningen till optionsprogram 

 
Vi har intervjuat två personer på PartnerTech. Respondent ett har deltagit i 
samtliga optionsprogram, medan respondent två endast har deltagit i det program 
som startade år 2001. Båda hade en positiv inställning till programmen vid starten  
pga. det positiva börsklimat som rådde, men respondent ett tror att många hade 
börsintroduktionen 1997, då många förlorade pengar, i åtanke. 
 
Respondent ett har inte ändrat sin inställning sedan starten. Huruvida andra 
optionsinnehavares inställning har förändrats eller inte, tror han beror dels på 
deras kunskaper om optioner och deras risker, dels på optionsförlusternas 
inverkan på deras ekonomiska situation. Respondent två uppger att hans 
inställning har påverkats till det sämre sedan starten. Anledningen till detta är 
främst företagets dåliga aktiekursutveckling, som har medfört att han idag inte är 
beredd att satsa sitt kapital på denna typ av värdepapper, men han tror att han även 
har påverkats av den kraftiga kritiken i media. Han tror att optionsinnehavarna 
generellt har påverkats såtillvida att fler kommer att vara försiktiga framöver. 
 
Huruvida optioner är en viktig del av anställningen och högre månadslön föredras 
framför optioner tror respondent ett är väldigt individuellt. Lönen är mycket 
tryggare, men optioner kan ge stora vinster. Han tror att den största delen normala 

                                                 
102 Respondent, PartnerTech. 
103 PartnerTech Årsredovisning 2002, s. 46. 
104 Respondent, PartnerTech. 
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inkomsttagare föredrar en högre månadslön framför optioner. Respondent två 
anser optioner vara en oviktig del av anställningen. Han föredrar en högre 
månadslön framför optioner och motiverar detta med att optioner kan vara 
fantastiska och ge stora vinster, men månadslönen står för den planerbara 
tryggheten. 
 
Respondent ett anser optioner vara ett bra incitament pga. att de ger innehavarna 
möjlighet till stora vinster genom den inneboende hävstången. Han tror att 
optioner till viss del skapar ökat fokus på företaget utifrån aktieägarperspektiv, 
men att omfattningen av denna effekt ofta överdrivs. Han tror vidare att optioner 
skapar ett intresse för företagets aktiekursutveckling och därmed medför att 
arbetet ses ur ett större perspektiv, vilket han tror kan påverka den yttre 
effektiviteten positivt genom att optionsinnehavarna ”gör rätt saker”. Han tror 
dock att optioner kan leda till viss kortsiktighet. Respondent två anser att optioner 
innebär både för- och nackdelar. Han anser att möjligheten till bättre utfall i 
jämförelse med bonus är positiv, men att det faktum att omvärldsfaktorer kan 
påverka ett företags utveckling negativt trots bra prestationer av de anställda utgör 
en nackdel. Han tror att optioner leder till ökad känsla av delaktighet i företagets 
utveckling, men tror även att det kan leda till oriktigt agerande med avseende på 
långsiktighet och aktieägarnas krav. Han anser att optionsprogrammen bör 
förlängas utan krav på ny premie om förutsättningarna för inlösen inte är 
uppfyllda vid löptidens slut. 
 
Respondent ett anser att optioner bör kombineras med andra typer av incitament. 
Medan optioner har en positiv inverkan på den yttre effektiviteten, tror han att 
bonus påverkar den inre effektiviteten positivt och leder till att 
optionsinnehavarna ”gör saker rätt”. Han tror att bonus påverkar prestationer i 
större utsträckning än optioner och anser att bonus som är kopplad till exempelvis 
ekonomiskt utfall, försäljning eller genomförande av projekt är ett bra 
komplement till optionsprogram. Respondent två anser grundlön kombinerad med 
bonus vara det bästa incitamentet.  
 
Respondent ett uppger att PartnerTech idag arbetar med utformningen av nya 
bonusprogram till högre chefer och att det ibland framkommer önskemål om 
bonus för avdelningar eller enheter, som är relaterade till exempelvis omsättning 
och kassation. Han tror att detta är något som kommer i framtiden, men att 
omfattningen kommer att vara beroende av trender. Respondent två uppger att det 
efterfrågas någon typ av bonus, vars utfall den enskilde själv kan påverka.  
 
