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Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka om det är en skillnad i användandet av 
incitamentsprogram mellan etablerade och nya företag i hälsosektorn. Vidare undersöks det 
hur företagen framställer sig vilja attrahera, behålla och motivera personal och om deras 
incitamentsprogram överensstämmer med rekommenderat program enligt vald teoriram.    
      
Metod: En kvalitativ komparativ dokumentstudie genomfördes som är baserad på 
observationer i företags årsredovisningar och hemsidor. Studien har en deduktiv ansats 
då hypoteser formulerades utifrån den teoretiska referensramen för att sedan testas mot 
verkligheten.  
      
Teoretisk referensram: Den teoretiska referensramen tar sin utgångspunkt i Anthony et al.:s 
och Anthony och Govindarajans teorier om incitamentsprogrammens inverkan på attrahera, 
behålla och motivera personal. Utifrån denna teori tillsammans med stöd av vetenskapliga 
artiklar konstruerade författarna en egen modell, kallad ABM-modellen.  
      
Empiri: Den insamlade datan består främst av information hämtad från tolv företags 
årsredovisningar för åren 2005-2016. Detta för att kunna utläsa skillnader mellan nya och 
etablerade företag i val av incitamentsprogram samt dess förväntan på faktorerna attrahera, 
behålla och motivera personal.  
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Abstract: 
  
Title: Incentives - a tool for organizations’ survival? 
  
Seminar date: 2017-06-02  
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Authors: Linnea Lövgren, Magdalena Stevens and Elvira Zetterberg 
  
Advisor: Rolf Larsson  
  
Key words: Personnel incentives, Personnel motivation, Employee incentive plans, Short 
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Purpose: The purpose of this thesis is to analyze whether there is a difference in the use of 
incentive programs between new and established companies operating within the health 
sector. Furthermore, the companies are examined based on their desire to attract, maintain and 
motivate their personnel and if their incentive programs’ correspond to the recommended 
programs within the selected research theory.  
  
Methodology: A qualitative comparable documental study was created based on observations 
from the companies’ annual reports and websites. The thesis has a deductive approach since 
hypothesis was constructed through the theoretical framework to later on be compared to the 
reality.  
  
Theoretical framework: The theoretical framework is constructed from Anthony et al.’s and 
Anthony and Govindarajan’s theories regarding incentive programs’ impact on their 
personnel. A new model was constructed by the authors based on this theory together with 
scientific reports.  
  
Empirical foundation: The collected data mainly consist of information gathered from the 
twelve companies’ annual reports between the years of 2005-2016. The authors were able to 
define differences between the companies with regards to choice of incentive programs and 
their expectations to attract, maintain and motivate their personnel.  
      
Conclusions: The result of this thesis illustrated differences between the companies regarding 
their use of incentive programs and their wish to attract, maintain and motivate personnel. 
These differences can depend on several reasons as active operating years, genre theory and 
their financial capabilities.      
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1. Inledning 
I detta inledande kapitel kommer författarna att ge en kort beskrivning av uppsatsens ämne 
där bakgrund och problematisering presenteras. Därefter beskrivs uppsatsens syfte och de 
begreppsdefinitioner som ansågs nödvändiga för läsarens förståelse av uppsatsens ämne. 
 

1.1 Bakgrund  

En studie gjord av KPMG (2015) visar att införandet av nya incitamentsprogram i 
börsnoterade företag ökar för varje år. Det finns två sektorer där incitamentsprogram relativt 
sett ökar mest: IT- och hälsosektorn, där författarna i denna uppsats fördjupar sig inom 
hälsosektorn. 
 
En anledning till att företag använder sig av incitamentsprogram är för att attrahera, motivera 
samt behålla nuvarande och potentiell personal. Ett företags anställda är en av de mest 
värdefulla resurserna som ett företag kan ha och därav är det av stor vikt för företagen att 
behålla och motivera sin personal, vilket kan göras genom att införa incitamentsprogram. Ett 
företags incitamentsprogram bör anpassas för att tillgodose de anställdas behov och önskemål 
inom företaget. Att anpassa incitamentsprogrammen efter personalen är både tidskrävande 
och kostsamt men däremot genererar det bättre fördelar att behålla bra medarbetare genom 
anpassade och effektiva incitamentsprogram. (Kleiner & Patterson, 2015) 
  
Alla organisationer strävar efter att attrahera och anställa så bra personal som möjligt och 
därför uppstår en konkurrens mellan olika organisationer. Ett sätt att konkurrera mot andra 
arbetsgivare är att erbjuda högre löner, då människor oftast är mer benägna att ta ett jobb där 
de får mer betalt. Dock kan de flesta organisationer endast erbjuda detta till viss del, då 
konkurrenterna tenderar att efterlikna detta och erbjuda en konkurrenskraftig lön. Detta gäller 
även vid övriga ersättningar då det finns en stor risk att konkurrenterna tar efter, vilket gör det 
svårt för en organisation att inte erbjuda bonus eller liknande för att kunna attrahera ny 
personal. För en organisation är det inte bara viktigt att attrahera bästa, möjliga personal, utan 
det är även väldigt viktigt att de behåller sin befintliga personal. (Anthony et al., 2014) 
  
Om en organisation endast lyckas behålla personal som utför ett bra jobb under en kort tid kan 
det bli extremt kostsamt för organisationen. Därför är det viktigt för en organisation att se till 
att dennes incitamentsprogram fortsätter att vara tillräckligt attraktiva för att behålla befintlig 
personal. (Anthony et al., 2014) En huvudsyssla för företag inom hälsosektorn är forskning, 
vilket innebär att dessa företag är kunskapsintensiva. I dessa företag är personalen en oerhört 
viktig resurs som bidrar till konkurrensfördelar på marknaden. Brannick (2001) diskuterade 
vikten av medarbetarnas kompetens för att utveckla organisationen. Anledningen till att 
personalen är viktig är för att det är dem som kommer med idéer och sedan utvecklar dessa 
till färdiga produkter. I forskningsföretag som utvecklar läkemedel krävs utbildning och 
expertiskunskap inom området.  För att uppnå detta kan det vara bra för företag att satsa på 
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Talent Management, vilket handlar om att utveckla nyckelpersoners kompetens ytterligare 
(Fajčíková, Fejfarová & Urbancová, 2016). Detta medför att företaget kan uppnå 
konkurrensfördelar på marknaden och expandera verksamheten utan att behöva rekrytera 
personal externt. Det blir kostsamt för dessa företag att byta personal ofta på grund av 
förlorad kompetens, men även monetärt då det kan kosta företaget upp till två årslöner att byta 
ut en anställd (Brannick, 2001). En organisation kan undvika att behöva avskeda personal 
under dåliga tider genom att ha ett flexibelt ersättningsprogram (Anthony et al., 2014). Vidare 
menar Kleiner och Patterson (2015) även att företag som kan spara kostnader i form av 
minskningar av personalomsättning, frånvaro och principal-agent-problem har goda 
möjligheter för framtiden då de har störst chanser att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet 
på lång sikt. För företag inom hälsosektorn blir det därför extra viktigt att behålla sin personal 
för att undvika dessa kostnader.   
 
Incitamentsprogram utgör en del av totala ersättningar som anställda erhåller, där den totala 
ersättningen även består av grundlön och förmåner. Det är viktigt för företag att hålla en 
lämplig nivå på grundlönen då detta bidrar till att de anställda känner sig uppskattade och 
värdefulla, vilket i sin tur kan leda till ökad motivation. Förmåner är det enda incitament 
som kan utgöra både finansiell och icke-finansiell karaktär, där Talent Management som 
beskrevs tidigare är ett exempel på en icke-finansiell förmån. (Anthony et al., 2014) Det finns 
olika typer av incitamentsprogram och de kan delas in i kort- och långsiktiga program. 
Långsiktiga program består av olika options- och aktiekursrelaterade program medan 
kortsiktiga program består av rörliga ersättningar, till exempel bonusprogram. För bara några 
år sedan var det vanligt att incitamentsprogram endast riktade sig till ledande 
befattningshavare och nyckelpersoner, men trenden håller på att vända och det blir alltmer 
vanligt att de även riktar sig till övriga anställda (KPMG, 2015). Det finns många olika typer 
av långsiktiga incitamentsprogram, men den vanligaste typen är optioner. En stor fördel med 
att införa optionsprogram är att det motiverar anställda att agera i företagets bästa både på 
kort och på lång sikt, då de tjänar på att senare sälja aktier till ett pris som överstiger det pris 
som har betalats för aktierna. (Anthony et al., 2014) 
 
Marton et al. (2013) menar på att det finns två skäl till att utge aktier istället för kontant lön, 
där det första skälet är att ägarna önskar att de anställdas intressen ska stämma överens med 
deras, vilket är utgångspunkten i principal-agent-teorin. Principal-agent-teorin belyser att 
företag kan använda sig av incitamentsprogram för att försöka minska konflikten mellan 
principal (aktieägare) och agent (företagsledning). Genom att ge ut aktier istället för kontant 
ersättning till anställda uppstår incitament till att arbeta produktivt, då de anställda även 
gynnas om företaget är lönsamt (Nyberg et al., 2010). Detta stärks även av Gneezy, Meier och 
Rey-Biel (2011) som menar att genom att erbjuda någon typ av ersättning vid önskvärt 
uppförande/resultat anses detta höja effektiviteten och motivationen att uppnå dessa mål. 
Dock har inte alla varit eniga om att incitamentsprogram är den rätta lösningen på problemet, 
då viss forskning anser att den grundläggande motivationen minskar och detta kan leda till att 
vid avskaffandet av incitamentsprogrammet utförs arbetet mindre effektivt än vad som 
gjordes innan införandet (Gneezy, Meier & Rey-Biel, 2011). Det andra skälet som Marton et 
al. diskuterar för att utge aktier istället för lön är att om ett företag har negativt kassaflöde kan 
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det ha svårt att ge ut kontant ersättning till anställda och därför är optioner ett alternativ 
(Marton et al., 2013). Dessa program är bra för nystartade företag då det inte kräver lika hög 
likviditet som kontanta ersättningar. Detta stödjer det faktum att det bör vara en skillnad i val 
av incitamentsprogram mellan nya och äldre företag.  
  
Att attrahera, behålla och motivera både befintlig och potentiell personal är viktiga faktorer 
för en organisations överlevnad. Ett sätt för företag att uttrycka deras behov av dessa faktorer 
är genom sina årsredovisningar. Om företag inom samma bransch uttrycker sig på liknande 
sätt med samma värdeord kan det kategoriseras som genreteori, vilket innebär att begrepp och 
sättet att uttrycka sig upprepas bland företag och tidsperioder. (Rutherford, 2005) 
Incitamentsprogram har visat sig vara ett av de bättre hjälpmedlen för att uppnå dessa 
faktorer, vilket tidigare forskningsstudier visar på. 
 

1.2 Problematisering 
Att företag använder sig av incitamentsprogram som en del av sin ekonomistyrning har blivit 
allt vanligare för att främja önskvärda resultat. Efter Skandia/Enron-skandalerna fick 
incitamentsprogrammen utstå kritik som fortsatte in i finanskrisen (Östman, 2008). Detta låg 
bland annat grund till att den Svenska Regeringen beslutade att år 2009 införa riktlinjer för 
alla rörliga incitamentsprogram till ledande befattningshavare för statliga företag 
(Regeringskansliet, 2009). Dock har inte de börsnoterade företagen följt samma riktlinje och 
en branschgren som har fått upp ögonen för denna typ av strategi är hälsosektorn (KPMG, 
2015). En fråga som väcktes utifrån denna information var varför det har skett en ökning av 
incitamentsprogram inom börsnoterade företag med fokus på hälsosektorn. Eftersom Svenska 
Regeringen beslutade att införa riktlinjer för alla rörliga incitamentsprogram inom statliga 
bolag efter finanskrisen väcktes även en undran hos författarna om det går att utläsa någon 
skillnad vid jämförelse av åren innan finanskrisen och åren efter för börsnoterade företag? 
 
Genom att företag erbjuder någon typ av incitamentsprogram när förutbestämda mål för 
verksamheten har uppnåtts anses detta höja effektiviteten och motivationen att uppnå dessa 
mål (Gneezy, Meier & Rey-Biel, 2011). Dock räcker det inte bara att cheferna och de 
anställda är motiverade och inspirerade, utan de måste även arbeta gemensamt i linje med 
organisationens mål. Detta kan vara svårt att uppnå inom stora organisationer och här spelar 
incitamentsprogram en stor roll, då dessa ibland kan leda till att avdelningar strävar efter olika 
mål. (Anthony et al., 2014) Tidigare forskning visar därmed på skillnader mellan stora och 
små företag när det gäller incitamentsprogram. Utifrån denna information och med målet att 
ge en ny infallsvinkel till området uppstod en undran hos författarna om hur utfallet istället 
blir om en undersökning av åldersfaktorn görs, det vill säga en jämförelse av nya och 
etablerade företag inom hälsosektorn, där följande frågor väcktes. Går det att utläsa några 
skillnader mellan nya och etablerade företag och vad kan det tänkas bero på? Finns det några 
trender vid val av incitamentsprogram mellan nya och etablerade företag? 
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En viktig fråga när ett företag inför incitamentsprogram är vilka som ska omfattas av 
programmet. Ju färre som berörs, desto större krav ställs på budskapet från styrelse och 
ledning. I det fall endast en mindre krets berörs av ett nytt belöningssystem, är det vanligt att 
informationen är mycket begränsad utanför den kretsen, vilket brukar vara ett misstag. I 
längden är det bättre att företaget är tydliga när det gäller att klargöra motiven för systemet 
det vill säga att tala om vilka prestationer som kommer att belönas samt varför vissa anställda 
berörs av systemet medan andra inte gör det. (Smitt et al., 2002) Vilka personer vänder 
företagen sina incitamentsprogram till? Råder det några skillnader eller trender mellan nya 
och etablerade företag när det gäller vilken personal som omfattas av programmen? 
Utifrån ovanstående problematisering har författarna formulerat följande frågeställning: Hur 
skiljer sig incitamentsprogrammen mellan etablerade och nya företag inom hälsosektorn och 
vad kan denna skillnad i så fall tänkas bero på? 
 

1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka om det skett en förändring av incitamentsprogram inom 
börsnoterade företag i hälsosektorn och framför allt om det är en skillnad mellan etablerade 
och nya företag. Vidare undersöks hur företagen framställer sig att vilja attrahera, behålla och 
motivera ny och befintlig personal och om deras incitamentsprogram överensstämmer med 
rekommenderat program enligt vald teoriram.   
 

1.4 Begreppsdefinitioner 

Långsiktiga incitamentsprogram  
Långsiktiga program baseras på prestationer uppmätta över minst ett år. (Merchant & Van der 
Stede, 2007).  

Teckningsoptioner 
En teckningsoption är ett värdepapper som ger innehavaren rätten att under en bestämd 
tidsperiod teckna en nyemitterad aktie till en fast kurs i det bolag som optionen ges ut av. 
Teckningsoptioner kan säljas vidare och är inte begränsad till anställda. (Skatteverket, 2017a) 
  
Personaloptioner 
En personaloption ger innehavaren rätten att i framtiden få köpa aktier till ett pris som är 
bestämt i förväg. Ett utmärkande drag för personaloptioner är att de har villkor som 
inskränker i den anställdes förfoganderätt. De kan inte säljas vidare samt att de är bundna till 
innehavarens anställning eller till ett specifikt uppdrag, vilket innebär att optionen förfaller 
om anställningen upphör. Personaloptioner sträcker sig oftast över en lång löptid jämfört med 
andra typer av optionsprogram och de ges oftast ut gratis. (Skatteverket, 2017b). Ett 
personaloptionsprogram erbjuds oftast till samtliga eller till majoriteten av de anställda (Smitt 
et al., 2002). 
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Köpoptioner 
En köpoption ger den anställde rätten att vid en bestämd tidpunkt och till ett förutbestämt pris 
köpa en specifik, befintlig aktie (Skatteverket, 2017c). Det som skiljer köpoptioner mot andra 
optioner är att den anställde förvärvar redan utgivna aktier, detta för att undvika utspädning av 
bolagets aktier. Köpoptioner kan säljas fritt och är inte villkorade av anställning och de riktas 
oftast till en eller några anställda i företaget. (Smitt et al., 2002) 

Syntetiska optioner 
En syntetisk option är i praktiken en köpoption med en väsentlig skillnad; den anställde 
förvärvar inte aktien på lösendagen. Innehavaren får istället ut en kontant ersättning vid en 
bestämd framtida tidpunkt. Den kontanta ersättningen bestäms utifrån hur mycket 
marknadsvärdet på den underliggande aktien överstiger det fastställda lösenpriset. Även 
syntetiska optioner riktas oftast till en eller några anställda, oftast nyckelpersoner i företaget. 
(Smitt et al., 2002) 

Aktiekursrelaterade incitamentsprogram 
Ett aktiekursrelaterat incitamentsprogram är ett långsiktigt program där ersättningen baseras 
på företagets egetkapitalinstrument, det vill säga aktiekursens utveckling (Marton et al., 
2013).  

Kortsiktiga incitamentsprogram 
Kortsiktiga incitamentsprogram baseras på prestationer uppmätta över kortare perioder, max 
ett år (Merchant & Van der Stede, 2007).  

Rörlig ersättning  
Det finns inga allmänna regler för hur den rörliga delen av lönen ska bestämmas. Alla företag 
gör på sitt sätt och anpassar ofta systemet efter eget behov. Rörlig ersättning baseras oftast på 
verksamhetens resultat, där exempelvis den uppställda budgeten jämförs med det faktiska 
utfallet. Ersättningen kan också kopplas samman med förutbestämda mål som måste uppnås 
för att få utdelning. Det är vanligt att använda nyckeltal som prestationsmål då de är enkla att 
mäta. För säljare är det vanligt att den rörliga delen baseras på individuella prestationer och 
resultat, denna typ av ersättning kallas provision. Företag beslutar ofta om ett maxtak för den 
rörliga lönen, till exempel en procentuell andel av grundlönen.  
  
Bonus är den vanligaste typen av rörlig ersättning och som nämnt ovan kopplas bonus till 
resultat och prestation vilket betyder att utbetalning kommer ske om de uppsatta målen 
uppnås. Ju mer målet överträffas, desto större blir den utbetalda bonusen. Uppnås inte målet 
uteblir bonusen, till exempel om företaget går med förlust ett år. Bonusar kan både vara 
individ- eller gruppbaserad och kan kombineras enligt företagets önskemål. Tantiem är en typ 
av bonus som baseras på företagets vinst eller annat verksamhetsmått. Tantiem ges vanligtvis 
ut till VD eller andra ledande befattningshavare. (Smitt et al. 2002) 
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Icke-finansiella förmåner   
Icke-finansiella förmåner varierar mycket mellan företag och branscher. Exempel på vanliga 
förmåner är friskvård, pension, leasing av bil, bostadsbidrag, bärbar dator, arbetsmobil och 
fler semesterdagar.      
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2. Metod 
 I detta kapitel presenterar författarna de metodval och tillvägagångssätt som fastställdes för 
att besvara studiens frågeställning och syfte. Författarna kommer även i avsnittet att beskriva 
den teoretiska referensram som studien tar sin utgångspunkt i samt vilken 
datainsamlingsmetod som har använts. Slutligen ges även en beskrivning av studiens 
trovärdighet samt en motivering till urvalskriterierna. 
 

2.1 Val av metod  
Syftet med studien är att ta reda på om det skett en förändring av incitamentsprogram inom 
hälsosektorn och undersöka om det råder en skillnad mellan nya och etablerade företag. För 
att besvara studiens syfte och frågeställning genomfördes en kvalitativ komparativ design 
med inslag av en kvantitativ metod. Studien tar sin utgångspunkt i Anthony et al.:s (2014) 
teori om incitament och kompensation där författarna har anpassat teorin till en egen modell, 
vilket beskrivs ytterligare under stycket tillvägagångssätt. Detta beslut togs för att tydliggöra 
teorin och specificera modellen för studiens syfte och frågeställning. Studiens uppbyggnad 
och metodik är baserad på rekommendationer från Alan Bryman och Emma Bells (2013) bok 
Företagsekonomiska forskningsmetoder samt Ulf Lundahl och Per-Hugo Skärvads (1999) bok 
Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer. 
 
En kvalitativ komparativ design med inslag av en kvantitativ metod valdes då denna metod 
ansågs lämpligast för studiens syfte, vilket även förklaras ytterligare under stycket 
forskningsstrategi och forskningsdesign. Författarna valde att göra en dokumentstudie där 
datan som studien grundar sig på är inhämtad från respektive företags årsredovisningar och 
hemsidor, vilket specificeras under stycket datainsamlingsmetod.  
 

2.2 Val av teoretisk referensram 
Tidigare studier inom området har ofta valt att utgå från agent-principal-teorin. För att tillföra 
en ny infallsvinkel till forskningen valde författarna att istället fokusera på samhörigheten 
mellan olika incitamentsprogram och dess önskade effekt på att attrahera, behålla och 
motivera befintlig och potentiell personal. Detta beslut togs då författarna önskade att tillföra 
ett internt perspektiv med fokus på hela verksamheten och inte endast de ledande 
befattningshavarna samt ägarna som agent-principal-teorin utgår ifrån.  
  
Den teoretiska referensram som studien tar sin utgångspunkt i är Anthony et al.:s (2014) teori 
om vilka funktioner olika incitamentsprogram uppfyller för en organisation och varför dessa 
är viktiga. Författarna valde att tillsammans med teorierna av Anthony et al. (2014) och 
Anthony och Govindarajan (2007) samt vetenskapliga artiklar och litteratur formatera en egen 
modell som visar kopplingen mellan att attrahera, behålla och motivera sin personal och 
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samspelen mellan variablerna. Anledningen till valet av referensram är för att undersöka om 
teorierna om vilka funktioner incitamentsprogrammen uppfyller överensstämmer med 
företagens incitamentsprogram och varför dessa infördes.  
 

2.3 Forskningsstrategi 
Företagsekonomisk forskning utgår huvudsakligen från två forskningsstrategier: kvalitativ 
och kvantitativ. En kvalitativ metod innebär att fokus ligger på ord och tolkning vid 
presentationen av analysen där målet är att skapa en förståelse för en social verklighet. 
Kvantitativ metod å andra sidan belyser siffermässiga mätmetoder för att ta fram representativ 
data. (Bryman & Bell, 2013) Som nämnt ovanstående utgår denna studie huvudsakligen från 
en kvalitativ komparativ design men med inslag av en kvantitativ metod. En kvalitativ metod 
valdes som utgångspunkt då författarna ansåg att en stor förståelse och inblick av ämnet 
krävdes för att kunna utläsa skillnader mellan nya och etablerade företag i hälsosektorn. 
Författarna intresserade sig även för varför dessa skillnader finns, vilket krävde en djupare 
granskning av årsredovisningar, därav valet av en kvalitativ metod. Då frågeställningen 
krävde en djupare granskning samt att tidsramen för denna studie var relativt kort fanns det 
tidiga hinder som talade emot en kvantitativ metod och framkomsten av generaliserbar data.  
 
Det som hindrar studien från att ha en renodlad kvalitativ metod är datainsamlingsmetoden. 
Kvalitativ data kännetecknas av en nära kontakt med undersökningsobjekten där fokus läggs 
på undersökningsobjektens tankar och sociala verklighet. Kvantitativ data däremot tar sin 
utgångspunkt i att förkasta eller acceptera ställda hypoteser för att uppnå ett generaliserbart 
resultat genom ett stort urval. Studien utgår huvudsakligen från kvalitativ data, då 
datainsamlingen är information hämtad i ord snarare än siffermässiga metoder från respektive 
företags årsredovisningar. Författarna valde dock att ha med inslag av en kvantitativ 
datainsamlingsmetod genom att inte eftersträva en nära kontakt med undersökningsobjekten, 
då datan har insamlats från respektive företags årsredovisningar där ingen nära kontakt har 
skett. Detta beslut togs då författarna ansåg informationen hämtad från respektive företags 
årsredovisningar och hemsidor tillräcklig för att besvara studiens syfte och frågeställning. 
(Bryman & Bell, 2013) 
 
Vid en kvalitativ metod är relationen mellan teori och forskning oftast av induktivt slag, 
medan en kvantitativ metod används oftast tillsammans med en deduktiv ansats. En deduktiv 
ansats innebär att hypoteser formuleras utifrån en teori eller modell för att sedan testas mot 
verkligheten med hjälp av observationer. Den induktiva ansatsen fungerar tvärtom då den 
innebär att den teoretiska referensramen som studien tar sin utgångspunkt från har genererats 
av den insamlade datan. (Bryman & Bell, 2013) Denna studie utgår huvudsakligen från en 
deduktiv ansats, då hypoteser har formulerats utifrån etablerad teori där författarna hade en 
hypotes om att nya och etablerade företag skiljer sig åt vad gäller val av incitamentsprogram, 
vilket sedan har testats mot verkligheten. Dock justerade författarna modellen efter hand som 
datan samlades in, därav ett inslag av en induktiv ansats.  
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2.4 Forskningsdesign 
Inom företagsekonomisk forskning behandlas olika typer av forskningsdesign: experimentell 
design, tvärsnittsdesign, longitudinell design, fallstudiedesign och komparativ design. 
Författarna valde att genomföra en komparativ design, vilket innebär att en jämförelse görs av 
två eller flera fall eller situationer. En komparativ design utfördes för att bidra till en ökad 
förståelse av ämnet samt för att kunna identifiera eventuellt rådande skillnader och likheter av 
incitamentsprogram mellan nya och etablerade företag. (Bryman & Bell, 2013)  
 

2.5 Tillvägagångssätt 

2.5.1 Litteraturundersökning och teoretisk modell  

Författarna inledde processen med en litteraturundersökning för att finna tidigare forskning 
inom området incitamentsprogram där sökningar skedde både via internet och inom litteratur. 
De nyckelord som har använts för att söka information om incitamentsprogram är framför allt 
personnel incentives, personnel motivation, employee incentive plans, short term incentives 
och long term incentives. Som nämnt ovan tar studien sin utgångspunkt i erkänd teori, vilken 
författarna valde för att sedan under tidens gång korrigera denna och formatera en egen 
modell för att anpassas specifikt till studiens syfte och frågeställning. Modellen utgår som 
nämnt ovanstående ifrån Anthony et al.:s (2014) och Anthony och Govindarajans (2007) 
teorier om kompensation och incitament där sju olika funktioner beskrivs som ersättningar 
kan ha inom en organisation samt fem olika typer av ersättningar. Av funktionerna valde 
författarna att endast inkludera attrahera, behålla och motivera, vilka framöver kommer att 
benämnas som ABM-faktorer, samt ersättningarna grundlön, förmåner, kortsiktiga och 
långsiktiga incitamentsprogram. Detta beslut togs då de andra funktionerna och ersättningarna 
inte kändes relevanta för studiens syfte och frågeställning.  
  
Incitamentsprogram kan kategoriseras som både finansiella och icke-finansiella där 
författarna har valt att fokusera på finansiella incitamentsprogram (Anthony et al., 2014). 
Vidare har författarna även valt att fokusera på kortsiktiga och långsiktiga 
incitamentsprogram. Grundlön är en typ av ersättning som alla är berättigade att få för utfört 
arbete, därav att författarna inte har valt att fokusera på denna typ av ersättning då den inte 
ansågs relevant för studiens syfte och frågeställning. Författarna har valt att inte inkludera 
finansiella förmåner då denna typ av incitamentsprogram inte ansågs ha någon stor effekt på 
studiens resultat och slutsats. Detta då förmåner tenderar att bestå av relativt små belopp samt 
att de ofta ingår i kategorin för företagets personalkostnader, varför det kan uppstå svårigheter 
med att utläsa dess belopp. Däremot har författarna valt att ta hänsyn till icke-finansiella 
förmåner för att undersöka om företagen har använt sig av detta som ett sätt att attrahera, 
behålla eller motivera personal. Även rörlig ersättning kan vara svår att utläsa då dessa belopp 
inte alltid specificeras, utan ingår ofta i kategorin total ersättning. Detta är författarna 
medvetna om och reserverar för att denna avvikelse kan tänkas finnas. Författarna valde att 
samla in empiri innan teorin var färdigställd och har därmed varit öppna mot datainsamlingen 
och dess påverkan på studiens riktning.  
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2.5.2 Insamling av data 

Vid studiens början var författarnas tanke att samla in information från respektive företags 
årsredovisningar men även att genomföra intervjuer med personer ansvariga för respektive 
företags incitamentsprogram. Författarna utgick från början från Lund och valde de nio 
börsnoterade företag i hälsosektorn som är belägna i staden på grund av bekvämlighetsskäl då 
tanken var att genomföra personliga intervjuer med dessa företag. Därav tillämpades en icke 
slumpmässig urvalsmetod i form av ett bekvämlighetsurval då författarna valde de företag 
som var lättillgängliga. (Bryman & Bell, 2013) Under studiens gång beslutade dock 
författarna att endast hämta information från företagens årsredovisningar och hemsidor. Valet 
att inte genomföra personliga intervjuer togs då författarna fann informationen från respektive 
företags årsredovisningar som tillräcklig för att besvara studiens syfte och frågeställning. 
Däremot kändes studien för snäv då de flesta av dessa företag kan anses som nyetablerade då 
de har börsnoterats relativt nyligen.  
 
För att få en större vidd och jämförelse mellan två olika grupper valde författarna de tre 
företagen med högst omsättning i hälsosektorn och som tillhörde de etablerade företagen för 
att utöka den urvalsgruppen. Författarna valde att hämta information från respektive företags 
årsredovisningar och hemsidor för att kunna göra en jämförelse mellan nya och etablerade 
företag. Vid inhämtning av denna information har författarna inte inkluderat Hansa Medicals 
årsredovisningar för år 2005 och 2006 då dessa ej fanns tillgängliga. Dock anser författarna 
att bortfallet av denna information är oväsentlig och anses inte ha en påverkan på studiens 
resultat och slutsats. Detta på grund av att företaget var ett dotterbolag vid denna tidpunkt och 
beskrev inga aktiva incitamentsprogram i årsredovisningen för år 2007.  

2.5.3 Bearbetning av data 

Som tidigare nämnt strävade författarna att ta reda på om det råder en skillnad mellan nya och 
etablerade företag vid val av incitamentsprogram samt vad denna skillnad kan tänkas bero på, 
där informationen hämtades från respektive företags årsredovisningar och hemsidor. Denna 
information bearbetades och sammanställdes sedan där författarna även konstruerade olika 
typer av diagram och tabeller för att tydliggöra eventuella skillnader mellan nya och 
etablerade företag. Författarna utformade två diagram som visar det genomsnittliga antalet 
incitamentsprogram per år för ett genomsnittligt företag där det ena diagrammet visar 
genomsnitt för etablerade företag och det andra för nya företag. Vid utformning av det 
diagram som visar genomsnittet för nya företag valde författarna att inte ta hänsyn till vilket 
år respektive företag börsnoterades. Detta beslut togs då författarna från början både 
utformade ett diagram som tog hänsyn till när företagen börsnoterades samt ett som inte tog 
hänsyn till börsnoteringen där skillnaden mellan diagrammen var signifikant liten. Den 
teoretiska referensramen som studien tar sin utgångspunkt i valde författarna slutligen att 
anpassa specifikt för de två urvalsgrupperna. Detta resulterade i att två nya modeller 
konstruerades som ett komplement till tidigare teori.  
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I empirin har rörlig ersättning delats upp i två grupper: rörlig ersättning till anställda och 
rörlig ersättning till ledande befattningshavare medan rörlig ersättning till ledande 
befattningshavare riktar sig till personer i ledningen. Rörlig ersättning till anställda riktar sig 
till alla andra anställda som inte ingår i gruppen ledande befattningshavare.  
 

2.6 Datainsamlingsmetod  
Studien grundar sig på primärdata i form av information inhämtad av författarna från nya och 
etablerade företags årsredovisningar från åren 2005-2016. Detta för att kunna utläsa om det 
råder någon skillnad mellan nya och etablerade företag i hälsosektorn vid val av 
incitamentsprogram. Författarna har även använt sig av sekundärdata i form av vetenskapliga 
artiklar, litteratur och Internetkällor.  
  
Lundahl och Skärvad beskriver att datakällor kan delas in i primärdata och sekundärdata. 
Primärdata är material som författarna själva har samlat in och bearbetat, medan sekundärdata 
är material som redan finns tillgängligt och är insamlat av andra. Då författarna har samlat in 
och sammanställt informationen från de nya och etablerade företagens årsredovisningar utgörs 
datainsamlingsmetoden av primärdata. Vidare beskriver även Lundahl och Skärvad att 
information som laddas ner från internet och som redan finns tillgänglig kategoriseras som en 
dokumentstudie, vilket denna studie är baserad på.  (Lundahl & Skärvad, 1999) 
  
Vid inhämtning av information från vetenskapliga artiklar har författarna använt sig av 
Lubsearch som är en av Lunds Universitets sökmotorer. Vidare har författarna även använt 
sig av Google Scholar vid inhämtning av denna information. För att öka studiens trovärdighet 
har författarna valt att använda sig utav vetenskapliga artiklar som är “peer reviewed”, vilket 
innebär att en granskning görs av forskare inom samma ämnesområde för att bedöma 
artikelns kvalitet innan den publiceras. Författarna har även medvetet valt att använda sig av 
en kombination av olika typer av källor för att styrka studiens trovärdighet och dess resultat.  
 

2.7 Studiens trovärdighet  

När en studie genomförs är det viktigt att den har en hög trovärdighet i form av att den uppnår 
en hög validitet och reliabilitet. Validitet och reliabilitet är viktiga begrepp inom den 
kvantitativa metoden för att kunna få en bild av kvaliteten av studien. Däremot anses dessa 
begrepp inte lika relevanta när en kvalitativ metod tillämpas då vissa forskare menar att 
kvalitativa studier istället ska utvärderas med hjälp av helt andra kriterier än de som används 
vid kvantitativa studier. Därför har andra kriterier presenterats för att kunna mäta kvaliteten 
på kvalitativa studier, vilka kommer från Lincoln och Gubas forskning som menar att 
kvalitativa studier istället ska utvärderas utifrån kriterierna trovärdighet och äkthet. (Bryman 
& Bell, 2013) 
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2.7.1 Trovärdighet 

Inom begreppet trovärdighet ingår fyra delkriterier: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet 
och konfirmering eller bekräftelse. För att en uppsats ska anses som tillförlitlig krävs det att 
forskningen är förenlig med de regler som existerar samt att resultaten som genererats av 
undersökningen återges till undersökningsobjekten. Författarna har följt de regler och 
rekommendationer som finns presenterade. Dock har studiens resultat och slutsats inte 
presenterats för undersökningsobjekten då denna studie som tidigare nämnt även har ett 
kvantitativt inslag i form av att ingen nära kontakt med undersökningsobjekten eftersträvades. 
Med överförbarhet menar Lincoln och Guba huruvida de resultat som genererats från 
undersökningen kan användas inom andra områden eller situationer. Denna uppsats är 
specifikt inriktad på hälsosektorn, därav att den inte är överförbar till andra områden eller 
situationer. Dock klassificeras företag inom hälsosektorn som kunskapsintensiva och därav 
skulle de resultat och slutsatser som genererats kunna appliceras inom andra företag som 
ingår i en kunskapsintensiv bransch. Begreppet pålitlighet innebär att författarna har ett 
kritiskt synsätt och säkerställer att en full redogörelse gjorts för hela forskningsprocessen. 
Under hela studiens gång har författarna haft detta i åtanke, både vid inhämtning och vid 
bearbetning av den information som insamlats. I avsnitt 2.5 redogjorde författarna för hela 
studiens tillvägagångssätt, vilket medför att denna studie har en hög pålitlighet. Slutligen 
handlar konfirmering och bekräftelse om att författarna inte har låtit sina egna värderingar 
påverka de resultat och slutsatser som genererats av studien. Författarna har vid insamling av 
information och vid presentation av denna information försökt avstå från egna värderingar för 
att inte påverka resultatet och slutsatserna som genererats av studien. (Bryman & Bell, 2013) 

2.7.2 Äkthet 

Inom begreppet äkthet diskuterar Lincoln och Guba olika kriterier som väcker mer generella 
frågor angående konsekvenser av den genomförda forskningen såsom huruvida studien ger en 
rättvis bild av undersökningsobjektens åsikter och uppfattningar.  Lincoln och Guba tar upp 
fem delkriterier för begreppet äkthet: rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk 
autenticitet, katalytisk autenticitet samt taktisk autenticitet. Då denna studie inte tillämpar en 
renodlad kvalitativ metod i form av intervjuer, har författarna inte möjlighet att säkerställa 
huruvida studien ger en rättvis bild av undersökningsobjektens åsikter eller ej. Dock har 
författarna varit noggranna med att inte inkludera egna värderingar vid tolkning av den 
insamlade informationen och därav kan studien anses utgöra en rättvis bild. (Bryman & Bell, 
2013) 

2.7.3 Källkritik  

Eftersom denna studie till viss del är baserad på sekundärdata är det viktigt att författarna har 
ett kritiskt synsätt, då sekundärkällor har en viss tendens att vara vinklade och opartiska 
(Lundahl & Skärvad, 1999). Med detta i åtanke har författarna varit kritiska i bedömningen av 
källorna samt använt sig av multipla källor som styrker innehållet. Författarna har även 
kritiskt granskat information hämtad från respektive företags årsredovisningar för att 
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undersöka om företagens incitamentsprogram faktiskt stämmer överens med vad teorin säger 
att dessa program fyller för funktioner. Vidare har författarna även haft ett kritiskt 
förhållningssätt då årsredovisningar tenderar att vara skrivna på ett sätt där positivt laddade 
ord förekommer mer frekvent än negativt laddade ord då bolagen vill framstå som så bra som 
möjligt (Rutherford, 2005).  

2.7.4 Kritik till teoretisk modell  

Som tidigare nämnt har författarna valt att formatera en egen modell som består av fyra olika 
typer av ersättningar och faktorerna attrahera, behålla och motivera. En typ av ersättning som 
beskrivs i modellen är långsiktiga incitamentsprogram där denna studie utgår från fem olika 
typer av långsiktiga incitamentsprogram. I modellen beskrivs endast hur långsiktiga 
incitamentsprogram som ett samlat begrepp förhåller sig till faktorerna attrahera, behålla och 
motivera och inte hur de olika undergrupperna av långsiktiga incitamentsprogram förhåller 
sig. Därav kan modellen anses som vag, då de olika typerna av långsiktiga 
incitamentsprogram eventuellt hade kunnat förhålla sig på olika sätt till faktorerna. För att få 
en bredare jämförelse mellan de olika typerna av incitamentsprogram och dess funktion i 
förhållande till attrahera, behålla och motivera valde författarna slutligen att inkludera olika 
typer av långsiktiga incitamentsprogram för att stärka modellens funktion.  
 

2.8 Urval  

En begränsning av urval togs till svenska börsnoterade företag inom hälsosektorn. 
Anledningen till denna begränsning baserades på ett antal grunder. För det första togs hänsyn 
till att olika länder följer olika redovisningsregler och skattemässiga förpliktelser (Smitt et al., 
2002). Detta kan tänkas påverka valet av incitamentsprogram på grund av andra faktorer än 
dess påverkan på de anställda. För att eliminera en störningsfrekvens i undersökningen valde 
författarna därav att begränsa urvalet till att endast inkludera svenska företag. För det andra 
togs beaktande till börsnoterade företag då icke börsnoterade företag inte anses använda sig i 
lika stor utsträckning av incitamentsprogram. Slutligen gjordes även en begränsning till en 
jämförelse mellan etablerade och nya företag. Detta för att urskilja om det eventuellt gick att 
utläsa någon skillnad mellan dem och i så fall vad denna skillnad kan tänkas bero på.  
 
Val av tidsspann togs med hänsyn till finanskrisen år 2008 då författarna önskade att få med 
både åren innan och efter för att dels se förändringar men också för att presentera aktuell data. 
Författarna valde även detta tidsspann eftersom en stor del av incitamentsprogrammen 
sträcker sig över ett längre tidsspann och för att kunna utläsa effekten av dessa 
incitamentsprogram krävdes en längre tidsperiod (Merchant & Van der Stede, 2007).  
  