Respondent ett tror att företagen kommer att använda optioner som incitament 
även i framtiden, men att de kommer att vara mer restriktiva med avseende på 
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optionsprogrammens antal och storlek. Respondent två tror inte att optioner 
kommer att användas som incitament i samma utsträckning som idag under de 
närmaste åren, vilket han motiverar med att det allmänna intresset för optioner är 
så pass försvagat att optionsprogrammen riskerar att undertecknas.  
 
 

4.4  SEB 
 
SEB är en av Sveriges storbanker och ingår i Wallenbergsfären. Inom den 
nordeuropeiska koncernen finns cirka 20 000 anställda och SEB omsatte 27 378 
miljoner kronor 2002. Företaget är noterat på Stockholmsbörsens A-lista.105 
 
 

4.4.1  Aktiekursutveckling 

 
Under perioden 1999-01-01 och 2003-05-20 har SEB:s A-aktie utvecklats i 
enlighet med Figur 4.4. 
 
Fig 4.4 SEB:s kursutveckling106 
 

 
 
1999-01-04 uppgick aktiekursen till 78,14107 kronor och 2003-05-20 uppgick den 
till 76,50 kronor, vilket innebär en nedgång på cirka 2 procent. Aktien nådde sin 

                                                 
105 SEB Årsredovisning 2002, s. 8 och 55. 
106 www.stockholmsborsen.se, 2003-05-20. 
107 Justerad för SEB:s nyemission 1999. 
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högsta nivå 2001-01-31 med 119,50 kronor och sin lägsta nivå 2003-02-10 med 
65,50 kronor.108 
 
 

4.4.2 Optionsprogram 

 
SEB:s första optionsprogram startade 1999 och detta har följts av nya program 
2000, 2001, 2002 och 2003. Beslutet om dessa program har fattats av företagets 
styrelse. Samma villkor och principer gäller för samtliga program. 
Optionsprogrammen riktar sig till ledande befattningshavare, nyckelpersoner och 
vissa specialister, vilka utgör totalt cirka 5 procent av samtliga anställda. En 
förutsättning för tilldelning har varit frysning eller reduktion av den kontanta 
lönen, vilken utgörs av fast och/eller rörlig lön. Optionerna utgörs av 
personaloptioner och varje option ger innehavaren rätt att köpa en A-aktie till ett 
pris som motsvarar 110 procent av den genomsnittliga aktiekursen under 10 
vardagar i anslutning till årsbokslutet. Programmen löper över sju år och inlösen 
av optionerna kan ske först efter en inledande treårsperiod och då endast om 
anställningen fortfarande består.109 
 
Syftet med optionsprogrammen är enligt SEB:s årsredovisning 2002 att stimulera 
ett långsiktigt engagemang i företaget, stärka helhetssynen på företaget och 
fördjupa känslan av delaktighet, stimulera värdeökningen i företaget samt att ge 
möjlighet att ta del i företagets långsiktiga framgång och värdeskapande. I en 
intervju säger dock SEB:s vice VD Lars Lundquist att argumentet bakom 
optionsprogrammen är att det utan detta incitament skulle vara svårt att behålla 
personalen.110 ”Vår verksamhet är konkurrensutsatt från företag som kan erbjuda 
delägarskap”, säger han.111   
 
Omfattningen av respektive optionsprogram framgår av tabell 4.4. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
108 www.stockholmsborsen.se, 2003-05-20. 
109 SEB, Årsredovisning 2002, s. 48-49. 
110 Cervenka, Andreas, ”Optionspiloterna: Thunell kan kamma hem högvinsten”, Affärsvärlden, 
2003-04-30. 
111 Ibid. 
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Tabell 4.4 SEB:s optionsprogram112 
 

  Utgivna Utestående  A-aktie/     Första dag 
  optioner Optioner Optionspris option Lösenpris Löptid t.o.m. för utnyttjande 

1999 953 997 890 664 - 1,121 82, 401 2006 2002-02-15  
2000 4 816 456 4 428 200 - 1 91,50 2007 2003-03-01  
2001 6 613 791 6 171 158 - 1 118,00 2008 2004-03-05  
2002 6 790 613 6 736 528 - 1 106,20 2009 2005-03-07  
2003 6 200 000 6 200 000  - 1  81,30 2010 2006-02-27  