Vid studiens början undersökte författarna hur många svenska börsnoterade företag inom 
hälsosektorn som fanns och kunde därmed utläsa att det fanns 41 stycken. I denna studie 
valde författarna att dela upp företagen efter etablerade och nya baserat på om de 
börsnoterades innan eller efter år 2000. Detta resulterade i ett urval på fem etablerade företag 
och sju nya företag. Författarna ansåg att om ett företag har varit börsnoterat i mer än 16 år 
tycks det kunna anses som etablerat, varav kategoriseringen gjordes.  
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3. Teoretisk referensram 
I detta kapitel kommer författarna att redogöra för den teoretiska referensramen som studien 
tar sin utgångspunkt i. Författarna har valt att med utgångspunkt i Anthony et al.:s teori samt 
Anthony och Govindarajans teori om kompensation och incitamentsprogram tillsammans med 
vetenskapliga artiklar och litteratur formatera en egen modell för att anpassas specifikt till 
studiens syfte och frågeställning.  
 

3.1 Tidigare forskning  
Få tidigare studier har gjorts på belöningssystem och forskningsyrket men en studie gjordes 
på ingenjörer och forskare på en forskning- och utvecklingsavdelning. Den studien fann att de 
urvalsgrupper som var med i ett målsättningsprogram presterade med mer önskvärt resultat 
till skillnad från dem som inte var det. Vidare fann studien även tecken på att de som skulle 
tilldelas en finansiell bonus istället för privat eller offentligt beröm presterade bättre. (Latham, 
Mitchell & Dossett, 1978) 
  
Tidigare studier har gjorts på ABM-faktorerna. Incitamentsprogrammens inverkan på att 
behålla personal styrks av Kleiner och Pattersons (2015) forskning samt Anthony et al.:s 
(2014) teorier. Där poängterades vikten av rätt incitamentsprogram för att ha bästa möjlighet 
att behålla personal. Att skapa ett incitamentsprogram på rätt sätt styrks även av Smitt et al. 
(2002) som hävdar att det krävs en klar bild över vem programmen ställs ut till och vilka mål 
som ska uppnås. Vidare menar tidigare forskning att det är av största vikt att personalen även 
behålls på lång sikt då detta annars kan resultera i högt belastade kostnader för ett företag 
(Anthony et al., 2014; Kleiner & Patterson, 2015). En studie gjord av Latham och Locke 
(1991) visar att mål som anses vara svårare att uppnå ökar motivationen hos de anställda mer 
än mål som upplevs enkla att uppfylla. Anledningen till detta är att människor kan prestera 
mer än vad de tror och anpassar sin prestationsnivå till det som förväntas av dem. Studien 
kom slutligen fram till att företagets resultatmål har en påverkan på de anställdas prestation, 
därav vikten av ett bra incitamentsprogram. Detta styrks även av Gneezy, Meier och Rey-Biel 
(2011) som menar att utbetald bonus vid uppfyllelse av mål resulterar i ökad motivation.  
 
Gneezy, Meier och Rey-Biel (2011) tar även upp baksidan av incitamentsprogrammen och 
menar att om dessa incitamentsprogram avskaffas kommer motivationen vara lägre än innan 
införandet av programmen. Att uppfylla motivation och målkongruens kan anses som viktigt 
bland stora organisationer och incitamentsprogram har poängterats som en lösning på 
problemet (Anthony et al., 2014).    Vidare betonas att konsekvenserna av att tillhandahålla ett 
dåligt incitamentsprogram blir större än att inte ha något incitamentsprogram alls (Latham & 
Locke, 1991). Detta beror på att dåligt formulerade mål uppmuntrar oönskat beteende och 
motivation (Locke, 2004). Anthony et al. (2014) menar att optionsprogram är ett bra 
hjälpmedel för att öka motivation hos de anställda, både på kort- och lång sikt. 
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Utöver att det kan skilja sig mellan olika industrier angående vilka incitamentsprogram de 
väljer att använda sig av så kan även motivationsfaktorer bland olika branscher skilja sig. En 
studie som riktade in sig på forskare och ingenjörer fann bevis för att intellektuella 
utmaningar, självständighet och pengar har en starkare korrelation med innovationsutkomster 
än vad jobbsäkerhet och ansvar har.  Vidare förklaras i studien vikten av varför anställdas 
motiv inom forskning och utveckling skiljer sig från andra områden. De anledningar som 
bland annat tas upp är att det ofta är forskaren som själv har större kontroll på sin 
arbetsuppgift än vad cheferna har. Därav finns det en större osäkerhet i vad resultatet av deras 
arbete kommer bli i framtiden samt att det är svårare för cheferna att uppskatta nivån på 
forskarnas arbete. En annan intressant observation som fångades upp i studien var det positiva 
sambandet mellan integration med andra forskare på marknaden och ansökta patent. Studien 
menar att företag som erbjuder sina anställda att integrera med andra anses vara mer effektiva. 
(Sauermann & Cohen, 2010) Vikten av de anställda poängteras av Brannick (2001) då de 
anställda besitter stor kunskap som är en av de viktigaste resurserna i ett kunskapsintensivt 
företag. Om förmågan att behålla personal brister blir det extra kostsamt för ett 
kunskapsintensivt företag. (Brannick, 2001)  
  
Det har även gjorts forskning på hur icke-finansiella förmåner påverkar anställda. En studie 
som gjordes på 180 stycken anställda inom kunskapsintensiva arbeten kom fram till att icke-
finansiella förmåner ökar attraktionen för ett arbete. De upplevde ingen märkbar skillnad på 
vilken sorts icke-finansiellt incitament som erbjöds utan endast att attraktionen ökade när 
finansiella och icke-finansiella incitament kombinerades. (Schlenchter, Thompson & Bussin, 
2015) Fajčíková, Fejfarová & Urbancová (2016) betonar även vikten av icke-finansiella 
förmåner då Talent Management är något de förespråker. Detta bygger på att utveckla de 
talanger som finns inom organisationen för att främja kunskapen internt. (Fajčíková, 
Fejfarová & Urbancová, 2016) 
  
Dessutom har det av tidigare forskning framkommit att långsiktiga program är att föredra 
framför kortsiktiga program. Detta på grund av att långsiktiga program främjar målkongruens 
mellan olika intressenter bättre än kortsiktiga program samt att alla företag kan använda sig av 
detta incitament oavsett kapitalmöjligheter. (Marton et al., 2013) Nyberg et al., (2010) 
framhäver även långsiktiga program då de menar att delat ägande främjar en organisations 
utveckling.   
  
Det finns en teori av Rutherford (2005) som uttrycker att språket företag väljer att uttrycka i 
sina årsredovisningar kan bero på genre. Detta kan innebära att företagen uttrycker sig på 
liknande sätt utan att reflektera över innebörden. Rutherford (2005) menar även att positivt 
laddade ord används framför negativt laddade ord för att belysa företagets styrkor istället för 
svagheter.  
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3.2 Vår teoretiska modell 

3.2.1 Uppbyggnad av modell 

I denna uppsats har författarna konstruerat en egen modell med utgångspunkt i Anthony et 
al.:s (2014) samt Anthony och Govindarajans (2007) avsnitt om kompensation och incitament 
med fokus på kortsiktiga och långsiktiga incitamentsprogram. Anledningen till detta är för att 
få en överblick mellan incitamentsprogrammen och dess inverkan på befintlig och potentiell 
personal. Valet att utforma en egen modell var för att få möjligheten att kunna utföra en 
mätning av incitamentsprogrammen med väsentliga faktorer som återfinns i 
årsredovisningarna bland företagen. Modellens byggstenar består av fyra olika typer av 
finansiella incitament samt tre faktorer. Företag använder sig vanligtvis av grundlön, 
förmåner, kortsiktiga samt långsiktiga incitamentsprogram som ersättning till personal. Det är 
dessa fyra ersättningar som utgör en del av modellens grund. Grundlön är basen då alla är 
berättigade att få ersättning för utfört arbete, de andra ersättningarna byggs på efter 
arbetsgivarens tycke. Ersättning till personal är ett styrmedel företag använder sig av för att 
attrahera, behålla och motivera personal. Dessa tre faktorer utgör den andra delen av 
modellen. Företag kan använda sig av olika ersättningar beroende på vad de vill uppnå då 
ersättningarna har olika syften. (Anthony et al., 2014) 
  
För att kunna utläsa hur ersättningarna förhåller sig till faktorerna attrahera, behålla och 
motivera ställde författarna upp en matris med ersättningarna uppdelad på varsin rad och 
faktorerna uppdelade i varsin kolumn. Informationen som författarna samlat in för att visa hur 
de påverkar varandra kommer delvis från Anthony et al. (2014) men även annan litteratur har 
använts för att fylla i tomrum. För att ge läsaren en så tydlig bild som möjligt av 
förhållandena har författarna använt en tregradig skala som består av begreppen lite, måttligt 
och mycket. Dessa begrepp är inte värdegrundade för hur bra eller dåligt något är utan de 
visar endast hur olika ersättningar förhåller sig till varandra på en skala. På axeln med 
ersättningar visas en figur där grundlönen utgör basen i den totala ersättningen till anställda 
som sedan byggs på med andra ersättningar och tillsammans utgör den totala ersättningen. I 
kommande avsnitt redovisas informationen som samlats in som beskriver hur olika 
ersättningar förhåller sig till faktorerna attrahera, behålla och motivera.  

3.2.2 Attrahera 

Det är viktigt att attrahera rätt personal till företaget från början och därför har valet av 
incitamentsprogram stor betydelse (Fredriksson, 2005). Genom att attrahera och anställa de 
mest kvalificerade för jobbet kan företag uppnå en konkurrensfördel på marknaden De 
ersättningar som attraherar personal mest är grundlön och kortsiktiga incitamentsprogram, 
såsom bonus. Grundlönen är ett konkurrensmedel på marknaden mot andra arbetsgivare, dock 
kan de flesta företagen endast erbjuda detta till viss del, då konkurrenterna tenderar att 
efterlikna detta och erbjuda en konkurrenskraftig lön. Genom att erbjuda högre löner, ökar 
sannolikheten att arbetstagaren kommer tacka ja då människor är mer benägna att acceptera 
ett jobberbjudande där de får mer betalt. Bonus är också ett användbart verktyg för att 
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attrahera personal och konkurrera mot andra arbetsgivare. (Anthony et al., 2014) Långsiktiga 
incitamentsprogram attraherar personal genom uppmuntran om att bli delägare i företaget, 
vilket gör den totala ersättningen mer lönsam (Merchant & Van der Stede, 2007). Anställda 
attraheras dock mer av kortsiktiga program för att de får ta del av belöningen snabbare vilket 
innebär en mindre risk då pengar idag är mer värda än att få ett löfte om pengar i framtiden 
(Byström, 2014). Författarna har inte hittat någon information om hur förmåner attraherar 
personal i förhållande till de andra ersättningarna och därför valt att lämna den rutan blank. 
Anledningen till att rutan kan lämnas blank är för att denna uppsats inte studerar finansiella 
förmåner.   

3.2.3 Behålla 

Om ett företag endast lyckas behålla personal som utför ett bra jobb under en kort tid kan det 
bli extremt kostsamt, både finansiellt och förlusten av humankapital. Därför är det viktigt för 
ett företag att se till att dennes incitamentsprogram fortsätter att vara tillräckligt attraktiva för 
att behålla befintlig personal (Anthony et al., 2014). Genom att ge lönehöjning till sina 
anställda ges incitament till att stanna inom företaget. Det behöver inte bli alltför kostsamt för 
även en liten ökning anses som värdefull av anställda eftersom de kommer erhålla lite högre 
ersättning varje månad jämfört med förr (Merchant & Van der Stede, 2007). Förmåner 
används optimalt för att behålla personal och behöver inte utgöra en allt för stor kostnad för 
att ge resultat. Jämförs två företag där det ena endast använder aktiekursrelaterade 
incitamentsprogram och det andra endast använder bonusprogram och programmen har 
samma tidslängd kommer den förstnämnda ha större chans att behålla personal då aktierna 
kan öka i värde (Oyer, 2004).  

3.2.4 Motivera 

Företag försöker motivera sin personal för att uppnå bra resultat och uppmuntra till att arbeta 
hårt. Att ge vaga uppmaningar som “gör ditt bästa” är inte optimalt för motivationen. 
Människor presterar bättre om de ombeds uppnå specifika mål som inte är för enkla eller för 
svåra att uppnå. Exempelvis motiverar förmåner mindre än incitamentsprogram då de 
anställda erhåller en förmån utan att uppnå ett specifikt mål (Merchant & Van der Stede, 
2007). Kortsiktiga incitamentsprogram anses öka motivationen starkt, men kan också 
generera i ett för stort fokus på kortsiktiga mål (Locke, 2004). En rimlig grundlön kan få 
anställda att känna sig uppskattade vilket bidrar till en ökad motivation, därför motiverar 
grundlön på ett måttligt sätt (Anthony et al., (2014). Långsiktiga incitamentsprogram 
motiverar anställda att bidra till ett företags långsiktiga tillväxt medan ett kortsiktigt program 
medför motivation genom att ge belöning efter kortare perioder. Precis som med faktorn 
attrahera, motiverar kortsiktiga incitamentsprogram mer än långsiktiga för att det innebär en 
mindre risk för den anställde (Byström, 2014).    
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3.2.5 ABM-modellen  

Insamlandet av information har resulterat i figuren nedan.  Figuren visar vår modell om hur 
finansiella incitament förhåller sig till faktorerna attrahera, behålla och motivera.  
 
 
 
 

Attraherar Behåller Motiverar 
 

   Långsiktiga incitamentsprogram Måttligt Mycket Måttligt
  
   Kortsiktiga incitamentsprogram Mycket Måttligt Mycket 

 
 

   Förmåner    Måttligt Lite 
 

   Grundlön   Mycket Mycket  Måttligt 
 
  
 
Figur 1. ABM-modellen. 
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4. Empiri  
I detta avsnitt redovisas författarnas sammanställning av årsredovisningar mellan åren 2005 
till 2016 för tolv börsnoterade företag i hälsosektorn. Först kommer en presentation av 
grupperna etablerade och nya företag att göras, följt av val av incitamentsprogram och dess 
önskade effekt. 
  

4.1 Incitamentsprogram i hälsosektorn 
4.1.1 De etablerade företagen 

De etablerade företagen noterades på Stockholmsbörsen innan år 2000. Gruppen består av 
Active Biotech (1988), AstraZeneca (1999), BioGaia (1998), Getinge (1993) samt Ortivus 
(1997). Nedan presenteras en sammanställning av vilka incitamentsprogram företagen har 
haft under perioden 2005-2016. Årtalet inom parentes anger året då företaget börsnoterades. 
All data är hämtad från Bilaga 1.  
 
 Tabell 1. Incitamentsprogram i de etablerade företagen 

Teckningsoptioner          Köpoptioner          Personaloptioner          Syntetiska optioner 
Rörlig ersättning till anställda                    Aktiekursrelaterade program   

Rörlig ersättning till ledande befattningshavare 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Active 
Biotech  

X X X X X X X           

AstraZeneca X X 
X X 
X 

X X 
X X 
X X 

X X 
X X 
X X 
X X 

X X 
X X 
X X 
X X 
X X 

X X 
X X 
X X 
X X 
X X 

X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 

X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 

X X 
X X 
X X 
X X 

X X 
X X 
X X 
X 

X X 
X X 
X X 
X X  

X X 
X X 
X X 
X  

X X 
X X 
X X 
X  

BioGaia    X X X X X X  X X X X X  X X   

Getinge X X 
X X  

X X 
X  

X X 
X X  

X X 
X X  

X X 
X  

X X  X X X X X X X 

Ortivus  X X 
X X 

X X 
X X  

  

X X 
X X 

X X 
X X 
X 

X X 
X X 
X 

X X 
X X 
X 

X X 
X X 
X X 

X X 
X X 

X X 
X X 

X X 
X 

X   
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4.1.1.1 Kortsiktiga incitamentsprogram 

Fyra utav fem företag använder sig av kortsiktiga incitamentsprogram under olika perioder. 
Rörlig ersättning till ledande befattningshavare använder sig alla av förutom Active Biotech. 
Ortivus och AstraZeneca har gett rörlig ersättning till både ledande befattningshavare och 
övriga anställda under vissa perioder medan de andra två företagen endast har gett rörlig 
ersättning till ledande befattningshavare. (Bilaga 1) 
  
AstraZeneca baserar den rörliga ersättningen till ledande befattningshavare på en kombination 
av vinst per aktie, kvantitativa och kvalitativa mått samt personliga mått som baseras på den 
anställdes ansvarsområde. Det ena programmet är en årsbonus som betalas ut i kontanter och 
det andra är ett bonusprogram som består av en intjänad bonus som skjuts upp under tre år i 
form av aktier. Ortivus har haft två program för ledande befattningshavare. Det ena 
programmet är rörlig ersättning till ledande befattningshavare och det andra är ett 
bonusprogram för dotterbolagschefer. Båda programmen baseras på resultat jämfört med 
budget. BioGaia har vid fem tillfällen betalat ut rörlig ersättning till ledande befattningshavare 
och beloppet baseras på interna villkor. Precis som AstraZeneca har Getinge betalat ut rörlig 
ersättning till ledande befattningshavare under samtliga år. Denna ersättning grundar sig för 
VD på individuella mål och för andra ledande befattningshavare på en kombination av 
resultatet för deras ansvarsområde samt individuella mål. (Bilaga 1) 
  
Av de etablerade företagen har AstraZeneca och Ortivus gett rörlig ersättning till övriga 
anställda. AstraZeneca har haft ett program för rörlig ersättning till övriga anställda under alla 
studerade år. Programmet är ett bonusprogram som baseras på prestation, individnivå 
och/eller verksamhetsrelaterade mått. Bonusen betalas ut i kontanter och/eller AstraZeneca-
aktier. Ortivus har haft en provisionsbaserad bonus för säljpersonal som baseras på uppnådda 
budgetmål och försäljning. (Bilaga 1) 

4.1.1.2 Långsiktiga incitamentsprogram 

Active Biotech har använt sig av ett incitamentsprogram och det är personaloptioner som 
hade löptiden 2003-2011. Samtliga anställda kunde förvärva aktier och programmet 
resulterade i att viss inlösen skedde. Ortivus hade ett personaloptionsprogram år 2005-2007 
som riktade sig till ledande befattningshavare. När löptiden var slut löstes inga optioner in. 
Ortivus har haft störst varians av incitamentsprogram bland de etablerade företagen. De två 
senaste åren har företaget dock inte haft några aktiva långsiktiga incitamentsprogram. Ortivus 
införde år 2011 ett köpoptionsprogram till sin VD och denne valde att nyttja samtliga optioner 
när löptiden var slut. (Bilaga 1) 
  
Getinge har haft tre köpoptionsprogram och det första löpte 2006-2008, det andra 2007-2009 
och det tredje 2008-2010. Samtliga program riktade sig till VD och ledande 
befattningshavare. Premisserna för alla program var att VD:n tilldelades fler optioner än varje 
ledande befattningshavare var för sig. Utfallet av programmen medförde att VD och ledande 
befattningshavare tilldelades aktier i företaget. Getinge har även haft tre syntetiska 
optionsprogram varav två avslutades år 2005 och ett 2007, samtliga var för ledande 
befattningshavare. (Bilaga 1) 
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AstraZeneca är det företag som använt sig av flest incitamentsprogram. Utöver kortsiktiga 
program har företaget haft aktiekursrelaterade program samt teckningsoptioner. Företaget har 
haft två teckningsoptionsprogram som löpte fram till 2011 respektive 2012. Det ena 
programmet riktade sig till högre chefer och ledamöter av koncernledningen och det andra till 
berättigade medarbetare. Optionerna kunde utnyttjas tre till tio år efter att de tilldelats med 
premissen att prestationsvillkoret uppfyllts. Prestationsvillkoret uppnåddes för båda 
programmen vilket betyder att alla tilldelade optioner blev möjliga att utnyttja. Även BioGaia 
har haft två teckningsoptionsprogram som riktade sig till samtliga anställda. Det ena hade 
löptiden 2007-2010 och det andra 2012-2015. Mer än hälften av optionerna som tecknades 
utnyttjades. Ortivus hade mellan åren 2008-2014 ett teckningsoptionsprogram för VD och 
ledande befattningshavare där cirka en fjärdedel av optionerna som tecknades utnyttjades. 
(Bilaga 1) 
  
Det sista långsiktiga incitamentsprogrammet som de etablerade företagen använt sig av är 
aktiekursrelaterade program. AstraZeneca, Getinge och Ortivus har använt sig av denna typ 
av incitamentsprogram. Getinge införde sitt program år 2016 och det avslutas 2018. 
Programmet gäller VD, koncernledningen samt ytterligare högst 75 stycken andra ledande 
befattningshavare och nyckelpersoner inom koncernen. Dessa personer blir berättigade att 
erhålla aktier om prestationsmålet uppnås under perioden 2016-2018. Ortivus har haft ett 
aktiekursrelaterat bonusprogram mellan åren 2008-2011 för samtliga anställda med kriteriet 
att de är fortsatt anställda. Under varken första eller andra perioden uppkom någon bonus. 
AstraZeneca har haft flest aktiekursrelaterade program under de studerade åren. Det första 
programmet är ett prestationsrelaterat program som löpte 2005-2015 och tilldelning skedde i 
form av aktier. Samtliga anställda hade rätt att delta, dock var deltagandet i praktiken selektivt 
och prestationsinriktat. Resultatmålet som behövde uppnås för att få tilldelning av aktier var 
en jämförelse av AstraZenecas totala aktieavkastning för en treårsperiod jämfört med tolv 
likvärdiga läkemedelsföretag för samma period. År 2007 och 2008 infördes två 
prestationsprogram liknande det som infördes år 2005 där programmen har i princip samma 
villkor, med undantaget att programmet från 2008 endast tilldelade bundna aktier till 
nyckelpersoner. (Bilaga 1) 
  
År 2007 och 2008 införde AstraZeneca två aktiekursrelaterade program som användes 
tillsammans med de tidigare teckningsoptionsprogrammen för att erbjuda en blandning av 
bundna aktier och optioner. Ett program för ledande befattningshavare infördes år 2010 och 
möjliggör tilldelningar av aktier om prestationskriterierna uppfyllts. Det senaste programmet 
som infördes är från år 2014 och ersätter programmet från 2005. Programmet gäller i tio år 
och prestationen baseras på vetenskapligt ledarskap, omsättningstillväxt och ekonomisk 
utveckling. (Bilaga 1) 
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4.1.2 De nya företagen 

Gruppen nya företag noterades på Stockholmsbörsen efter år 2000. Gruppen består av 
Alligator Bioscience (2016), BioInvent International (2001), Camurus (2015), CellaVision 
(2010), Hansa Medical (2007), NeuroVive Pharmaceutical (2008) och Probi (2004). Nedan 
presenteras en tabell över de incitamentsprogram som företagen har haft under tidsperioden 
2005 till 2016. Årtalet inom parentes är året då företaget börsnoterades. All data är hämtad 
från Bilaga 1.  
 
Tabell 2. Incitamentsprogram i de nya företagen  

Teckningsoptioner          Köpoptioner          Personaloptioner          Syntetiska optioner 
Rörlig ersättning till anställda         Aktiekursrelaterade program  

Rörlig ersättning till ledande befattningshavare 
- = ej noterat på Stockholmsbörsen 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Alligator 
Bioscience 

-  
X 

X X 
X X 

- 
X X 

- 
X 

X X 
X X 

- 
X X 
X X 

- 
X X 
X X  

- 
X X 
X 
  

- 
X X  

- 
X 

- 
X 

- 
X X 

-  
X X  

X X 
X X 

BioInvent 
International  

X X X X X X 
  

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X X 

X 
X X 

X 
X X 

X 
X X 

X X 
X X  

X X 
X  

Camurus  - 
X 

- 
X X 

- 
X X 

- 
X X  

- 
X X  

- 
X  

X X 

- 
X X  

-  
X X  

- 
X X 
X 

- 
X X 
X  

X X X X 

CellaVision  -  
X 

- - - - 
X 

  X  
X X 

X  
X X 

X  
X X 

X 
X X 

X X 
X X 

X X 
X X 

Hansa Medical - -   X X X X X     X X  X X 
X  

NeuroVive 
Pharmaceutical 

- - -     X X X 
X  

X X 
  

X X 
X 

X X 
X 

X X X  

Probi X X X X  X X X X X X 
X 

X X 
X 

X X 
X 

X X 
X 

X X X X 

4.1.2.1 Kortsiktiga incitamentsprogram 

Samtliga sju företagen använder sig av kortsiktiga incitamentsprogram under tidsperioden. 
Det som förekommer inom alla företag är rörlig ersättning till ledande befattningshavare 
medan rörlig ersättning till övriga anställda endast har tillämpats av CellaVision, NeuroVive 
Pharmaceutical och Probi. (Bilaga 1) 
  
Alligator Bioscience ger ut bonus till VD och ledande befattningshavare om förutbestämda 
mål uppnås. BioInvent International har använt sig av rörlig ersättning till ledande 
befattningshavare under samtliga år, vilket introducerades i företaget år 2003. För att ta del av 
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ersättningen krävs att vissa förutbestämda mål uppnås. Senare införde BioInvent International 
även en stay-on bonus riktad till ledande befattningshavare med löptid 2015-2018. Denna 
bonus löper parallellt med tidigare nämnt rörligt ersättningsprogram och grundar sig på att de 
som berörs av programmet förvärvar aktier i företaget under löptiden och har hittills betalats 
ut varje år. (Bilaga 1) 
  
Camurus har sedan år 2006 ett rörligt ersättningsprogram som vänder sig till ledande 
befattningshavare. Ersättningen baseras på resultat jämfört med förbestämda mål som har som 
syfte att främja företagets utveckling och tillväxt. CellaVision införde till ledande 
befattningshavare ett rörligt ersättningsprogram år 2009 som grundar sin utbetalning på att 
förutbestämda mål ska uppfyllas. De har lyckats att nå målen varje år förutom 2010 då 
ersättning uteblev. Hansa Medical introducerade sitt första rörliga incitamentsprogram år 
2015 som vänder sig till ledande befattningshavare. Under de aktiva åren har ersättning 
betalats ut men 2016 uppfyllde inte VD:n kraven för att ta del av ersättningen. Probi hade 
mellan åren 2007 till 2009 ett bonusprogram utställt till sin VD, som även gällde ledande 
befattningshavare från år 2008. Programmet baserades på förutbestämda kvalitativa och 
kvantitativa mål och uppfylldes kriterierna till 100 procent utgick ersättning. Från och med år 
2010 ändrades reglerna kring detta incitamentsprogram och nu kan samtliga anställda erhålla 
rörlig ersättning. CellaVision införde sitt bonusprogram till övriga anställda år 2015 där 
utfallet av bonusen är baserad på bolagets resultat och omsättning. För år 2016 utbetalades 
bonus till personalen men inte för 2015 då de uppsatta målen inte uppnåddes. NeuroVive 
Pharmaceutical har sedan år 2010 gett ut rörlig ersättning till ledande befattningshavare och 
vid tre tillfällen till övriga anställda. Ersättningen baseras på finansiella och individuella 
prestationsmått. (Bilaga 1) 

4.1.2.2 Långsiktiga incitamentsprogram 

Samtliga sju företag använder sig utav någon form av långsiktigt incitamentsprogram. De 
program som förekommer mest frekvent är aktiekursrelaterade program och 
teckningsoptioner. Köpoptioner förekommer minst och det är inga av de nya företagen som 
använt sig av syntetiska optioner. (Bilaga 1) 
  
BioInvent International är det företag som haft flest personaloptionsprogram av de nya 
företagen. Under studiens tidsram har företaget haft tre personaloptionsprogram utställda. Det 
första ställdes ut mellan åren 2008-2012 och berörde samtliga anställda men VD och andra 
viktiga nyckelpersoner tilldelades fler aktier vid ursprungstillfället än övriga anställda. Utöver 
det kunde deltagarna mellan åren 2009-2012 få extra optioner om personen i fråga presterat 
högt. Det andra personaloptionsprogammet infördes år 2011 som ett komplement till det 
ovanstående programmet och omfattar nyanställda nyckelpersoner inklusive ledande 
befattningshavare som inte deltog i tidigare program. Löptiden sträckte sig över fyra år, och 
programmet avslutades år 2014 och i övrigt gällde samma villkor som tidigare. BioInvent 
Internationals sista personaloptionsprogram trädde i kraft år 2013 och sträcker sig fram till 
2017. Det ställdes ut till samtliga anställda och utfallet är inte färdigställt då programmet 
fortfarande är aktivt. Två andra företag som använt/använder sig av personaloptionsprogram 
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är CellaVision och Alligator Bioscience. CellaVision införde år 2002 ett 
personaloptionsprogram som löpte fram till slutet av 2005 utan någon inlösen av optioner. 
Alligator Bioscience initierade ett personaloptionsprogram som löper mellan 2016-2020 och 
även här är utfallet inte färdigställt. (Bilaga 1) 
  
Probi är det enda av de nya företagen som använt sig av köpoptionsprogram och deras 
program ställdes ut till VD och dess efterträdare samt en av de ledande befattningshavarna. 
Löptiden var 2004-2007 och inga optioner löstes in. Alligator Bioscience har haft många 
teckningsoptionsprogram. Det senaste programmet infördes år 2014 och sträcker sig fram till 
2017. Programmet vänder sig till ledande befattningshavare. Alligator Bioscience har tidigare 
mellan åren 2006-2011 haft sex teckningsoptionsprogram och alla var riktade till samtliga 
anställda. Även BioInvent International har haft teckningsoptionsprogram och år 2003 
infördes ett program som var riktat till ledande befattningshavare och nyckelpersoner. År 
2007 avslutades programmet utan att optionerna löstes in. (Bilaga 1) 
  
Camurus har haft två teckningsoptionsprogram för företagets VD. Det första löpte 2005-2010 
men inga optioner utnyttjades. Det andra programmet löpte 2010-2014 och när löptiden var 
slut utnyttjade VD:n optionerna.  Camurus införde år 2016 ett teckningsoptionsprogram som 
vänder sig till bolagets personal och avslutas 2019. Alla optioner har inte tecknats ännu och 
resterande teckningsoptioner är avsedda för framtida rekryteringar. Hansa Medical har ett 
avslutat och ett aktivt teckningsoptionsprogram med löptiderna 2008-2012 respektive 2015-
2019. Båda programmen ställdes ut till alla anställda och deltagarna tilldelades en kontant 
bonus som subvention till teckningen av optioner. Dock gällde detta ej VD:n. NeuroVive 
Pharmaceutical hade ett teckningsoptionsprogram mellan åren 2011-2014 för ledande 
befattningshavare och övrig personal, dock valde ingen att omvandla sina optioner till aktier. 
(Bilaga 1) 
  
Camurus hade ett aktiekursrelaterat bonusprogram för åren 2013-2015. Detta bonusprogram 
vände sig till anställda i Camurus där rätten att erhålla bonus uppkom vid en 
marknadsnotering av Camurus aktier. År 2015 gjordes en justering av programmet, vilket 
innebar att de som omfattades av programmet på noteringsdagen skulle få ut en aktiebonus i 
form av aktier i Camurus. I slutet av år 2015 noterades Camurus aktie, vilket innebar att 
bonusprogrammet var intjänat och de anställda som omfattades av programmet fick rätt att 
erhålla sin aktiebonus. (Bilaga 1) 
  
CellaVision införde år 2011 ett aktiekursrelaterat incitamentsprogram för VD och ledande 
befattningshavare. Detta incitamentsprogram baserades på en jämförelse mellan CellaVisions 
snittkurs på marknaden och den genomsnittliga kursutvecklingen på samma marknad där 
deras aktie ska ha stigit med minst 30 procent för att någon utbetalning ska ske. År 2015 
beslutades om en förnyelse av incitamentsprogrammet. Utfallet av programmet baseras 
istället på en jämförelse av bolagets snittkurs och värdet på alla aktier som är noterade på den 
svenska börsmarknaden. Programmet har inte genererat någon utdelning. År 2011 införde 
CellaVision ytterligare ett aktiekursrelaterat incitamentsprogram som riktade sig till den 
personal som inte omfattades av ovanstående program. Programmet sträckte sig till år 2015 
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och storleken på ersättningen baserades på bolagets resultat och omsättning under respektive 
år. För att någon bonus skulle utbetalas krävdes det att bolagets snittkurs hade överstigit den 
genomsnittliga kursutvecklingen på samma marknad med minst 30 procent. (Bilaga 1) 
  
Hansa Medical beslutade år 2016 att införa ett aktiekursrelaterat program för samtliga 
anställda. Detta program innebär att deltagarna ges möjlighet att få aktier förutsatt att vissa 
prestationsvillkor är uppfyllda inom ramen för programmet. Förutsättningarna för att 
tilldelning ska utgå är att totalavkastningen på bolagets aktie under programmets löptid 
överstiger 25 procent. Probi införde år 2011 ett aktiekursrelaterat incitamentsprogram för 
ledande befattningshavare. Utfallet av programmet baserades på aktiens kursutveckling för 
åren 2011-2014 och ersättning gavs endast ut år 2011. NeuroVive Pharmaceutical införde år 
2016 ett rörligt aktiekursrelaterat program där deltagarna tilldelades en bonus som de köpte 
aktier för. Aktierna är låsta under en period på tre år efter att köpet gjorts. (Bilaga 1) 
  

4.2 Icke-finansiella förmåner 
Ett företag kan erbjuda mer än monetär ersättning till sina anställda. Icke-finansiella 
ersättningar kan innebära allt ifrån utbildningsprogram till bilförmåner. Många av de utvalda 
företagen erbjuder denna typ av ersättning men eftersom denna typ av ersättning ofta 
redovisas som ett totalbelopp i årsredovisningen kan det vara svårt att urskilja vad som 
erbjuds. (Bilaga 1) 
  
Bland de etablerade företagen förekommer icke-finansiella ersättningar i form av 
hushållstjänster, bil-, hälso-, friskvårds- och bostadsförmåner. AstraZeneca har under den 
utvalda tidsperioden även startat olika utbildningsprogram med fokus på ledarskap och 
talangutveckling. Ett program kallar dem för STAR-programmet och det är ett samarbete 
mellan framtida ledare och de som är seniora ledare i AstraZeneca. Två nyare 
ledarskapsprogram är utformade med Harvard Business School och MIT för att utveckla 
utvaldas ledarskapsförmågor. Utöver det har de även ett Insight Exchange-program som ska 
bidra till lärande mellan olika positioner, funktioner och länder. Även Getinge erbjuder 
utbildningsprogram bland annat i form av ett program som gjorde deras säljare certifierade att 
agera rådgivare angående planerings- och ombyggnadsfrågor rörande äldreboendebostäder, 
samt ledarskap. (Bilaga 1) 
  
Icke-finansiell ersättning förekommer även bland de nya företagen i form av 
kompetensutvecklingsprogram, mentorsprogram, utbildningsprogram, friskvård, 
hälsoförmåner, tjänstebil, dator, mobiltelefon samt sociala aktiviteter. Probi startade två 
program år 2008, ett kompetensutvecklingsprogram och ett mentorsprogram som ett 
incitament till att behålla och attrahera personal. Grundstenar till programmen är ett externt 
perspektiv då integration sker med andra inom samma bransch och för att främja ett 
långsiktigt perspektiv. Genom detta program hoppas Probi kunna öka medarbetarnas 
effektivitet, motivation och hälsa. CellaVision betonar vikten av att attrahera, utveckla och 
behålla medarbetare och erbjuder vidareutbildning, gemensamma utbildningsprogram inom 
olika områden och sociala aktiviteter som ett incitament till att upprätthålla medarbetarnas 
intresse och delaktighet. (Bilaga 1) 
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4.3 Motiv till incitamentsprogram 
4.3.1 De etablerade företagen  

Samtliga fem äldre företag uttrycker på sina hemsidor och/eller i sina årsredovisningar att de 
arbetar med att attrahera, behålla och motivera potentiell och befintlig personal. Vissa företag 
uttrycker ordagrant vad programmen har för syfte medan andra uttrycker mer i stora drag vad 
de som företag har valt att satsa på. (Bilaga 1) 
  
Active Biotech beskriver att de ska erbjuda en totalkompensation som är marknadsmässig för 
att de ska kunna attrahera och behålla ledande befattningshavare. Vidare beskriver de även att 
deras tidigare personaloptionsprogram tillsattes för att motivera de anställda och skapa 
incitament till effektivare arbetsinsatser för att öka företagets tillväxt.  (Bilaga 1) 
  
AstraZeneca har utformat en nedskriven strategi för att koppla samman sina 
incitamentsprogram med motiven attrahera, behålla och motivera. För att attrahera personal 
arbetar de med att ha en stabil nivå på sin grundlön, erbjuda icke-finansiella förmåner och 
tillhandahålla kort- och långsiktiga incitamentsprogram som är tilltalande för de anställda. 
Dessa incitament är ska se till att personer anser det värt att fortsätta vara anställda inom 
företaget. De försöker uppnå önskvärd motivation genom att se till att 
incitamentsprogrammen är baserade på strategiska, ekonomiska och aktieägar-uttryckta mål i 
kombination med en stabil grundlön. Ledningen vill samordna medarbetarnas intressen med 
aktieägarnas genom långsiktigt ägande i bolaget. (Bilaga 1) 
  
BioGaia arbetade med sitt incitamentsprogram för att attrahera, behålla och motivera sin 
personal då de uttrycker sin värdesättning av dem som resurs. Utöver det anser dem att de 
ersättningar de erbjuder till ledande befattningshavare i form av grundlön, kort- och 
långsiktiga incitamentsprogram och andra förmåner ska bidra till ökad motivation och behålla 
kvalificerade ledande befattningshavare. (Bilaga 1) 
  
Getinge anser att det har varit väsentligt att erbjuda ersättningar bestående av grundlön och 
rörlig ersättning för att attrahera, behålla och motivera ledande befattningshavare. 
Ersättningarna ska åtminstone vara i nivå med marknaden men gärna konkurrenskraftiga. De 
syntetiska optionerna ställdes ut för att attrahera önskvärd personal. (Bilaga 1) 
  
Ortivus uttrycker överlag att de hoppas attrahera och behålla kvalificerad personal genom hur 
dess arbetsplats är utformad samt genom delat ägandeskap med sin personal. Vidare arbetar 
de med att attrahera, behålla och motivera ledande befattningshavare genom att tillhandahålla 
olika incitamentsprogram. Dessa ska baseras på vilken nivå andra företag på marknaden 
erbjuder. (Bilaga 1) 
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Tabell 3. Hur företagen har uttryckt i deras årsredovisningar eller på deras hemsida att de strävar efter att 
attrahera, behålla eller motivera potentiell och nuvarande personal. 

Etablerade företag Attrahera Behålla  Motivera  

Active Biotech  X X X 

AstraZeneca X X X 

BioGaia  X X X 

Getinge X X X 

Ortivus  X X X 

  

4.3.2 De nya företagen 

Samtliga av de nya företagen uttrycker att de vill attrahera och behålla potentiell och befintlig 
personal. Camurus, Hansa Medical och Probi uttrycker att de även vill motivera sin personal. 
(Bilaga 1) 
  
För att attrahera och behålla ledande befattningshavare ger Alligator Bioscience ut 
ersättningar på marknads- och konkurrensmässiga villkor. De anser att deras förmåga att 
attrahera och behålla nyckelpersoner har stor betydelse för framtida framgångar och 
tillväxtmöjligheter då företaget är beroende av dessa personer. Även BioInvent International 
uttrycker att de är beroende av sina ledande befattningshavare och nyckelpersoner då bolaget 
kan få utstå stora konsekvenser i form av förseningar eller avbrott i forskningsprogram om 
någon av dessa personer skulle sluta arbeta för bolaget. Bolaget beskriver att deras framtida 
framgång är avgörande av dess förmåga att behålla men även attrahera ny personal och 
erbjuder därav marknadsbaserade ersättningar. (Bilaga 1)  
 
Camurus uttrycker att de är måna om sin personal och betonar att de ska erbjuda 
marknadsmässiga villkor för att kunna attrahera och behålla kvalificerade ledande 
befattningshavare. Bolaget beskriver även att införandet av deras teckningsoptionsprogram 
förväntas bidra till att de har möjlighet att rekrytera och behålla kompetenta, motiverade och 
engagerade medarbetare. Camurus förväntar sig att införandet av 
teckningsoptionsprogrammet kommer att öka delaktigheten och ansvarstagandet samt 
medföra en ökad motivation bland medarbetarna. CellaVision beskriver vikten av att erbjuda 
en totalkompensation som överensstämmer med marknaden för att de ska kunna attrahera och 
behålla ledande befattningshavare. (Bilaga 1) 
  
Hansa Medical uttrycker att bolaget är beroende av sina nyckelpersoner och behöver därför 
attrahera och behålla personal. De startade sitt prestationsbaserade aktiekursrelaterade 
incitamentsprogram för att motivera och behålla medarbetare, samt minska gapet mellan 
agent och principal. De förespråkar även att samtliga anställda blir ägare i företaget för att 
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skapa lojalitet och främja ett långsiktigt värdeperspektiv. NeuroVive Pharmaceutical 
beskriver hur de är beroende av sina ledande befattningshavare och viktiga nyckelpersoner 
och därav behövs incitament för att behålla och attrahera dem. Därför har de bland annat 
satsat på ett långsiktigt ersättningsprogram. (Bilaga 1) 
  
Probi uttrycker behov av att kunna behålla medarbetare samt attrahera och introducera nya 
medarbetare med efterfrågad kompetens. Anledningen till varför de har utformat 
bonusprogram är för att attrahera och behålla personal. Deras kompetensutvecklingsprogram 
fokuserar på att öka motivationen hos de anställda men tillsattes främst för att attrahera och 
behålla. De poängterar vikten av de anställda som resurs och efterfrågar personal som är 
väldigt kvalificerade samt deras förmåga att kunna utveckla sin personal. (Bilaga 1) 
  
Tabell 4. Hur företagen har uttryckt i deras årsredovisningar eller på deras hemsida att de strävar efter att 
attrahera, behålla eller motivera potentiell och nuvarande personal. 