 
1 Efter omräkning för SEB:s nyemission 1999 

 
Det totala antalet utestående personaloptioner omfattar cirka 24 400 000 aktier, 
vilket motsvarar cirka 3,4 procent av antalet aktier i SEB. Återkommande 
optionsprogram skulle totalt motsvara cirka 5 procent av antalet aktier i SEB.113 
 
Det teoretiska värdet vid tilldelningstidpunkten för respektive program har 
beräknats till mellan 15 och 17 kronor per personaloption.114  
 
På SEB nyttjas utöver optionsprogram även bonus och vinstandelar som 
incitament.115 
 
 

4.4.3  Inställningen till optionsprogram 

 
Vi har intervjuat en person på SEB som har deltagit i 2000, 2001, 2002 och 2003 
års optionsprogram. Vid starten var hans inställning neutral, dels beroende på att 
optionsmottagarna inte erlade någon premie för de optioner som de tilldelades och 
därmed inte riskerar att förlora något, utom möjligen de löneförhöjningar och 
vinstandelar som de har avstått från, dels beroende på att han anser SEB:s 
optionsprogram vara bättre för aktieägarna än andra företags program, då de inte 
leder till utspädning av antalet aktier. Intervjupersonen har samma inställning till 
optionsprogrammen idag. Han har inte påverkats av den negativa 
börsutvecklingen, då han anser att programmen bör ses på längre sikt, och inte 
heller av den kraftiga kritiken i media, som han anser inte lyfter fram de skillnader 
som finns mellan olika företags optionsprogram.    
 

                                                 
112 SEB, Årsredovisning 2002, s. 48-49. 
113 SEB, Årsredovisning 2002, s. 49. 
114 Ibid. 
115 Respondent, SEB. 
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Optioner är en oviktig del av intervjupersonens anställning. Han tror att 
optionsprogrammen skapar större intresse för företagets och aktiekursens 
utveckling, men tror inte att de påverkar individuella prestationer mer än på kort 
sikt, då han menar att belöningar ofta glöms bort efter ett tag. Han är vidare 
tveksam till att en enskild individs insats kan påverka resultatet i ett så stort 
företag som SEB. Intervjupersonen skulle välja högre månadslön framför lägre 
månadslön i kombination med optioner, då det förstnämnda alternativet är 
tryggare och valet dessutom får konsekvenser för pensionen.  
 
Intervjupersonen anser att bonus som är beroende av individuella prestationer i 
större utsträckning än optionsprogram är ett bättre incitament, eftersom det då är 
upp till varje individ att uppnå ett mål för att få bonus. Han anser dock att det är 
svårt att ställa upp individuella mål och att värderingen av prestationen i 
förhållande till målet är subjektiv. Han anser vidare att varje individ bör ha 
möjlighet att läsa av sitt resultat under den period då detta mäts, för att därigenom 
kunna anpassa sin prestation efter målet. Intervjupersonen anser dock att de 
enheter som är beroende av kollektiva arbetsinsatser bör belönas kollektivt, då han 
menar att individuella mål och belöningar på sådana enheter kan få till följd att de 
anställda blir konkurrenter och att arbetsklimatet därigenom kan påverkas 
negativt. Sammantaget anser han att ett system bestående av dels kollektiv bonus 
till enheter, dels bonus i form av exempelvis vinstandelar till alla anställda i 
företaget, är bra. 
 
Intervjupersonen tror att optionsprogrammen hänger samman med det sena 1990-
talets börsyra och även med den kortsiktighet och kvartalskapitalism som råder 
idag. Han tror att marknadens tidsperspektiv återigen kommer att bli längre i 
framtiden och att användningen av optioner som incitament då kommer att 
minska.  
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5 Analys 
 
 
 
 
I detta kapitel analyseras den data som har presenterats i empirikapitlet. 