Nya företag Attrahera Behålla  Motivera  

Alligator Bioscience X X   

BioInvent International X X   

Camurus  X X X 

CellaVision  X X   

Hansa Medical  X X X 

NeuroVive 
Pharmaceutical 

X X   

Probi X X X 
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5. Analys  
I detta avsnitt kommer författarna koppla samman framtagen empiri med vald teori för att 
försöka ge en förklaring till varför incitamentsprogrammen skiljer sig åt mellan nya och 
etablerade företag. 
 

5.1 Val av incitamentsprogram 
5.1.1 De etablerade företagen 

Diagrammet nedan visar det genomsnittliga antalet incitamentsprogram per år för ett 
genomsnittligt företag i gruppen etablerade företag.  
 

 
Diagram 1. Genomsnittligt antal incitamentsprogram per etablerat företag.  
  
Som framgår av diagrammet ovan är aktiekursrelaterade incitamentsprogram det som 
genomsnittligt använts mest frekvent under tidsperioden bland de etablerade företagen. Det är 
dock viktigt att notera att AstraZeneca har haft upp till sju aktiekursrelaterade program per år. 
Av de andra företagen är det två företag som har använt sig av aktiekursrelaterade program 
totalt fem gånger under studiens gång. Därav kan inte aktiekursrelaterade incitamentsprogram 
anses vara det mest populära valet av incitamentsprogram bland de etablerade företagen. 
Istället är det rörlig ersättning till ledande befattningshavare som har använts mest bland de 
etablerade företagen under den studerade tidsperioden, följt av teckningsoptioner (Tabell 1). 
Samtliga företag förutom Active Biotech har använt sig av rörlig ersättning till ledande 
befattningshavare. Det minst populära incitamentsprogrammet är syntetiska optioner.  
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Diagram 2 visar det genomsnittliga antalet lång- och kortsiktiga program per år för de 
etablerade företagen. Studien visar att det är en nedåtgående trend bland alla 
incitamentsprogram. Dock kan det utläsas i tabell 1 att detta inte stämmer för 
aktiekursrelaterade program. På grund av detta valde författarna att även göra ett diagram där 
långsiktiga incitamentsprogram är uppdelat i optionsprogram och aktiekursrelaterade 
program. Diagram 3 visar att optionsprogram inte längre används av de etablerade företagen 
och att aktiekursrelaterade program har hållit en relativt stabil nivå sedan år 2012. Båda 
diagrammen visar att totalt sett använder sig företagen av färre incitamentsprogram vid 
periodens slut än början. Under år 2016 var det endast två av fem företag som hade något 
aktivt incitamentsprogram, jämfört med tidigare år då åtminstone fyra av fem företag haft 
aktiva program (Tabell 1).   
  
Det kan tänkas finnas flera anledningar till varför de etablerade företagen inte längre använder 
incitamentsprogram i samma utsträckning. Den första anledningen kan vara att företagen 
upplever att programmen inte fungerar som de önskar och därför väljer att inte införa några 
nya. Latham och Locke (1991) uttrycker att konsekvenserna blir större av att ha ett icke-
fungerande incitamentsprogram än inget alls, vilket kan vara en förklaring till minskningen 
(Locke, 2004). Enligt Gneezy, Meier och Rey-Biel (2011) kan motivationen minska vid 
avskaffandet av incitamentsprogram. Därför är det möjligt att företagen har infört andra 
incitament för att attrahera, behålla och motivera personal. Företag ger ut en total ersättning 
och majoriteten av de studerade företagen ger ut samtliga beståndsdelar, det vill säga 
grundlön, förmåner samt kort- och långsiktiga incitamentsprogram. Enligt Anthony et al. 
(2014) är det viktigt att dessa är på en lämplig nivå, därav är det inte troligt att den totala 
ersättningen har minskat, vilket även kontrolleras av anställningskontrakt och fackförbund. 
Denna studie visar att fokus på icke-finansiella förmåner har ökat, vilket författarna redogör 
för i avsnitt 5.2. 
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5.1.2 De nya företagen 

 Diagrammet nedan visar det genomsnittliga antalet incitamentsprogram per år för ett 
genomsnittligt företag i gruppen nya företag.  
  

 
Diagram 4. Genomsnittligt antal incitamentsprogram per nytt företag.  
  
Bland de nya företagen framgår det genom studien att rörlig ersättning till ledande 
befattningshavare är det mest populära valet av incitamentsprogram följt av teckningsoptioner 
och aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Även Tabell 2 visar att rörlig ersättning till 
ledande befattningshavare är det program som används mest. Syntetiska optioner existerar 
inte alls bland de nya företagen och de flesta incitamentsprogram har ökat i användning, 
förutom köpoptioner och teckningsoptioner. Överlag visar studien en uppåtgående trend i 
användning av incitamentsprogram bland de nya företagen, vilket kan utläsas av diagram 5 
och diagram 6 nedan. 
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Båda diagrammen visar det genomsnittliga antalet lång- och kortsiktiga program per år för de 
nya företagen där de långsiktiga incitamentsprogrammen i det högra diagrammet är uppdelat i 
två grupper, aktiekursrelaterade och optionsprogram. Diagrammen visar att företagen i 
genomsnitt hade lika många kortsiktiga program som långsiktiga under år 2016. I diagram 6 
kan det utläsas att kurvan för de kortsiktiga programmen stigit i en jämn takt under de 
studerade åren till skillnad från de långsiktiga programmen.  
  
Anledningen till att de nya företagen använder sig av flera incitamentsprogram kan vara för 
att attrahera ny personal och behålla den befintliga. När rätt personers attraherats är det viktigt 
att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare, vilket kan göras genom incitamentsprogram. 
Genom att företagen inför nya program med jämna mellanrum behåller de sina anställda 
samtidigt som de inte behöver spendera onödiga pengar, då det är kostsamt att byta ut 
personal. (Anthony et al., 2014; Brannick, 2001; Kleiner & Patterson, 2015) Det är hög 
konkurrens om de mest eftertraktade personerna, speciellt i en kunskapsintensiv bransch. 
Genom att erbjuda flera olika incitamentsprogram kan de konkurrera mot de större, mer 
välkända företagen. De etablerade företagen på marknaden har antagligen mer kapital att röra 
sig med än de nya. Därför är det bra som Marton et al. (2013) uttrycker att optionsprogram är 
ett alternativ när företag inte kan konkurrera med grundlön på grund av sämre likviditet.  
 

5.1.3 Jämförelse 
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Vid en jämförelse mellan de etablerade och nya företagen kan ett första faktum ställas 
gällande att användningen av incitamentsprogram går i motsatt riktning. Bland de nya 
företagen har det blivit mer populärt medan en minskning har skett inom den andra gruppen. 
Vid slutet av studieperioden har de nya företagen genomsnittligt fler incitamentsprogram än 
de etablerade företagen. En intressant upptäckt är att vid studiens slut hade 
optionsprogrammen eliminerats bland de etablerade företagen medan personaloptioner och 
teckningsoptioner fortfarande används bland de nya. Detta kan bero på att de tre företag som i 
slutet av den studerade perioden använder sig av teckningsoptioner börsnoterades åren 2007, 
2015 respektive 2016, vilket är nyligen för två av dem. När företag inför ett 
teckningsoptionsprogram innebär det att företaget strävar efter att få in pengar till företaget 
genom en nyemission. De anställda får då möjlighet att köpa nyemitterade aktier samtidigt 
som företagets kapital ökar. Teckningsoptioner anses vara ett bra incitament för att behålla 
personal (Oyer, 2004). I denna studie förekommer teckningsoptioner mer frekvent bland de 
nya företagen än bland de etablerade vilket tyder på att de nya företagen är i större behov av 
kapital. 
  
Om ett företag precis har börsnoterats är de troligtvis i början av en expansionsfas. Hansa 
Medical, Camurus och Alligator Bioscience har alla uttryckt att förlust av personal kan 
resultera i att verksamhetens mål försämras på kort sikt och därav kan det anses viktigt att 
behålla nyckelpersoner inom företaget. Inom de tre företagen har nämligen 
teckningsoptionerna ställts ut till både ledande befattningshavare och övrig personal för 
Hansa Medical och Camurus och endast till ledande befattningshavare för Alligator 
Bioscience. Samtidigt har Alligator Bioscience haft ett personaloptionsprogram aktivt vilket 
gör att de inkluderar all personal i sina optionsprogram. Dessutom kan det noteras att efter 
finanskrisen år 2008 minskade användningen av optionsprogram bland de etablerade 
företagen. Detta skedde ej bland de nya företagen, dock var tre av de nya företagen inte 

Diagram 6. Lång- och kortsiktiga incitamentsprogram för de  
nya företagen  där de långsiktiga programmen är uppdelade 

Diagram 3. Lång- och kortsiktiga incitamentsprogram för 
de etablerade företagen där de långsiktiga programmen är 
uppdelade	
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börsnoterade då. Vid en finanskris rasar börsen och optionsprogram kan då bli värdelösa. För 
stora, välkända företag kan detta bli ett problem då de anställda kan känna sig lurade och 
företagen kan få utstå mycket kritik i media. Som en försiktighetsåtgärd kan de etablerade 
företagen därför välja att inte använda optionsprogram längre, dels på grund av osäkerheten 
programmen innebär som ersättning men även för att undvika negativ publicitet.  
  
Aktiekursrelaterade program är något som är relativt nytt för samtliga bolag, förutom för 
AstraZeneca som drar upp snittet för de etablerade företagen. Denna trend kan till viss del 
bero på att användandet av optionsprogram har eliminerats bland de etablerade.  Nyberg et al. 
(2010) har en teori om att incitament till att arbeta produktivt skapas genom att ge ut aktier 
istället för kontanter. Denna teori stämmer dock inte överens med de etablerade företagen, då 
de hellre använder sig av andra incitamentsprogram. Även om företagen inte verkar anse att 
optionsprogrammen fungerar strävar de efter att använda sig av långsiktiga program för att 
motivera de anställda till att tänka långsiktigt. De nya företagen började använda 
aktiekursrelaterade program år 2010 och chansen är stor att de påverkades av de etablerade 
företagen och införde liknande program för att kunna konkurrera på marknaden.  
  
Enligt Anthony et al. (2014) är den vanligaste typen av långsiktiga incitamentsprogram 
optionsprogram. Detta stämmer överens med hur det har sett ut bland de nya företagen där 
teckningsoptioner varit det ledande valet. De senaste åren har dock de aktiekursrelaterade 
programmen ökat, medan teckningsoptioner minskat. Bland de etablerade företagen har 
optionsprogram eliminerats i valet av långsiktiga incitamentsprogram. Det kan tolkas som att 
det börjar bli en ny trend i vilket program som är det mest populära valet av långsiktiga 
incitamentsprogram och att detta val inte beror på ålder av företag utan mer på trender på 
befintlig marknad oavsett nytt eller etablerat företag.  
  
Båda urvalsgrupperna använder sig av kortsiktiga program men de nya företagen har i snitt 
dubbelt så många som de etablerade företagen. Det finns en överensstämmelse vid val av 
populärast incitamentsprogram då båda grupperna använder sig av rörlig ersättning till 
ledande befattningshavare mest frekvent. Därav verkar inte åldersfaktorn påverka valet av 
kortsiktiga incitamentsprogram.  
 

5.2 Icke-finansiella incitamentsprogram 
De flesta av företagen arbetar även med ersättning av icke-monetär karaktär som incitament 
för att attrahera, behålla och motivera. Denna studie visar på att både de etablerade och nya 
företagen använder sig av denna typ av incitament, såsom utbildningsprogram samt förmåner 
i form av bil- och bostadsförmåner (Bilaga 1). Brannick (2001) diskuterade i sin artikel vikten 
av personalens kunskap, därav kan det inom forskningsföretag anses vara bra att företagen 
satsar på olika sorters utbildningsprogram för att bevara kompetensen. Av de program som 
kunde utläsas lades fokus mestadels på ledarskapsutveckling. Detta kan tänkas bero på 
företagens önskan att rekrytera internt för att på så sätt få personer i ledande chefspositioner 
som är familjära med organisationen men även för att det blir en mindre kostsam 
rekryteringsprocess.   
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Schlenchter, Thompson och Bussin (2015) kom i sin studie fram till att ett företag har större 
chans att attrahera medarbetare om deras ersättningspaket innehåller en kombination av 
finansiella och icke-finansiella incitament. I denna studie erbjuder samtliga av de etablerade 
företagen någon form av icke-finansiell ersättning medan 71 procent av de nya företagen 
tillhandahåller detta. Baserat på Schlenchter, Thompson och Bussins (2015) teori borde därför 
de etablerade företagen ha större chans att konkurrera mot de nya företagen då 29 procent av 
de nya inte erbjuder icke-finansiella incitament. Anledningen till att de etablerade företagen 
erbjuder icke-finansiell ersättning i större utsträckning än de nya företagen kan tänkas bero på 
att denna typ av ersättning som ska användas som incitament, exempelvis utbildningsprogram 
är väldigt kostsam då det kräver mycket resurser. För att kunna attrahera personal med hjälp 
av icke-finansiella incitament krävs det att de ska skilja sig från vad konkurrenter erbjuder 
samt att anställda upplever detta incitament som mer attraktivt än ett finansiellt incitament. En 
finansiell ersättning kan anses enklare att kopiera för en konkurrent då de ofta uttrycker 
förhållningsreglerna kring programmen i sina årsredovisningar. Däremot är det svårare att 
efterlikna ett utbildningsprogram då företagen inte uttrycker specifikt vad som erbjuds inom 
programmet samt att vissa företag inte har de intellektuella resurser som krävs för att 
genomföra ett lyckat utbildningsprogram.    
  
Fajčíková, Fejfarová och Urbancová (2016) diskuterade i sin forskning att det är viktigt att 
fokusera på Talent Management. Det enda företaget som gått så pass långt hittills är 
AstraZeneca. Anledningen till detta kan vara för att AstraZeneca är det största företaget av de 
studerade samt har funnits länge på marknaden. De har förmodligen skaffat sig en stabil pool 
av anställda med tanke på att de har snittat över 50 000 anställda under tidsperioden.  Även 
Probi, Getinge och CellaVision erbjuder i nuläget utbildningsprogram vilket kan ses som ett 
steg mot Talent Management-området. (Bilaga 1) 
  
AstraZeneca och Probi erbjuder varsitt program som ser till att vissa av deras anställda delar 
med sig av sin kunskap och tar emot ny kunskap från andra på marknaden. Detta pratar 
Sauermann och Cohen (2010) om och menar på att kunskapsutbyte på marknaden ökar 
effektiviteten, vilket styrker argumentet att företagen bör lägga mer fokus på externt 
kunskapsutbyte. AstraZeneca och Probi har minskat på användandet av sina finansiella 
incitamentsprogram och en anledning till detta kan vara att de har valt att satsa mer på sina 
icke-finansiella program och på så sätt bygga upp ett attraktivt ersättningspaket till sina 
anställda. (Bilaga 1) 
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5.3 Till vilka vänder sig programmen 
Nedan följer en sammanställning av vilka företagens program vänder sig till gällande ledande 
befattningshavare eller övriga anställda.  
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Diagram 8. Långsiktiga incitamentsprogrammens 
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Diagram 9. Kortsiktiga incitamentsprogrammens 
fördelning mellan anställda för de nya företagen	
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Diagrammen på föregående sida visar att de flesta kortsiktiga incitamentsprogrammen för 
både de etablerade och nya företagen vänder sig till ledande befattningshavare. För de 
etablerade företagen har i genomsnitt cirka 70 procent av de kortsiktiga programmen varit till 
ledande befattningshavare över tidsperioden. Inom de nya företagen introducerades kortsiktigt 
incitamentsprogram till övriga anställda år 2010. Därefter har cirka 20 procent av de 
kortsiktiga incitamentsprogrammen ställts ut till övriga anställda. Inom de långsiktiga 
programmen har det varit mer likt fördelat angående vem programmen ställts ut till för båda 
urvalsgrupperna. För de etablerade företagen har det skett en ökning för övriga anställda och 
en jämn fördelning mellan ledande befattningshavare och övriga anställda närmar sig. De nya 
företagen har däremot varit mer jämnt fördelade under tidsperioden, dock har de fortfarande 
riktat fler program till ledande befattningshavare. 
  
Som revisionsbyrån KPMG (2015) poängterade är det en trend att rikta 
incitamentsprogrammen mot samtliga anställda och inte endast de ledande 
befattningshavarna. Detta stämmer överens med det framtagna resultatet angående de 
långsiktiga programmen i båda urvalsgrupperna. Denna trend stämmer dock inte överens 
gällande de kortsiktiga incitamentsprogrammen. Det kan noteras att en ökning har skett av att 
ge ut rörlig ersättning till även övriga anställda bland de nya företagen där det har gått från 
noll procent till 20-25 procent. Anledningen till varför de kortsiktiga programmen skilt sig åt i 
fråga till vem de har ställts ut till har förmodligen med åldern och storleken på företagen att 
göra. Anthony et al. (2014) uttrycker att desto större en organisation blir, desto viktigare blir 
det med incitamentsprogram då olika avdelningar tenderar att sträva efter olika mål. Därför 
blir det förmodligen mer fokus på att fånga upp större delar av verksamheten och därav bör 
utjämning ske mellan vem programmen riktar sig till över tidens gång. Bland de etablerade 
företagen har det överlag under tidsperioden skett en minskning av införandet av kortsiktiga 
program till övriga anställda.  
  

5.4 Företagens överensstämmelse med ABM-modellen 
Anledningen till varför urvalsgrupperna använder sig olika mycket av 
incitamentsprogrammen beror troligtvis på ett antal faktorer men en del av dessa kan grundas 
på vald teorimodell. Enligt den är vissa incitamentsprogram att föredra än andra för att 
attrahera, behålla och motivera befintlig och potentiell personal. Därav kommer vidare analys 
läggas på att studera hur företagen uttryckt sig om dessa faktorer. Därefter kommer en 
sammanställning av hur väl företagen har lyckats enligt ABM-modellen.   
  

5.4.1 Sammanställning av företagens ABM-förväntningar 

Nedanstående tabeller är en sammanställning av bilaga 2, som visar hur företagen förväntar 
sig att deras incitamentsprogram ska ha för inverkan gällande ABM-faktorerna. Siffrorna i 
tabellerna uttrycker hur många gånger faktorerna sammanlagt har uttryckts av företagen 
angående deras incitamentsprogram. 
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 Tabell 5. De etablerade företagens förväntningar av incitamentsprogrammen 

Etablerade företag Attrahera Behålla Motivera 

Långsiktiga incitamentsprogram 4 2 3 

Kortsiktiga incitamentsprogram 1   1 

Icke-finansiella förmåner 1 1   

Grundlön       

 
 Tabell 6. De nya företagens förväntningar av incitamentsprogrammen 

Nya företag Attrahera Behålla Motivera 

Långsiktiga incitamentsprogram 1 2 2 

Kortsiktiga incitamentsprogram 1 1   

Icke-finansiella förmåner 1 1 1 

Grundlön       

  
 
Sammanställningen visar att de etablerade företagen uttrycker mest förväntan av sina 
långsiktiga program. Samtliga av de etablerade företagen hade förväntningar på något av sina 
program. Till skillnad från ABM-modellen förväntas inte långsiktiga incitamentsprogram ha 
mest effekt på att behålla personal utan de förväntar sig att de långsiktiga programmens 
främsta syfte är att attrahera personal. De kortsiktiga incitamentsprogrammen 
överensstämmer med teorin och företagen har även uttryckt förväntningar om att icke-
finansiella förmåner skall attrahera och behålla personal.  
  
Bland de nya företagen var det endast tre av sju som uttryckt förväntningar av sina program 
angående ABM-faktorerna. De nya företagen uttrycker även mest förväntningar av sina 
långsiktiga program. Dock tror de att behålla och motivera personal blir den största effekten 
av de långsiktiga incitamentsprogrammen istället för att attrahera personal som bland de 
etablerade företagen. De kortsiktiga incitamentsprogrammen förväntas attrahera och behålla 
personal, vilket är en skillnad emot både ABM-modellen och den andra urvalsgruppen. 
Slutligen förväntas även icke-finansiella förmåner att ha inverkan på deras chanser att 
attrahera, behålla och motivera personal.  
  
Den slutsats som kan dras av detta är att det råder en skillnad i vad ABM-modellen anser att 
de olika ersättningarna har för effekt och vad företagen själva anser. Detta kan å ena sidan 
bero på att företagen inte har tillräckligt bra förståelse över vad de olika 
incitamentsprogrammen bör ha för effekt. Å andra sidan kan det bero på att, som tidigare i 
studien påpekas att både tid och typ av bransch spelar in på vad för effekter de olika typerna 
av program har. 
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5.4.2 Hur väl företagen har lyckats enligt ABM-modellen 

Genom att granska vilka företag som sägs vilja attrahera, behålla och motivera personal 
kopplat med vilka de har riktat sina incitamentsprogram till kan det utläsas om 
incitamentsprogrammen överensstämmer med önskad effekt enligt ABM-modellen. 
  
De etablerade företagen 
Av de etablerade företagen har alla uttryckt sig vilja attrahera, behålla och motivera personal, 
därav anses det passande med både lång- och kortsiktiga incitamentsprogram, då de 
långsiktiga programmen anses ha störst effekt på att behålla medan kortsiktiga program anses 
vara mest lämpligt för att attrahera och motivera personal.  
  
Nedanstående diagram visar hur väl de etablerade företagen har lyckats att attrahera, behålla 
och motivera sin personal enligt ABM-modellen under den studerade tidsperioden. För att 
definiera hur väl företagen har lyckats med sina incitamentsprogram har författarna valt att 
utforma följande kategorier: Lyckats lite, Lyckats måttligt samt Lyckats mycket. Lyckats lite 
innebär att företagen endast har lyckats ett till fyra år med sina incitamentsprogram, Lyckats 
måttligt innebär att de har lyckats fem till åtta år och slutligen innebär Lyckats mycket att de 
har lyckats nio till tolv år av studiens tidsperiod. Diagrammen är sammanställda utifrån datan 
i tabell 1. 
 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Av de etablerade företagen använder sig samtliga företag förutom ett av kortsiktiga 
incitamentsprogram. Ur diagram 11 kan det utläsas att de etablerade företagen har lyckats väl 
med sina kortsiktiga incitamentsprogram till samtliga anställda angående faktorerna attrahera 
och motivera enligt ABM-modellen. Vidare har de etablerade företagen även lyckats med sina 
långsiktiga incitamentsprogram till ledande befattningshavare när det gäller faktorn behålla. 
Däremot har de endast lyckats till viss del med att behålla övriga anställda genom sina 
långsiktiga incitamentsprogram, därav kan dessa förbättras ytterligare. Vidare har de 
etablerade företagen även utrymme till att förbättra de långsiktiga programmen för ledande 
befattningshavare, då majoriteten av företagen har kategoriserats som lyckats måttligt och inte 
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mycket. Samtliga etablerade företag har använt sig av långsiktiga incitamentsprogram någon 
gång under studiens tidsperiod samt att de flesta av företagen har använt sig av många olika 
långsiktiga program under perioden. Detta i förhållande till att alla utom ett företag använt sig 
av kortsiktiga program indikerar på att mest fokus har lagts på långsiktiga incitamentsprogram 
under studiens tidsperiod snarare än kortsiktiga program. Dock är det inom långsiktiga 
program som de kan förbättra sig som mest enligt ABM-modellen. 
  
De nya företagen 
Eftersom samtliga sju företag uttrycker behov av att attrahera och behålla personal lämpar sig 
både ett kort- och långsiktigt incitamentsprogram. För Camurus, Hansa Medical och Probi 
kan det anses extra viktigt att fokusera på kortsiktiga program då det anses mest effektivt för 
att uppnå deras mål med tanke på att grundlön har stor påverkan på att behålla personal och 
kortsiktiga program har stor påverkan på både attrahera och motivera personal.  
  
Nedanstående diagram visar hur väl de nya företagen har lyckats med att attrahera och 
motivera samt behålla sin personal under studiens tidsperiod. Kategoriseringen av hur väl de 
har lyckats består av samma kategorier som ovanstående diagram. Diagrammen är 
sammanställda utifrån datan i tabell 2.  
 

 

 

 
 
 
.
  

De nya företagen har lyckats bättre med att attrahera och motivera ledande befattningshavare 
än att behålla enligt ABM-modellen. För de nya företagen är det en fördel att kunna attrahera 
personal på en marknad med hård konkurrens för att få tillgång till den bästa kompetensen. 
Dock har företagen i denna urvalsgrupp inte lyckats med att attrahera och motivera sina 
övriga anställda. De nya företagen fokuserar på att attrahera och motivera ledande 
befattningshavare, vilket medför en konkurrensfördel på marknaden. De nya företagen har 
uttryckt mer fokus på att attrahera och behålla sina anställda än att försöka motivera dem 
(Tabell 4). Därav väger faktorn motivera inte lika mycket som attrahera och behålla. 
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Företagen har lyckats med att behålla både ledande befattningshavare och övriga anställda 
men förbättring kan ske inom detta område. 
  

5.4.3 Jämförelse  

Det råder ingen stor skillnad mellan de etablerade och nya företagen gällande faktorn behålla 
enligt ABM-modellen. Dock kan de nya företagen anses vara bättre på att behålla övriga 
anställda än vad de etablerade företagen är då 75 procent av de nya företagen har lyckats mer 
än fyra år med att behålla, medan endast 60 procent av de etablerade företagen har lyckats 
mer än fyra år.  

 

  
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
  

 
De nya företagen befinner sig nästan på samma nivå som de etablerade företagen när det 
gäller att attrahera och motivera ledande befattningshavare. Dock kan en skillnad utläsas vid 
val av målgrupp, då de nya företagen inte är lika bra på att attrahera och motivera övriga 
anställda som de etablerade företagen är. En förklaring till detta kan tänkas vara att eftersom 
de nya företagen inte funnits lika länge har det varit av stor vikt för dem att attrahera ledande 
befattningshavare från början som kan utveckla företaget i rätt riktning vid en expansionsfas. 
För att ett företag ska kunna konkurrera på marknaden krävs det att de erbjuder 
marknadsmässiga ersättningar. Därav kan en förklaring ges till att de nya företagen inte infört 
kortsiktiga incitamentsprogram till övriga anställda förrän på senare tid vara för att de först 
behövde attrahera ledande befattningshavare. Dessutom eftersom företagen var nystartade 
behövde de bygga upp kapital innan de hade möjlighet att kunna betala ut rörliga ersättningar 
till övriga anställda. Detta överensstämmer även med KPMG:s rapport som menar att det blir 
allt vanligare att incitamentsprogram även riktar sig till övriga anställda och inte endast till 
ledande befattningshavare (KPMG, 2015). Vidare stärks detta även av Marton et al. (2013) 
som diskuterar att det är bra för nystartade företag att utge aktier istället för kontanta 
ersättningar, då kontanta ersättningar kräver en hög likviditet till skillnad från aktieprogram. 
Detta stämmer överens med vilken typ av incitamentsprogram de nya företagen har använt sig 
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av, då samtliga företag har använt sig av långsiktiga incitamentsprogram, medan rörlig 
ersättning till övriga anställda har införts på senare tid.  
  

 

 

 

 
Enligt diskussionen ovan kan det konstateras att ABM-modellen är bättre anpassad för de 
etablerade företagen än för de nya företagen. ABM-modellen bygger på grunden att företag 
strävar efter att attrahera, behålla och motivera personal. Motivationsfaktorn var inte lika högt 
prioriterad bland de nya företagen, vilket kan bero på ett flertal faktorer. Några av dessa 
faktorer kan vara att de nya företagen inte värdesätter motivation på samma sätt som de 
etablerade företagen. Att motivation uttrycks i årsredovisningarna kan bero på genreteori 
(Rutherford, 2005). Anledningen till att de etablerade uttrycker motivation mer än de nya 
företagen kan således bero på en begreppstrend i årsredovisningar och inte behovet av 
motivation i sig. Det kan även bero på att motivation är en svårare faktor att definiera och 
mäta, då det inte kommer med något kriterium om hur bra eller effektivt personalen ska 
arbeta. Nya företag väljer troligtvis därför först att fokusera på att attrahera och behålla 
personal. Slutligen kan det bero på att företag motiverar sin personal med andra medel än de 
som uttrycks i årsredovisningarna.  
 

5.5 Nya modeller 
Den teoretiska referensramen ABM-modellen har utgjort en bra grund för att studera varför 
urvalsgrupperna väljer olika incitamentsprogram framför andra och varför det skiljer sig i 
tidsperiod. Modellen kan dock anses vara för generellt anpassad till organisationer i allmänhet 
och bör därför anpassas till olika branscher för att ge en optimal bild och förståelse. Som 
tidigare påpekats bör faktum tas till att företagen befinner sig i en kunskapsintensiv bransch 
samt att företagen har varit verksamma olika länge på börsmarknaden. Genom att den 
insamlade informationen av företagens komponenter till ABM-modellen kopplas samman 
med befintlig teori kan två nya ABM-modeller skapas. Den ena av modellerna är anpassad för 
nya kunskapsintensiva företag och den andra för etablerade kunskapsintensiva företag.  
  
 

Attrahera & Motivera - Etablerade företag

Pr
oc

en
t a

v 
fö

re
ta

g

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Lyckats lite Lyckats måttligt Lyckats mycket 

Övriga anställda Ledande befattningshavare

Attrahera & Motivera - Nya företag

Pr
oc

en
t a

v 
fö

re
ta

g

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Lyckats lite Lyckats måttligt Lyckats mycket     

Övriga anställda Ledande befattningshavare

Diagram 13. Hur väl de nya företagen har lyckats attrahera 
och motivera personal	

Diagram 11. Hur väl de etablerade företagen har 
lyckats attrahera och motivera personal 	



	
	

43	

De anställda är en av de mest värdefulla resurser som ett företag har och som Kleiner och 
Patterson (2015) påpekar bör ett incitamentsprogram anpassas till personalens behov. Därav 
kan det anses viktigt att även icke-finansiella förmåner finns med som incitament inom båda 
urvalsgrupperna. Detta stärks av diskussionen i avsnitt 5.2 där vikten av att fortsätta utbilda 
personal och satsa på Talent Management inom kunskapsintensiva företag betonats. Vidare 
påpekades även i avsnitt 5.4 om att företagen själva uttryckt förväntningar angående ABM-
faktorerna genom icke-finansiella incitamentsprogram. Dessutom bör ett företag ha starka 
incitament till att vilja behålla effektiv personal då det annars kan bli en dyr kostnadsfråga för 
dem (Anthony et al., 2014). Eftersom båda urvalsgrupperna uttryckte att icke-finansiella 
förmåner tillsattes för att behålla personal samt vad tidigare forskning visat bör även denna 
typ av incitamentsprogram införas i ABM-modellen för kunskapsintensiva företag. Att fokus 
fortfarande behöver finnas kvar på finansiella incitament och inte får elimineras från ABM-
modellen stärks av tidigare forskning som visat att anställda presterar bättre inom 
forskningsyrket när de tilldelas en finansiell bonus (Latham, Mitchell & Dossett, 1978). En 
uppdelning av kortsiktiga incitamentsprogram bör göras på grund av de upptäckter som 
gjordes i avsnitt 5.2 och 5.4, där dessa förändringar omfattar båda nya modellerna. 
  
I de etablerade företagens nya modell är faktorn behålla inte en lika stor beståndsdel som 
attrahera och motivera. Anledningen till detta är för att företagen uttryckt minst förväntan att 
behålla personal med hjälp av sina lång- och kortsiktiga incitamentsprogram. Eftersom 
tidigare studie visar att icke-finansiella incitament anses öka faktorn attrahera har författarna 
valt att rikta större fokus till attrahera och motivera.  För de etablerade företagen kan det anses 
optimalt att dela upp incitamentsprogrammen i mindre beståndsdelar. Anledningen till detta är 
för att det under studiens valda tidsperiod gått att urskilja en minskning av de flesta program 
förutom icke-finansiella förmåner. Optionsprogram har sjunkit gradvis och eliminerats i slutet 
av tidsperioden, därav kan denna typ av program anses ha en liten effekt inom ABM-
modellen. Aktiekursrelaterade program däremot har ökat mycket på grund av att AstraZeneca 
står för en stor del av dessa program, därav att denna ökning inte skett bland alla företag i 
helhet. Dock är det fortfarande på en jämn nivå, vilket kan tolkas som att aktiekursrelaterade 
incitamentsprogram påverkar ABM-modellen måttligt. Att de kortsiktiga 
incitamentsprogrammen till ledande befattningshavare klassificeras som att ha måttlig 
inverkan på ABM-faktorerna beror på att de under tidsperioden haft en stor inverkan men 
minskat på sistone. Gruppen övriga anställda anses påverkas lite av rörliga 
incitamentsprogram då det endast är två etablerade företag som använt sig av det och i 
dagsläget finns det bara kvar hos ett företag. Slutligen kategoriseras icke-finansiella förmåner 
att påverka ABM-faktorerna måttligt då de är på uppgång men kan inte anses vara tillräckligt 
etablerade som incitament i branschen för att påverka mycket. 
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      Etablerade företag       Attraherar, Motiverar, Behåller 
 

      Långsiktiga incitamentsprogram 
      Optionsprogram                           Lite 
      Aktiekursrelaterade program                     Måttligt 
 
      Kortsiktiga incitamentsprogram 
      Rörlig ersättning till ledande befattningshavare                    Måttligt 
      Rörlig ersättning till övriga anställda                     Lite 
 
      Icke-finansiella förmåner                   Måttligt 

  
 
       Förmåner                   Ej studerat 

 
       Grundlön                   Ej studerat 

 
 
  

I de nya företagens modell är faktorn motivera inte en lika stor beståndsdel som attrahera och 
behålla. Detta på grund av att företagen inte har uttryckt sig angående faktorn motivera i 
samma utsträckning som attrahera och behålla. De långsiktiga incitamentsprogrammen anses 
påverka måttligt dels på grund av vad resultatet visade i avsnitt 5.4.2, men också på grund av 
noterad användning av dessa program under tidsperioden. De kortsiktiga 
incitamentsprogrammen till ledande befattningshavare anses påverka mycket då det är det 
populäraste valet samt att de har lyckats väl med detta program enligt diagram 13. Att de 
kortsiktiga incitamentsprogrammen till övriga anställda anses påverka lite är på grund av att 
det endast är få av företagen som använt sig av detta program samt att endast två av företagen 
använder sig av det i dagsläget. Detta baseras också på resultatet i diagram 13. Slutligen 
kategoriseras icke-finansiella förmåner att påverka AB-faktorerna måttligt då de är på 
uppgång men kan inte anses vara tillräckligt etablerade som incitament i branschen för att 
påverka mycket. Även för de nya företagen delas de kortsiktiga incitamentsprogrammen i den 
nya modellen upp i två grupper, en för ledande befattningshavare och en för övriga anställda. 

 
 
      Nya företag     Attraherar, Behåller, Motiverar 
 
      Långsiktiga incitamentsprogram                  Måttligt 
 
      Kortsiktiga incitamentsprogram 
      Rörlig ersättning till ledande befattningshavare                  Mycket 
      Rörlig ersättning till övriga anställda                     Lite 
 
      Icke-finansiella förmåner                   Måttligt 

  
 
      Förmåner                  Ej studerat 

 
      Grundlön                 Ej studerat 

 
     

Figur 2. Ny modell för de etablerade företagen. 

Figur 3. Ny modell för de nya företagen.	
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6. Slutsats 
I detta avsnitt kommer studiens syfte att besvaras utifrån ovanstående resultat och analys. 
 
 Syftet med uppsatsen var att undersöka hur incitamentsprogram skiljde sig åt mellan 
etablerade och nya företag inom hälsosektorn samt ge en förklaring till vad denna skillnad kan 
tänkas bero på. Dessutom var syftet att granska hur företagen framställer sig vilja attrahera, 
behålla och motivera personal för att sedan se om det överensstämde med ABM-modellen. 
  
Incitamentsprogrammen skiljer sig åt mellan de nya och etablerade företagen på ett flertal 
olika sätt. Dels skiljer sig företagen åt på sättet de uttrycker sig om förväntningarna av deras 
incitamentsprogram angående ABM-faktorerna. De etablerade företagen uttrycker att deras 
långsiktiga program skall attrahera och motivera personal, medan de nya företagen uttrycker 
förväntningar om att behålla och motivera personal. Dessutom skiljer de sig åt gällande 
användning av incitamentsprogram under den studerade tidsperioden, då de nya företagen har 
ökat sin användning av program medan de etablerade företagens användning minskade. Över 
tid har de etablerade företagens optionsprogram eliminerats, de aktiekursrelaterade 
incitamentsprogrammen har ökat och de kortsiktiga incitamentsprogrammen har minskat. För 
de nya företagen har optionsprogrammen minskat något samt att de aktiekursrelaterade- och 
kortsiktiga incitamentsprogrammen har ökat. Vilka personer som omfattas av 
incitamentsprogrammen är även en olikhet mellan urvalsgrupperna när det gäller kortsiktiga 
incitamentsprogram till övriga anställda i början av tidsperioden. Vid denna tidpunkt fanns 
endast kortsiktiga incitamentsprogram utställda till ledande befattningshavare för de nya 
företagen, medan de etablerade företagen hade utställda program till både ledande 
befattningshavare och övriga anställda. Slutligen skiljer det sig även åt i val av program, då 
optionsprogram har eliminerats i användandet bland de etablerade företagen, medan de nya 
företagen fortfarande använder sig av det.  
  
Orsaken till dessa skillnader kan tänkas bero på ett flertal faktorer såsom ålder, 
genreredovisning och kapitalmöjligheter. Till att börja med kan åldern vara en avgörande 
förklaring då en nystartad organisation kan tänkas ha ett större behov av att attrahera ny 
personal för att uppnå möjlighet till expansion. Ytterligare kan det bero på genreredovisning, 
det vill säga att under de etablerade företagens tid kan motivation ha varit ett begrepp som var 
trendigt att uttrycka i sina årsredovisningar, vilket lever kvar än idag. Slutligen kan dessa 
skillnader illustreras av ett nystartat företags intresse att betala ut ersättning framåt i tiden för 
att de säkerligen inte har samma möjligheter att utge kontanta ersättningar som ett etablerat 
företag.  
  
Avslutningsvis framställer sig de etablerade företagen mestadels vilja attrahera och motivera 
personal, medan de nya företagen mestadels har uttryckt sig vilja attrahera och behålla 
personal. Vid sammankoppling av företagens användande av incitamentsprogrammen med 
ABM-modellen resulterade detta i att de etablerade företagen överensstämmer bättre med 
modellen. Genom studien kunde författarna dra slutsatsen att modellen bör anpassas specifikt 
för kunskapsintensiva företag och även efter antal år urvalsgrupperna varit verksamma. Detta 
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resulterade i att två nya ABM-modeller kunde konfigureras anpassad till var och en av 
urvalsgrupperna. Författarna valde att dela upp incitamentsprogrammen i mindre 
beståndsdelar eftersom dessa skiljer sig åt i användandet dels mellan ledande 
befattningshavare och övriga anställda bland de kortsiktiga incitamentsprogrammen. 
Dessutom togs beslutet att dela upp långsiktiga incitamentsprogram för de etablerade 
företagen då användandet av optionsprogram eliminerats.  
  