 

5.1 Optionsinnehavarnas inställning 
 

5.1.1 Skillnad i inställning 

 
Merparten av respondenterna var positivt inställda till optionsprogrammen i slutet 
av 1990-talet pga. att de trodde på en bra utveckling för sina företag och deras 
aktier. En bidragande orsak till den positiva inställningen under 1990-talets slut 
kan ha varit att optioner var en relativt ny incitamentstyp i Sverige. 
Optionsprogrammens initiativtagare och mottagare hade därmed inte sett några 
negativa konsekvenser av programmen. Vidare var den allmänna inställningen till 
handel med aktier och andra finansiella instrument positiv. Många såg möjlighet 
att göra stora vinster och förbisåg troligen riskerna med aktiehandel trots 
kunskaper och medvetenhet om konjunkturcykeln. Ett tecken på detta är att 
många företag försäkrade optionsprogrammen mot uppgång, men inte mot 
nedgång.  
 
Sedan 1990-talets slut har inställningen hos den större delen av respondenterna 
förändrats till det sämre. Den främsta anledningen till detta är den negativa 
börsutvecklingen. En av respondenterna tror att börsutvecklingens inverkan på 
inställningen beror dels på mottagarnas kunskaper om optioner och deras risker 
vid starten, dels på mottagarnas ekonomiska situation. Dessa faktorer tror även vi 
är viktiga. Det är naturligt att de personer som är medvetna om optionernas risker 
vid starten påverkas av börsnedgången i mindre utsträckning än de som inte är 
medvetna om dessa risker. Det är även troligt att optionsinnehavarnas 
förväntningar på optionsprogrammen vid starten har påverkat inställningen. 
  
Undersökningen visar att inställningen idag i förhållande till inställningen vid 
starten i hög grad är beroende av om respondenterna har erlagt en premie för sina 
optioner eller inte. Majoriteten av de respondenter som har erlagt en premie för 
sina optioner har en mer negativ inställning till optionsprogrammen idag, medan 
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den respondent som har erhållit personaloptioner har samma inställning idag som 
vid starten. 
 
Undersökningen bekräftar vidare att ledande befattningshavares efterfrågan på 
optionsprogram är lägre i börsnedgång än i börsuppgång. Detta är förståeligt, men 
kan anses vara ologiskt då aktier är billigare efter en nedgång och möjligheten till 
vinster därför är större.  
 
Den kraftiga kritiken i media är en annan faktor som har påverkat inställningen till 
optionsprogram. Endast en mindre del av respondenterna har dock uppgett denna 
faktor som anledningen till deras försämrade inställning. En av de respondenter 
som inte har påverkats av kritiken i media angav som anledning till detta att media 
inte har varit speciellt nyanserad i kritiken av optionsprogrammen. Det finns stora 
skillnader mellan olika optionsprogram. Media har dock riktat i huvudsak negativ 
kritik mot optioner som incitament och främst tagit upp exempel på mindre bra 
optionsprogram. Något som inte har framkommit i media är exempelvis att de 
institutionella ägarna i grund och botten är positiva till aktierelaterade 
incitamentsprogram. 
 
Överlag har optionsinnehavare troligen större kunskaper om optioner och 
optionsprogram än folk i allmänhet, vilket kan innebära att de kan skilja mellan 
befogad och obefogad kritik och därför inte tar till sig all den kritik som har 
framkommit i media. Detta kan vara orsaken till att den större delen av 
respondenterna inte har påverkats av kritiken. 
 
 

5.1.2 Optioners roll som incitament 

 
Det huvudsakliga syftet med optioner är att ge optionsinnehavarna samma 
intressen som aktieägarna och därmed motivera dem till bättre prestationer. 
Merparten av respondenterna tror inte att optionsprogrammen leder till att 
mottagarna gör bättre insatser, mer än eventuellt på kort sikt. Som anledning till 
detta uppger många att kopplingen mellan den individuella prestationen och 
företagets aktiekurs är otillräcklig. Detta innebär att syftet med incitamentet inte 
uppfylls och att optionsprogrammen därför kan anses innebära utkastade pengar 
för företagen och deras aktieägare. Den större delen av respondenterna anser dock 
att optioner framkallar ett intresse för företagets aktie och dess utveckling, vilket 
de anser vara positivt.  
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Några av respondenterna tror att optioner kan leda till viss kortsiktighet och 
oriktigt beteende i form av bland annat undanhållande av för företaget 
ofördelaktig information fram till optionernas lösentillfälle i syfte att maximera 
aktiekursen. Detta har varit en av orsakerna till att programmen har kritiserats. Det 
kortsiktiga beteendet är oförenligt med optionernas syfte, vilket delvis är att få 
optionsinnehavarna att se företaget och sitt arbete ur ett långsiktigt perspektiv.  
 
Att optionsinnehavarnas ersättning knyts samman med företagets utveckling och 
därmed blir utsatt för risk är en av de aktierelaterade incitamentens funktioner. 
Flera av respondenterna anser dock att detta är en av nackdelarna med optioner.  
Ett företags aktiekurs påverkas inte enbart av företagets resultat, utan även av den 
allmänna börsutvecklingen. Oavsett om de anställda gör bra insatser och företaget 
genererar ett bra resultat, kan aktiekursen påverkas av en allmän börsnedgång, 
vilket kan anses vara orättvist. För att komma tillrätta med detta problem skulle 
företagets aktiekursutveckling kunna jämföras med utvecklingen av 
konkurrenternas aktiekurser och optionerna ge utdelning endast om företagets 
aktiekurs utvecklas bättre än konkurrenternas. Denna förändring kan vara extra 
viktig vid låg tillväxt eller under börsnedgång, eftersom det under sådana perioder 
ofta krävs större insatser för att nå framgång. Förändringen skulle kunna leda till 
att optionerna skulle fungera som incitament oavsett konjunkturläge.  
 
Ett ofta förekommande argument för optioner är att attrahera och behålla personal. 
Våra respondenter anser dock uteslutande att optioner är en oviktig del av 
anställningen. Med tanke på nuvarande lågkonjunktur och det faktum att 
optionsprogrammen inte har gett någon utdelning de senaste åren, kan detta anses 
vara naturligt.  
 
För att uppfylla sitt syfte att behålla personal, anser vi det vara viktigt att 
optionsprogrammen, även i de fall då de inte består av personaloptioner, har 
någon anknytning till anställningen. Att det blir som på exempelvis Cardo, där 
flera av optionsinnehavarna inte längre är anställda på företaget, bör undvikas, 
eftersom optionerna då förlorar sin roll som incitament.  
 
På företag som inte använder sig av något annat incitament än optioner, kan 
inställningen till optionsprogram vara mer positiv än på företag som använder sig 
av andra incitament än optioner. Optioner kan då anses vara bättre än inget 
incitament alls. Detta kan vara en anledning till att våra respondenter på 
PartnerTech, vars enda incitament för tillfället är optioner, är relativt positiva till 
incitamentet i jämförelse med respondenterna på de andra företagen. Det verkar 
även vara så att de respondenter, som har erlagt en premie vid optionstilldelningen 
och därmed riskerar eget kapital, är mindre positiva till incitamentet än de som har 
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tilldelats optioner gratis. Huruvida en eventuell premie är avgörande för 
inställningen eller inte, kan bero på optionsmottagarens riskbenägenhet och 
privatekonomiska situation. 
 
Ett av de förslag på förbättringar av optionsprogrammen som har framkommit är 
att företagets aktiekursutveckling bör jämföras med utvecklingen av 
konkurrenternas aktiekurser. En av respondenterna anser det inte vara rimligt att 
ledande befattningshavare ska erhålla ersättning utöver grundlönen om företaget 
inte är mer framgångsrikt än konkurrenterna.  
 
En annan respondent föreslår att optionsavtalen bör förlängas utan erläggande av 
ny premie om optionerna inte är värda något vid löptidens slut, för att på så sätt 
möjliggöra en vinst i framtiden. Vi anser detta förslag vara något orealistiskt, då 
optionerna i detta fall skulle förlora sin funktion som incitament, eftersom det inte 
kräver att något ska presteras inom en viss tidsperiod.  
 
Något som föreslås från en annan respondent är program som återkommer mer 
frekvent än med några års mellanrum. Detta praktiseras redan på exempelvis SEB 
och respondenten menar att det fångar upp eventuell omsättning av personal bättre 
och därmed ger nya medarbetare möjlighet att delta i programmen. Vi är av 
samma åsikt och anser att mer frekvent återkommande program även fångar upp 
aktiekursutvecklingen på ett bättre sätt. 
 