ABM-modell för de etablerade företagen: 
 

     
      Etablerade företag       Attraherar, Motiverar, Behåller 

 
      Långsiktiga incitamentsprogram 
      Optionsprogram                           Lite 
      Aktiekursrelaterade program                     Måttligt 
 
      Kortsiktiga incitamentsprogram 
      Rörlig ersättning till ledande befattningshavare                    Måttligt 
      Rörlig ersättning till övriga anställda                     Lite 
 
      Icke-finansiella förmåner                   Måttligt 

  
 
       Förmåner                   Ej studerat 

 
       Grundlön                   Ej studerat 

 
  
Figur 2. Ny modell för etablerade företag. 
  
ABM-modell för de nya företagen: 

  
 
 
      Nya företag     Attraherar, Behåller, Motiverar 
 
      Långsiktiga incitamentsprogram                  Måttligt 
 
      Kortsiktiga incitamentsprogram 
      Rörlig ersättning till ledande befattningshavare                  Mycket 
      Rörlig ersättning till övriga anställda                     Lite 
 
      Icke-finansiella förmåner                   Måttligt 

  
 
      Förmåner                  Ej studerat 

 
      Grundlön                 Ej studerat 

 
 

Figur 3. Ny modell för nya företag. 
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7. Diskussion 
I detta avsnitt kommer en diskussion kring slutsatsen föras till följd av upptäckter som 
påträffats under studiens gång. Författarna kommer belysa de ståndpunkter som inte rymdes 
inom studiens ramar samt ge förslag till vidare forskning. 
 

7.1 Diskussion 
Denna studie fokuserar på att undersöka val av incitamentsprogram och underliggande 
faktorer till dessa. Under insamlandet av data uppmärksammades det visserligen att det har 
erbjudits många långsiktiga incitamentsprogram, dock resulterade dessa program inte alltid i 
inlösen av optioner. Med andra ord betyder det att programmet inte gav någon ersättning till 
personalen i slutändan. Därav kan dessa program ifrågasättas gällande värde för de anställda 
eller om det endast var gynnsamt för företagen då dessa program enbart gynnar de anställda 
om de långsiktigt stannar kvar i företaget. En utebliven vinst skulle kunna leda till besvikelse 
hos de anställda då de psykiskt redan har fått en ersättning i form av optioner som sedan inte 
resulterade i verklig utdelning. Däremot borde inte denna besvikelse vara lika förekommande 
vid aktiekursrelaterade program eftersom de inte har fått någon psykisk ersättning och därför 
blir de inte besvikna om aktiekursen inte skulle nå målnivån.  
  
Vidare upplevde författarna det svårt att kategorisera in icke-finansiella förmåner i modellen. 
Detta beror dels på att dessa inte har existerat under en längre tid bland företagen och dels att 
detta är något som företagen inte oftast uttrycker specifikt i sina årsredovisningar och 
hemsidor. Baserat på studien anser författarna att icke-finansiella förmåner är en uppåtgående 
trend då en ökning kunde utläsas på senare tid. Författarna betonar vikten av icke-finansiella 
förmåner i en anställds ersättningspaket. Med tanke på att psykisk ohälsa har ökat i dagens 
samhälle och att personer har svårare att uppnå en balans mellan privat- och arbetsliv är det av 
stor vikt att företagen erbjuder kompensationer för att lösa detta problem. De bör arbeta med 
program som främjar personalens kunskaper inom olika områden såsom arbetsbelastning, 
hälsa och utbildning.  
 

7.2 Vidare forskning  
För att uppnå en bättre jämförelse mellan företag med ABM-modellen som grund bör en 
större omfattande studie göras där företags incitamentsprogram följs under hela sin aktuella 
period. Det hade varit intressant och givande till forskningen att studera företagens 
förväntningar om ABM-faktorerna vid valda incitamentsprogram innan införande och hur de 
faktiskt upplevdes av de anställda. Dessutom vore det intressant att se vad utfallen av 
programmen i slutändan blev. På så sätt kan inblick ges till om incitamentsprogram är ett 
illusionstrick av företagen eller om det uppfyller syftet som teorin hävdar. Det hade även varit 
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intressant att utföra denna typ av studie om några år för att kunna utläsa hur trenden bland 
företagen ser ut då. Detta skulle vara av stort intresse då de nya företagen har fått chans att 
utvecklas och blivit jämnstora med de etablerade företagen. Genom att ytterligare genomföra 
en studie på samma företag kan det undersökas om alla företagen använder sig av liknande 
incitamentsprogram och följer samma trender? Eller kommer det vara en skillnad bland 
urvalsgrupperna med tanke på att de har utvecklats under olika tidsperioder när olika 
styrningsmedel varit populära? 
 
En annan infallsvinkel vore att undersöka de anställdas personliga förväntningar av 
incitamentsprogrammen, inte bara hur de upplevdes efteråt. Detta skulle ge en djupare insikt 
om faktorerna attrahera, behålla och motivera och på så sätt utläses också den anställdas 
perspektiv. Slutligen, med tanke på att författarna fann skillnader gentemot den ursprungliga 
ABM-modellen vore det intressant att undersöka om dessa skillnader även återfinns inom 
andra branscher. Detta för att utläsa om det finns gemensamma faktorer oavsett bransch för 
att attrahera, behålla och motivera personal.  
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Bilaga 1 

 
Företag 2005 2006 2007 

Active Biotech Personaloptionsprogram 
2003, not 1. 

Personaloptionsprogram 
2003, not 1. 

Personaloptionsprogram 
2003, not 1. 

Alligator 
Bioscience 

Teckningsoptionsprogram,
not 1-3 
  
Rörlig ersättning till 
ledande befattningshavare, 
not 4 

Teckningsoptionsprogram, 
not 2-3  

Teckningsoptionsprogram, 
se not 2-3, 5-6 
  
Rörlig ersättning till 
ledande befattningshavare, 
not 4 

AstraZeneca Bonusprogram för ledande 
befattningshavare, not 1. 
 
Bonusprogram till 
anställda, not 2.    
                   
AstraZeneca Share Option 
Plan, not 3.             
                   
AstraZeneca Savings-
Related Share Option Plan, 
not 4.             
                   
AstraZeneca Performance 
Share Plan, not 5. 

Bonusprogram för ledande 
befattningshavare, not 1. 
 
Bonusprogram till 
anställda, not 2.    
  
AstraZeneca Share Option 
Plan, not 3.        
 
AstraZeneca Savings-
Related Share Option Plan, 
not 4.                 
  
AstraZeneca Performance 
Share Plan, not 5. 
 
AstraZeneca Deferred 
Bonus Plan, not 6. 

Bonusprogram för ledande 
befattningshavare, not 1. 
 
Bonusprogram till 
anställda, not 2.   
  
AstraZeneca Share Option 
Plan, not 3.
                   
AstraZeneca Savings-
Related Share Option Plan, 
not 4                  
                   
AstraZeneca Performance 
Share Plan, not 5. 
 
AstraZeneca Deferred  
Bonus Plan, not 6. 
 
The AstraZeneca 
Pharmaceuticals LP 
Restricted Stock Unit 
Award Plan, not 7. 
 
AstraZeneca 
Pharmaceuticals LP  
 
Executive Performance 
Share Plan, not 8. 
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 2005 2006 2007 

BioGaia Inga incitamentsprogram Rörlig ersättning till 
ledande befattningshavare, 
not 2. 

Teckningsoptionsprogram 
2007-2010, not 1. 
  
Rörlig ersättning till 
ledande befattningshavare, 
not 2. 

BioInvent 
International 

Rörlig ersättning till 
ledande befattningshavare, 
not 1. 
  
Teckningsoptionsprogram 
2003-2007, not 2. 

Rörlig ersättning till 
ledande befattningshavare, 
not 1. 
  
Teckningsoptionsprogram 
2003-2007, not 2. 

Rörlig ersättning till 
ledande befattningshavare, 
not 1. 
  
Teckningsoptionsprogram 
2003-2007, not 2. 

Camurus Teckningsoptionsprogram 
till VD, not 1.  

Teckningsoptionsprogram 
till VD, not 1.  
  
Rörlig ersättning till VD 
och styrelse, not 2. 

Teckningsoptionsprogram 
till VD, not 1.  
  
Rörlig ersättning till VD 
och styrelse, not 2. 

CellaVision Personaloptionsprogram 
avslutat, not 1.  
 

Inga incitamentsprogram Inga incitamentsprogram 

Getinge Rörlig ersättning till 
ledande befattningshavare, 
not 1. 
 
Syntetiskt optionsprogram 
2000-2005, not 2. 
 
Syntetiskt optionsprogram 
2002-2005, not 3. 
 
Syntetiskt optionsprogram 
2004-2007, not 4. 

Rörlig ersättning till 
ledande befattningshavare, 
not 1. 
  
Syntetiskt optionsprogram 
2004-2007, not 4. 
 
Köpoptionsprogram 2006-
2008, not 5. 

Rörlig ersättning till 
ledande befattningshavare, 
not 1. 
 
Syntetiskt optionsprogram 
2004-2007, not 4. 
  
Köpoptionsprogram 2006-
2008, not 5. 
 
Köpoptionsprogram 2007-
2009, not 6. 

Hansa Medical Ej börsnoterat Ej börsnoterat Inga incitamentsprogram 

NeuroVive 
Pharmaceutical 

Ej börsnoterat Ej börsnoterat Ej börsnoterat  

Ortivus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ortivus forts. 

Rörlig ersättning till 
ledande befattningshavare, 
not 1.           
 
Provision till säljpersonal, 
not 2. 
 
Bonusprogram för 
dotterbolagschefer, not 3. 
  
 
Personaloptionsprogram 

Rörlig ersättning till 
ledande befattningshavare, 
not 1.           
 
Provision till säljpersonal, 
not 2. 
 
Bonusprogram för 
dotterbolagschefer, not 3. 
  
 
Personaloptionsprogram 

Rörlig ersättning till 
ledande befattningshavare, 
not 1.    
 
Provision till säljpersonal, 
not 2. 
 
Bonusprogram för 
dotterbolagschefer, not 3. 
 
  
Personaloptionsprogram 
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för ledande 
befattningshavare 2005-
2007, not 4. 

för ledande 
befattningshavare 2005-
2007, not 4. 

för ledande 
befattningshavare 2005-
2007, not 4. 

Probi Köpoptionsprogram 2004-
2007, till ledande 
befattningshavare, not 1.  

Köpoptionsprogram 2004-
2007, till ledande 
befattningshavare, not 1. 

Köpoptionsprogram 2004-
2007, till ledande 
befattningshavare avslutat, 
not 1. 
  
Rörlig ersättning, not 2.  

 

Företag 2008 2009 2010 

Active Biotech Personaloptionsprogram 
2003, not 1. 

Personaloptionsprogram 
2003, not 1.  

Personaloptionsprogram 
2003, not 1. 

Alligator 
Bioscience 

Teckningsoptionsprogram, 
not 2-3, 5-6 

Teckningsoptionsprogram, 
not 3, 5-6 
  
Rörlig ersättning till 
ledande befattningshavare, 
not 4 

Teckningsoptionsprogram, 
not 5-6 
  
Rörlig ersättning till 
ledande befattningshavare, 
not 4 

AstraZeneca  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bonusprogram för ledande 
befattningshavare, not 1. 
 
Bonusprogram till 
anställda, not 2.  
                 A
straZeneca Share Option 
Plan, not 3. 
 
AstraZeneca Savings-
Related Share Option Plan, 
not 4.    
                   
AstraZeneca Performance 
Share Plan, not 5. 
 
AstraZeneca Deferred 
Bonus Plan, not 
6.                       
  
The AstraZeneca 
Pharmaceuticals LP 
Restricted Stock Unit 
Award Plan, not 
7.                      
 
 
 
 
 

Bonusprogram för ledande 
befattningshavare, not 1. 
 
Bonusprogram till 
anställda, not 2.  
AstraZeneca Share Option 
Plan, not 3.                       
  
AstraZeneca Savings-
Related Share Option Plan, 
not 4.    
                   
AstraZeneca Performance 
Share Plan, not 5. 
AstraZeneca Deferred 
Bonus Plan, not 
6.                       
  
The AstraZeneca 
Pharmaceuticals LP 
Restricted Stock Unit 
Award Plan, not 
7.                      
 
AstraZeneca 
Pharmaceuticals LP 
Executive Performance 
Share Plan, not 8.              
       
              

Bonusprogram för ledande 
befattningshavare, not 1. 
 
Bonusprogram till 
anställda, not 2.  
 
AstraZeneca Share Option 
Plan, not 3. 
 
AstraZeneca Savings-
Related Share Option Plan, 
not 4.                  
  
AstraZeneca Performance 
Share Plan, not 5. 
 
AstraZeneca Deferred 
Bonus Plan, not 6.   
 
AstraZeneca 
Pharmaceuticals LP 
Restricted Stock Unit 
Award Plan, not 7. 
 
AstraZeneca 
Pharmaceuticals LP 
Executive Performance 
Share Plan, not 8. 
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2008 2009 2010 

AstraZeneca 
forts. 

AstraZeneca 
Pharmaceuticals LP 
Executive Performance 
Share Plan, not 8.              
                   
MedImmune, Inc. 2008 
Restricted Stock Unit 
Award Plan, not 9. 
                   
AstraZeneca Restricted 
Share Plan, not 10. 

MedImmune, Inc. 2008 
Restricted Stock Unit 
Award Plan, not 9. 
                   
AstraZeneca Restricted 
Share Plan, not 10. 

MedImmune, Inc. 2008 
Restricted Stock Unit 
Award Plan, not 9.  
  
AstraZeneca Restricted 
Share Plan, not 
10.                  
                    
AstraZeneca Investment 
Plan, not 11.  
                   
AstraZeneca Global 
Restricted Stock Plan, 
not 12. 

BioGaia Teckningsoptionsprogram 
2007-2010, not 1. 

Teckningsoptionsprogram 
2007-2010, not 1. 
  
Rörlig ersättning till 
ledande befattningshavare, 
not 2. 

Teckningsoptionsprogram 
2007-2010, not 1.  
  
  

BioInvent 
International 

Rörlig ersättning till 
ledande befattningshavare, 
not 1.  
  
Personaloptionsprogram 
till ledande 
befattningshavare 2008-
2012, not 3.  

Rörlig ersättning till 
ledande befattningshavare, 
not 1.  
  
Personaloptionsprogram 
till ledande 
befattningshavare 2008-
2012, not 3.  

Rörlig ersättning till 
ledande befattningshavare, 
not 1.  
  
Personaloptionsprogram 
till ledande 
befattningshavare 2008-
2012, not 3.  

Camurus Teckningsoptionsprogram 
till VD, not 1.  
  
Rörlig ersättning till VD 
och styrelse, not 2.  

Teckningsoptionsprogram 
till VD, not 1. 
  
Rörlig ersättning till VD 
och styrelse, not 2.  

Teckningsoptionsprogram 
till VD, not 1. 
  
Rörlig ersättning till VD 
och styrelse, not 2. 
  
Teckningsoptionsprogram 
till VD, not 3. 

CellaVision Inga incitamentsprogram. Rörlig ersättning till 
ledande befattningshavare, 
not 2. 

Inga incitamentsprogram. 

Getinge Rörlig ersättning till 
ledande befattningshavare, 
not 1. 
 
Köpoptionsprogram 2006-
2008, not 5. 
 
Köpoptionsprogram 2007-
2009, not 6. 

Rörlig ersättning till 
ledande befattningshavare, 
not 1. 
 
Köpoptionsprogram 2007-
2009, not 6. 
  
Köpoptionsprogram 2008-
2010, not 7.   

Rörlig ersättning till 
ledande befattningshavare, 
not 1. 
 
Köpoptionsprogram 
2008-2010, not 7.  
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Företag 2011 2012 2013 

Active Biotech Personaloptionsprogram 
2003, not 1. 

Inga incitamentsprogram.  Inga incitamentsprogram.  

Alligator 
Bioscience  

Teckningsoptionsprogram, 
not 6 
  
Rörlig ersättning till 
ledande befattningshavare, 
not 4 

Rörlig ersättning till 
ledande befattningshavare, 
not 4 

Rörlig ersättning till 
ledande befattningshavare, 
not 4 
  

AstraZeneca Bonusprogram för ledande 
befattningshavare, not 1. 
 
Bonusprogram till 
anställda, not 2.  
 
AstraZeneca Share Option 
Plan, not 3. 
2011 

Bonusprogram för ledande 
befattningshavare, not 1. 
 
Bonusprogram till 
anställda, not 2.  
 
AstraZeneca Share Option 
Plan, not 3. 
2012 

Bonusprogram för ledande 
befattningshavare, not 1. 
 
Bonusprogram till 
anställda, not 2.  
 
AstraZeneca Performance 
Share Plan, not 5. 
2013 

 2008 2009 2010   

Getinge forts. Köpoptionsprogram 2008-
2010, not 7.    

  

Hansa Medical Teckningsoptionsprogram, 
not 4 

Teckningsoptionsprogram, 
not 4 

Teckningsoptionsprogram, 
not 4 

NeuroVive 
Pharmaceutical 

Inga incitamentsprogram Inga incitamentsprogram Rörlig ersättning till 
ledande, se not 

Ortivus 
 
 
 
 
 
 
Ortivus forts 

Rörlig ersättning till 
ledande befattningshavare, 
not 1.           
 
Provision till säljpersonal, 
not 2. 
 
Bonusprogram för 
dotterbolagschefer, not 3. 
 
Teckningsoptionsprogram 
2008, omfattar VD och 
andra ledande 
befattningshavare, not 5. 
 
Aktiekursrelaterat 
bonusprogram för samtliga 
anställda i moderbolaget, 
2008-2011, not 6. 

Rörlig ersättning till 
ledande befattningshavare, 
not 1.           
 
Provision till säljpersonal, 
not 2. 
 
Bonusprogram för 
dotterbolagschefer, not 3. 
 
Teckningsoptionsprogram 
2008, omfattar VD och 
andra ledande 
befattningshavare, not 5. 
 
Aktiekursrelaterat 
bonusprogram för samtliga 
anställda i moderbolaget, 
2008-2011, not 6. 

Rörlig ersättning till 
ledande befattningshavare, 
not 1.           
 
Provision till säljpersonal, 
not 2. 
 
Bonusprogram för 
dotterbolagschefer, not 3. 
 
Teckningsoptionsprogram 
2008, omfattar VD och 
andra ledande 
befattningshavare, not 5. 
 
Aktiekursrelaterat 
bonusprogram för samtliga 
anställda i moderbolaget, 
2008-2011, not 6. 

Probi Rörlig ersättning, not 2.  Rörlig ersättning, not 2.  Rörlig ersättning, not 2.  
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AstraZeneca 
forts. 

AstraZeneca Savings-
Related Share Option Plan, 
not 4. 
 
AstraZeneca Performance 
Share Plan, not 5. 
 
AstraZeneca Deferred 
Bonus Plan, not 6. 
 
AstraZeneca 
Pharmaceuticals LP 
Restricted Stock Unit 
Award Plan, not 7. 
 
AstraZeneca 
Pharmaceuticals LP 
Executive Performance  
Share Plan, not 8. 
 
MedImmune, Inc. 2008 
Restricted Stock Unit 
Award Plan, not 9. 
 
AstraZeneca Restricted 
Share Plan, not 10.
                    
AstraZeneca Investment 
Plan, not 11. 
 
AstraZeneca Global 
Restricted Stock Plan, 
not 12 

AstraZeneca Performance 
Share Plan, not 5. 
 
AstraZeneca Deferred 
Bonus Plan, not 6. 
 
AstraZeneca Restricted 
Share Plan, not 10. 
 
AstraZeneca Investment 
Plan, not 11. 
 
AstraZeneca Global 
Restricted Stock Plan, 
not 12. 
                   

AstraZeneca Deferred 
Bonus Plan, not 6. 
 