Vidare anser några respondenter att det bör finnas en gräns för hur stort värde 
optionsprogrammen kan få för mottagaren. Detta resonemang kan ha påverkats av 
debatten i media, då ingen vill säga sig önska de orimliga belopp som några 
ledande befattningshavare inom näringslivet har blivit hårt kritiserade för att ha 
mottagit. Vi ställer oss frågande till vad det är dessa ledande befattningshavare har 
presterat, som berättigar de enorma summor i ersättning som har betalats ut. Vi 
anser därför att en beloppsmässig begränsning av optionsvinsterna är lämplig och 
att det skulle kunna leda till ökat förtroende för näringslivet. 
 
 

5.1.3 Alternativa incitament 

 
I ett stort företag är en enskild individs möjlighet att påverka aktiekursen och 
därmed öka optionsprogrammets värde väldigt liten, vilket även en av våra 
respondenter påpekar. Majoriteten av respondenterna efterfrågar därför ett 
incitament som, oavsett underliggande instrument, innebär en tydlig koppling till 
antingen den enskilda individens eller arbetsgruppens prestationer. De anser att 
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olika typer av bonus kan uppfylla detta krav. En respondent påpekar att bonus 
kopplad till en grupps prestation kan vara att föredra i vissa fall. Individuella 
belöningar kan leda till konkurrens mellan medarbetarna, vilket kan inverka 
negativt på arbetsklimatet. Problemet med kollektiv belöning kan dock vara 
förekomsten av free-riders, som får ta del av en bonus baserad på andras insatser.  
 
Några respondenter önskar även att belöningsgrunden ska vara lätt att mäta för 
företaget och den anställde. Vi instämmer, men är införstådda med att det är mer 
eller mindre genomförbart beroende på arbetsuppgifter.  
 
Flera av våra respondenter anser framförallt att någon form av bonus i 
kombination med en marknadsmässig grundlön är det bästa sättet att motivera och  
belöna personal. Majoriteten av dem säger även att en marknadsmässig lön är att 
föredra framför en lägre lön kombinerad med deltagande i optionsprogram. Som 
anledning till detta nämns att grundlön utgör en trygghet, då den innebär ett säkert 
inflöde av pengar och är pensionsgrundande. Vikten av pensionsgrundande 
incitament kan eventuellt bero på den anställdes ålder. Valet kan även tänkas 
påverkas av den enskilda individens ekonomiska situation.  
 
Några respondenter anser att optioner bör kombineras med andra incitament och 
därmed utgöra en del i det totala ersättningspaketet till ledande befattningshavare. 
Detta anser även vi vara lämpligt, då olika incitament har olika syften. Bonus är 
exempelvis ett kortsiktigt incitament, medan optioner är avsedda att få mottagarna 
att se företaget ur ett långsiktigt perspektiv.  
 
 

5.1.4 Optionsprogrammens framtid 

 
Respondenterna svarar uteslutande att de tror att optionsprogram kommer att 
användas som incitament även i framtiden. En respondent uppger att han tror att 
programmens popularitet kommer att gå i vågor och kommenterar hur bland annat 
användandet av konvertibler ökat och minskat sedan det först infördes på 1980-
talet. Övriga respondenter tror däremot att optionsprogram kommer att minska i 
antal och att denna utveckling kommer att vara bestående. Som anledning till det 
minskade användandet anger en respondent medias kritiska hållning, medan en 
annan respondent tror att ett allmänt försvagat intresse hos mottagarna kommer att 
leda till minskningen. En tredje respondent tror att den kvartalskapitalism som 
råder idag kommer att försvinna och ge plats för ett långsiktigare tänkande, som i 
sin tur kommer att leda till en minskning av optionsprogrammen. 
 



OPTIONERS ROLL SOM INCITAMENT 
En fallstudie av optionsinnehavares inställning till optionsprogram  
mot bakgrund av de senaste årens börsnedgång och kritik i media 

 47 

Personer som tidigare har gjort en vinst på optionsprogrammen är troligen mer 
positivt inställda till optioner inför framtiden än de personer som har deltagit i 
optionsprogram som ännu inte har gett ett positivt resultat. 
 
 

5.2 Optionsprogram i framtiden 
 
En rad olika faktorer kan komma att påverka optionsprogrammen och deras 
utformning i framtiden.  
 
De eventuellt nya redovisningsreglerna, som innebär att kostnaderna för 
optionsprogrammen kommer att belasta resultatet, kan komma att leda till att 
optionsprogrammen blir mindre omfattande än idag. Idag skjuts kostnaderna för 
optionerna på framtiden, vilket kan innebära att programmens konsekvenser inte 
beaktas i lika stor utsträckning som om kostnaderna belastas resultatet för det år 
då tilldelningen sker. Stora program skulle med de nya redovisningsreglerna 
påverka resultatet avsevärt, vilket skulle vara till nackdel för företaget. Av denna 
anledning kan styrelserna tänkas vara mer restriktiva vid utformningen av nya 
optionsprogram. 
 
Idag startas nya program med några års mellanrum. Om optionsprogrammen blir 
mindre omfattande än idag, kan företagen istället komma att starta nya program 
med kortare mellanrum. Årligen återkommande program skulle fånga upp 
personalförändringar, men även aktiekursförändringar och därmed jämna ut 
kursutvecklingens inverkan på optionsprogrammens utfall. Detta kan ses som en 
effekt av den negativa börsutvecklingen. En annan lärdom som kan dras av denna 
är att med hjälp av olika former av hedging försäkra sig mot både uppgångar och 
nedgångar i aktiekursen. 
 
Dagens optionsprogram kritiseras ofta för att ha inte ha tillräcklig koppling till 
prestationer och för att ge utdelning trots att företag har haft sämre utveckling än 
sina konkurrenter. Personalen anses enbart vara värd högre ersättning än 
grundlönen om företaget är framgångsrikt i förhållande till sina konkurrenter. Ett 
förslag som har framkommit från bl.a. de institutionella ägarna för att komma 
tillrätta med detta problem, är att företagets aktiekursutveckling bör jämföras med 
konkurrenternas aktiekursutveckling. Optionerna ska ge utdelning enbart om 
företaget har utvecklats bättre än konkurrenterna. 
 
Det är inte enbart optionsprogrammen som har fått utstå kritik, utan även andra 
typer av ersättningar till ledande befattningshavare. Detta kan komma att innebära 
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att styrelserna ser över hela ersättningspaketet till ledande befattningshavare och 
försöker hitta en bra balans mellan dess olika delar, dvs. grundlön, bonus och 
optioner. I teorin har de olika delarna olika syften. Resultatbonus är ett kortsiktigt 
incitament, medan optioner är avsedda att ge långsiktiga effekter. Optioner har 
dock tvärtom kritiserats för att leda till kortsiktighet. För att syftet med de olika 
incitamenten ska uppfyllas, är det viktig att undersöka deras olika effekter och 
skapa lämpliga ersättningspaket med denna undersökning som utgångspunkt. Vid 
utformningen är det även viktigt att ta hänsyn till respektive företags 
förutsättningar.  
 
En bättre balans mellan ersättningspaketets olika delar kan leda till ökat 
förtroende för näringslivet. Ett annat led i denna process skulle kunna vara att 
beloppsmässigt begränsa de vinster som optionsinnehavarna kan göra på sina 
optioner.  
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6 Slutsatser 
 
 
 
 
I detta avslutande kapitel försöker vi först och främst att svara på de frågor som vi inledningsvis 

ställde i problemdiskussionen. 

 

6.1 Slutsatser  
 
Vår undersökning visar att optionsinnehavarna är mer negativt inställda till 
optionsprogram idag än vid starten av respektive företags program i slutet av 
1990-talet. Anledningen till den förändrade inställningen är främst den negativa 
börsutvecklingen, medan den kraftiga kritiken i media har spelat en mindre roll. I 
vilken grad optionsinnehavarnas inställning har påverkats beror troligen på deras 
kunskaper om optioner vid starten, deras ekonomiska situation, deras 
förväntningar på optionsprogrammen vid starten och den premie som eventuellt 
har erlagts vid tilldelningen. 
 
Undersökningen visar vidare att optioner skapar större intresse för företagets och 
aktiens utveckling, men inte uppmuntrar till bättre insatser, vilket är incitamentets 
huvudsakliga syfte. Optionsprogrammen fungerar därför inte i sin nuvarande form 
och innebär därför utkastade pengar för företagen och aktieägarna. Av denna 
anledning bör optionsprogrammen förbättras. Årligen återkommande program 
skulle fånga upp personalförändringar och aktiekursförändringar i större 
utsträckning än program som återkommer med några års mellanrum. Varje 
program skulle då även kunna vara mindre omfattande, vilket med de nya 
redovisningsreglerna skulle komma att ge mindre effekt på företagens resultat och 
samtidigt minska risken för oriktigt agerande från optionsinnehavarnas sida. Vi 
anser även att optionsprogrammen bör jämföra företagets och konkurrenternas 
aktiekursutveckling och endast ge utdelning om företagets aktiekurs utvecklas 
bättre än konkurrenternas aktiekurser. Vidare anser vi det vara orimligt att 
optionerna vid starkt positiv aktiekursutveckling kan ge ledande befattningshavare 
enorma summor och ifrågasätter om deras insatser kan vara värda dessa belopp. 
Av denna anledning anser vi att optionsvinsterna bör begränsas beloppsmässigt. 
Detta skulle vidare bidra till att öka förtroendet för näringslivet. 
 
Det har vidare framkommit att optionsinnehavarna anser att bonus är ett bättre 
incitament än optioner, då bonus normalt innebär en starkare koppling till 
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prestationer. Olika typer av incitament har olika syften, vilket är en anledning till 
att de bör kombineras med varandra och utgöra olika delar i det totala 
ersättningspaketet till ledande befattningshavare. Utformningen av de olika 
incitamenten och balansen mellan dem bör vara beroende av varje företags 
förutsättningar. Alla företag bör vidare undersöka de olika incitamentens effekter 
för att säkerställa att syftet med dem verkligen uppfylls och att kostnaderna inte är 
utkastade pengar för företagen och deras aktieägare 
 
 

6.2 Förslag till vidare forskning 
 
Utformningen av dagens optionsprogram är långt ifrån perfekt. Under de närmaste 
åren kommer programmen därför troligtvis att genomgå förändringar med de nya 
redovisningsreglerna och institutionernas ökade krav som påskyndande faktorer. 
Vi anser därför att det skulle vara intressant att studera optionsprogrammen och 
deras utformning om några år för att undersöka utvecklingen och skillnaderna mot 
dagens program.  
 
Det sena 1990-talets kraftiga börsuppgång har tillsammans med den därpå 
följande minst lika kraftiga nedgången påkallat behovet av hedging vid 
användningen av optioner som incitament. Vi föreslår därför även en studie av 
företagens utnyttjande av olika finansiella instrument för att minska risken vid 
optionsprogram. Denna undersökning skulle vidare kunna utmynna i förslag till 
bättre hedging.  
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Bilaga 1 
 

Intervjufrågor 
 
1. Hur länge har du varit anställd på företaget? 
2. Hur många och vilka optionsprogram har du deltagit/deltar du i? 

 
Vid starten: 
3. Vilka valmöjligheter erbjöds de som hade möjligheten att delta i 

optionsprogrammet? ”Allt eller inget” eller en önskad mängd? 
4. Var inställningen på ditt företag positiv eller negativ vid starten av 

optionsprogrammet? Varför? 

 
Idag: 
5. Har din och dina medarbetares inställning till optionsprogrammet förändrats 

sedan starten? 
6. Har inställningen påverkats av den negativa börsutvecklingen och den kraftiga 

kritiken i media mot programmen? 
7. Har optionsprogrammet påverkat synen på företaget och anställningen?  

 
Framtiden: 
8. Tror du att optioner kommer att användas som incitament i samma 

utsträckning i framtiden som idag? Varför/varför inte? 

 
Optioner som incitament: 
9. Hur viktig del av anställningen är optioner?   
10. Är en högre månadslön attraktivare än optioner? Varför/varför inte? 
11. Hur hög bör optionernas avkastning vara för att optionsprogrammet ska vara 

attraktivt?  
12. Tror du att optionsprogram kan framkalla ett visst beteende hos mottagaren? 
13. Vilka är optionsprogrammets för- respektive nackdelar?  
14. På vilket sätt kan optionsprogrammet förändras för att bättre fungera som 

incitament?  
15. Efterfrågas något annat belöningssystem på ditt företag?  