AstraZeneca Restricted 
Share Plan, not 10. 
 
AstraZeneca Investment 
Plan, not 11. 
 
AstraZeneca Global 
Restricted Stock Plan, 
not 12. 

BioGaia Rörlig ersättning till 
ledande befattningshavare, 
not 2. 

Teckningsoptionsprogram 
2012-2015, not 3. 

Rörlig ersättning till 
ledande befattningshavare, 
not 2.  
  
Teckningsoptionsprogram 
2012-2015, not 3. 

BioInvent 
International 

Rörlig ersättning till 
ledande befattningshavare, 
not 1.  
  
Personaloptionsprogram 
till ledande 
befattningshavare 2008-
2012, not 3.  
 
 
  
 
 
 

Rörlig ersättning till 
ledande befattningshavare, 
not 1.  
  
Personaloptionsprogram 
till ledande 
befattningshavare 2008-
2012 avslutat, not 3.  
 
 
 
 
 
  

Rörlig ersättning till 
ledande befattningshavare, 
not 1.  
  
Personaloptionsprogram 
till ledande 
befattningshavare 2011-
2015, not 4. 
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2011 2012 2013 

BioInvent 
International 
forts. 

Personaloptionsprogram 
till ledande 
befattningshavare 2011-
2015, not 4. 

Personaloptionsprogram 
till ledande 
befattningshavare 2011-
2015, not 4. 

Personaloptionsprogram 
samtliga anställda 2013-
2017, not 5. 
 

Camurus Rörlig ersättning till VD 
och styrelse, not 2.  
  
Teckningsoptionsprogram 
till VD, not 3. 

Rörlig ersättning till VD 
och styrelse, not 2. 
  
Teckningsoptionsprogram 
till VD, not 3. 

Rörlig ersättning till VD 
och styrelse, not 2. 
  
Teckningsoptionsprogram 
till VD, not 3. 
  
Aktiekursrelaterat 
bonusprogram till 
anställda och 
styrelseledamöter, not 4. 

CellaVision Rörlig ersättning till 
ledande befattningshavare, 
not 2. 
  
Aktiekursrelaterat 
incitamentsprogram för 
ledande befattningshavare, 
not 3. 
  
Aktiekursrelaterat 
incitamentsprogram för 
samtliga anställda, not 4. 

Rörlig ersättning till 
ledande befattningshavare, 
not 2. 
  
Aktiekursrelaterat 
incitamentsprogram för 
ledande befattningshavare, 
not 3. 
  
Aktiekursrelaterat 
incitamentsprogram för 
samtliga anställda, not 4. 

Rörlig ersättning till 
ledande befattningshavare, 
not 2. 
  
Aktiekursrelaterat 
incitamentsprogram för 
ledande befattningshavare, 
not 3. 
  
Aktiekursrelaterat 
incitamentsprogram för 
samtliga anställda, not 4. 

Getinge Rörlig ersättning till 
ledande befattningshavare, 
not 1. 

Rörlig ersättning till 
ledande befattningshavare, 
not 1. 

Rörlig ersättning till 
ledande befattningshavare, 
not 1. 

Hansa Medical Teckningsoptionsprogram, 
not 4 

Teckningsoptionsprogram, 
not 4 

Inga incitamentsprogram 

NeuroVive 
Pharmaceutical 

Teckningsoptionsprogram 
för ledande 
befattningshavare 2011-
2014, not 1.  
  
Rörlig ersättning till 
ledande befattningshavare, 
not 2. 
  
Rörlig ersättning till övrig 
personal, se not 4   
 
 
 
 
 

Teckningsoptionsprogram 
för ledande 
befattningshavare 2011-
2014, not 1.  
  
Rörlig ersättning till 
ledande befattningshavare, 
not 2.  
  
  

Teckningsoptionsprogram 
för ledande 
befattningshavare 2011-
2014, not 1.   
  
Rörlig ersättning till 
ledande befattningshavare, 
se not 2.  
  
Rörlig ersättning till övrig 
personal, se not 4
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 2011 2012 2013 

Ortivus Rörlig ersättning till 
ledande befattningshavare, 
not 1.           
Provision till säljpersonal, 
not 2. 
Teckningsoptionsprogram 
2008, omfattar VD och 
andra ledande 
befattningshavare, not 5. 
Aktiekursrelaterat 
bonusprogram för samtliga 
anställda i moderbolaget, 
2008-2011, not 6. 
  
Köpoptionsprogram för 
VD, 2011-2014, not 7. 

Rörlig ersättning till 
ledande befattningshavare, 
not 1.           
Provision till säljpersonal, 
not 2. 
Teckningsoptionsprogram 
2008, omfattar VD och 
andra ledande 
befattningshavare, not 5. 
  
Köpoptionsprogram för 
VD, 2011-2014, not 7. 

Rörlig ersättning till 
ledande befattningshavare, 
not 1.           
  
Provision till säljpersonal, 
not 2. 
Teckningsoptionsprogram 
2008, omfattar VD och 
andra ledande 
befattningshavare, not 5. 
Köpoptionsprogram för 
VD, 2011-2014, not 7. 

Probi Rörlig ersättning,  
not 2. 
  
Aktiekursrelaterat 
incitamentsprogram för 
ledande befattningshavare 
2011-2014, not 3.   

Rörlig ersättning,  
not 2. 
  
Aktiekursrelaterat 
incitamentsprogram för 
ledande befattningshavare 
2011-2014, not 3.   

Rörlig ersättning,  
not 2. 
  
Aktiekursrelaterat 
incitamentsprogram för 
ledande befattningshavare 
2011-2014, not 3.   

  
  

Företag 2014 2015 2016 

Active Biotech Inga incitamentsprogram  Inga incitamentsprogram.  Inga incitamentsprogram.  

Alligator 
Bioscience 

Teckningsoptionsprogram, 
not 7 
  
Rörlig ersättning till 
ledande befattningshavare, 
not 4 
  

Teckningsoptionsprogram, 
not 7 
  
Rörlig ersättning till 
ledande befattningshavare, 
not 4 

Teckningsoptionsprogram, 
not 7-8 
  
Rörlig ersättning till 
ledande befattningshavare, 
not 4 
  
Personaloptionsprogram, 
not 9 

AstraZeneca Bonusprogram för ledande 
befattningshavare, not 1. 
 
Bonusprogram till 
anställda, not 2.  
  
AstraZeneca Performance 
Share Plan, not 5. 
 
AstraZeneca Deferred 
Bonus Plan, not 6. 
 

Bonusprogram för ledande 
befattningshavare, not 1. 
 
Bonusprogram till 
anställda, not 2.  
 
AstraZeneca Deferred 
Bonus Plan, not 6. 
 
AstraZeneca Restricted  
Share Plan, not 10. 
 

Bonusprogram för ledande 
befattningshavare, not 1. 
 
Bonusprogram till 
anställda, not 2.  
 
AstraZeneca Deferred 
Bonus Plan, not 6. 
 
AstraZeneca Restricted 
Share Plan, not 10. 
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2014 2015 2016 

 AstraZeneca Restricted 
Share Plan, not 10. 
 
AstraZeneca Investment 
Plan, not 11. 
 
AstraZeneca Global 
Restricted Stock Plan, 
not 12. 
 
AstraZeneca 2014 
Performance Share Plan, 
not 13. 

AstraZeneca Investment 
Plan, not 11. 
 
AstraZeneca Global 
Restricted Stock Plan, 
not 12. 
 
AstraZeneca 2014 
Performance Share Plan, 
not 13. 

AstraZeneca Investment 
Plan, not 11. 
 
AstraZeneca Global 
Restricted Stock Plan, 
not 12. 
 
AstraZeneca 2014 
Performance Share Plan, 
not 13. 

BioGaia Teckningsoptionsprogram 
2012-2015, not 3. 

Teckningsoptionsprogram 
2012-2015, not 3. 

Inga incitamentsprogram. 

BioInvent 
International 

Rörlig ersättning till 
ledande befattningshavare, 
not 1.  
  
Personaloptionsprogram 
till ledande 
befattningshavare 2011-
2015, not 4. 
  
Personaloptionsprogram 
samtliga anställda 2013-
2017, not 5. 

Rörlig ersättning till 
ledande befattningshavare, 
not 1.  
  
Personaloptionsprogram 
till ledande 
befattningshavare 2011-
2015 avslutat, not 4. 
  
Personaloptionsprogram 
samtliga anställda 2013-
2017, not 5. 
  
Stay-on bonus till ledande 
befattningshavare 2015-
2018, not 6. 

Rörlig ersättning till 
ledande befattningshavare, 
not 1.  
  
Personaloptionsprogram 
samtliga anställda 2013-
2017, not 5. 
  
Stay-on bonus till ledande 
befattningshavare 2015-
2018, not 6. 

Camurus Teckningsoptionsprogram 
för VD, not 1. 
  
Rörlig ersättning till VD 
och ledande 
befattningshavare, not 2.  
  
Teckningsoptionsprogram 
till VD, not 3.  
  
Aktiekursrelaterat 
bonusprogram till anställda 
och styrelseledamöter, not 
4. 
 
 
 
 

Rörlig ersättning till VD 
och ledande 
befattningshavare, not 2.   
  
Aktiekursrelaterat 
bonusprogram till anställda 
och styrelseledamöter, not 
4. 
  
  

Rörlig ersättning till VD 
och ledande 
befattningshavare, not 2.   
  
Teckningsoptionsprogram 
till anställda, not 5.  
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 2014 2015 2016 

CellaVision Rörlig ersättning till 
ledande befattningshavare, 
not 2 
  
Aktiekursrelaterat 
incitamentsprogram för 
ledande befattningshavare, 
not 3. 
  
Aktiekursrelaterat 
incitamentsprogram för 
samtliga anställda, not 4 

Rörlig ersättning till 
ledande befattningshavare, 
not 2 
  
Aktiekursrelaterat 
incitamentsprogram för 
ledande befattningshavare, 
not 3. 
  
Aktiekursrelaterat 
incitamentsprogram för 
samtliga anställda, not 4 
  
Bonusprogram till 
anställda, not 5.  

Rörlig ersättning till 
ledande befattningshavare, 
not 2 
  
Aktiekursrelaterat 
incitamentsprogram för 
ledande befattningshavare, 
not 3. 
  
Aktiekursrelaterat 
incitamentsprogram för 
samtliga anställda, not 4 
  
Bonusprogram till 
anställda, not 5.  

Getinge Rörlig ersättning till 
ledande befattningshavare, 
not 1. 

Rörlig ersättning till 
ledande befattningshavare, 
not 1. 

Rörlig ersättning till 
ledande befattningshavare, 
not 1. 
  
Långsiktigt 
incitamentsprogram 
(LTIP) 2016-2018, not 8. 

HansaMedical Inga incitamentsprogram Rörlig ersättning till 
ledande befattningshavare, 
not 1. 
  
Teckningsoptionsprogram 
2015-2019, not 2.  

Rörlig ersättning till 
ledande befattningshavare, 
not 1. 
  
Teckningsoptionsprogram 
2015-2019, not 2.  
  
Prestationsbaserat 
aktieprogram 2016-2019, 
not 3. 

NeuroVive 
Pharmaceutical 

Teckningsoptionsprogram 
för ledande 
befattningshavare 2011-
2014 avslutat, not 1.  
  
Rörlig ersättning till 
ledande befattningshavare, 
not 2.  
  
Rörlig ersättning till övrig 
personal, se not 4 
 
 
 
 
 
 

Rörlig ersättning till 
ledande befattningshavare, 
not 2.  

Rörlig ersättning till 
ledande befattningshavare, 
not 2.  
  
Rörligt akitekursprogram, 
not 3.  
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 2014 2015 2016 

Ortivus Provision till säljpersonal, 
not 2. 
 
Teckningsoptionsprogram 
2008, omfattar VD och 
andra ledande 
befattningshavare, not 5. 
  
Köpoptionsprogram för 
VD, 2011-2014, not 7. 

Provision till säljpersonal, 
not 2. 
  
  

Inga incitamentsprogram. 

Probi Rörlig ersättning, not 2.  
  
Aktiekursrelaterat 
incitamentsprogram för 
ledande befattningshavare 
2011-2014 avslutas, not 
3.   

Rörlig ersättning, not 2.  
  
  
  

Rörlig ersättning, not 2.  

  
 
Active Biotech  
Active Biotech grundades 1983 och börsnoterades 1988 (Nasdaq; Årsredovisning 2016). 
Bolaget beskriver att de ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation för att kunna 
rekrytera och behålla kvalificerade ledande befattningshavare (Årsredovisning 2016). Vidare 
beskriver de att motivet bakom införandet av deras optionsprogram till de anställda är 
följande: “Ett aktierelaterat incitamentsprogram bidrar till medarbetarnas fortsatta fokus på 
värdetillväxten i bolagets projekt samt skapar förutsättningar att låta samtliga medarbetare ta 
del av bolagets framtida värdetillväxt skapad genom medarbetarnas insatser.” (Årsredovisning 
2005-2011). Active Biotech erbjuder även icke-finansiella förmåner till ledande 
befattningshavare i form av tjänstebil och företagshälsovård (Årsredovisning 2016).  
 
Not1: Personaloptionsprogram 2003 
År 2003 beslöts att utge ett personaloptionsprogram om sammanlagt 1,0 miljon aktier för 
samtliga anställda i Active Biotech. Programmet omfattar totalt 1 330 000 optioner. 
(Årsredovisning 2005-2011) 
 
Personaloptioner av serie 1 tilldelades i december 2003 och ger de anställda möjlighet att 
förvärva högst 330 000 aktier under perioden 1 juni 2006 till 31 maj 2009. Personaloptioner 
av serie 2 tilldelades i juni 2005 och ger de anställda möjlighet att förvärva högst 330 000 
aktier under perioden 1 juni 2007 till 31 maj 2010. Personaloptioner av serie 3 tilldelas i juni 
2006 och ger de anställda möjlighet att förvärva högst 340 000 aktier under perioden 1 juni 
2008 till 31 maj 2011. Personaloptioner av serie 1 förföll den 31 maj 2009 utan att resultera i 
någon inlösen. Personaloptioner av serie 2 och 3 förföll den 31 maj 2010 respektive 31 maj 
2011 och lösen har skett.  
 
Alligator Bioscience 
Alligator Bioscience grundades år 2001 och börsnoterades år 2016 (Hemsidan). Bolaget 
beskriver att de är beroende av deras ledande befattningshavare samt nyckelpersoner då dessa 
personer har stor betydelse för företagets framtida framgång och därav är det av stor vikt för 
Alligator Bioscience att behålla och rekrytera kvalificerade medarbetare. För att Alligator 
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Bioscience inte ska förlora ledande befattningshavare och nyckelpersoner så arbetar de 
kontinuerligt för att framstå som en attraktiv arbetsplats där medarbetarna har stora 
möjligheter att utvecklas inom sina roller. Ytterligare ett sätt Alligator Bioscience arbetar på 
för att kunna behålla och rekrytera ledande befattningshavare är att betala ut ersättningar som 
stämmer överens med marknaden. Alligator Bioscience erbjuder även VD och ledande 
befattningshavare icke-finansiella förmåner som anses rimliga i förhållande till marknaden. 
(Årsredovisning 2016)  
 
Not 1: Teckningsoptionsprogram till personal  
Under år 2005 tog två teckningsoptionsprogram som hade ställt ut till anställda inom företaget 
och andra viktiga nyckelpersoner slut. Totalt hade 84 000 optioner ställts ut som alla 
resulterade i inlösning.  (Årsredovisning 2004-2005) 
  
Not 2: Teckningsoptionsprogram till personal 
År 2004 startade de ett nytt teckningsoptionsprogram utställt till samma personer som ovan 
som sträckte sig fram till år 2008, med löptid 2007-2008. 37500 optioner gavs ut med 
resulterade i att inget skedde. (Årsredovisning 2005-2008) 
  
Not 3: Teckningsoptionsprogram till personal 
Alligator Bioscience startade ett till teckningsoptionsprogram år 2005 med samma villkor, 
men som sträckte sig fram till år 2009 med löptid 2008-2009. Inom detta program gavs 
möjlighet till teckning av 70 000 optioner. Programmet avslutades utan inlösning av 
optionerna. (Årsredovisning 2005-2009) 
  
Not 4: Rörlig ersättning till VD och ledande befattningshavare 
Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning ska vara i proportion till medarbetares 
befattning och arbetsuppgifter. Rörlig ersättning ska vara kopplad till förutbestämda och 
mätbara kriterier, utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. 
  
2005: 160 TSEK till VD 
2007: 200 TSEK till VD och 240 TSEK till övriga ledande befattningshavare 
2009: 115 TSEK till VD och 291 TSEK till övriga ledande befattningshavare 
2010: 181 TSEK till VD och 160 TSEK till övriga ledande befattningshavare  
2011: 458 TSEK till VD och 461 TSEK till övriga ledande befattningshavare 
2012: 700 TSEK 
2013: 600 TSEK till VD och 245 TSEK till övriga ledande befattningshavare  
2014: 1060 TSEK till VD och 995 TSEK till övriga ledande befattningshavare 
2015: 298 TSEK till VD och 438 TSEK till övriga ledande befattningshavare 
2016: 498 TSEK 
(Årsredovisningar 2005-2016)  
  
Not 5: Teckningsoptionsprogram till anställda 2007-2010 
Nytt teckningsoptionsprogram med löptid 2009-2010, totalt ställdes 45 000 optioner ut. Detta 
resulterade inte i någon inlösning av optioner. (Årsredovisning 2007 och 2010) 
  
Not 6: Teckningsoptionsprogram till anställda 2007-2011 
Samma som ovan med löptid 2010-2011 med utställning av 430 000 optioner. Detta 
resulterade inte i någon inlösning av optionerna. (Årsredovisning 2007 och 2011) 
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Not 7: Teckningsoptionsprogram 2014-2017 
I november år 2013 beslutades om ett teckningsoptionsprogram då det tecknades 1 605 000 
teckningsoptioner. Teckningsoptionerna kan utnyttjas från och med den 1 april 2014 till och 
med den 31 mars 2017. Optionerna gällde ledning och anställda. (Årsredovisning 2016)  
 
Not 8: Teckningsoptionsprogram 2016-2020 
Vid årsstämma den 20 april år 2016 beslutades om inrättande av ett teckningsoptionsprogram 
genom utgivande av högst 1 000 000 teckningsoptioner till ett dotterbolag i koncernen för 
vidareöverlåtelser till anställda i bolaget. (Årsredovisning 2016)  
 
Not 9: Personaloptionsprogram 2016-2020 
Årl 2016 beslutades om inrättande av ett personaloptionsprogram varvid det tilldelades 900 
000 personaloptioner till deltagare i programmet. Tilldelade personaloptioner intjänas med en 
tredjedel den 1 maj 2017, en tredjedel den 1 maj 2018 samt en tredjedel den 1 maj 2019. 
Intjäning förutsätter att deltagaren är fortsatt anställd i bolaget och inte har sagt upp 
anställningen per dagen då respektive intjäning sker. För det fall att en deltagare upphör att 
vara anställd eller säger upp sin anställning i bolaget före en intjäningsdag, får redan intjänade 
personaloptioner utnyttjas vid ordinarie tid för utnyttjande enligt nedan men vidare intjäning 
sker inte. Varje intjänad personaloption ger rätt att förvärva en aktie i bolaget och kan 
utnyttjas under perioderna från och med den 1 juni 2019 till och med den 31 augusti 2019 och 
från och med den 1 mars 2020 till och med den 31 maj 2020. (Årsredovisning 2016)  
  
AstraZeneca 
År 1913 grundades läkemedelsföretaget Astra i Södertälje. Astra gick ihop med det brittiska 
företaget Zeneca 1999 och de slog ihop namnen till AstraZeneca (Företagsamheten, 2017). 
Idag är det ett globalt, forskningsbaserat bioläkemedelsföretag med verksamhet i över 100 
länder (Hemsidan). Företaget är ett utav de större bland de utvalda företagen och har under 
tidsperioden snittat över 50 000 anställda (Årsredovisning 2005-
2016).                                                            
  
AstraZeneca erbjuder en grundlön som de anser är tillräcklig men inte högre än nödvändigt 
för att attrahera, behålla och utveckla de bästa talangerna. Deras kort- och långsiktiga 
incitamentsprogram är bundna till mål som är strategiska och ekonomiska. Programmen ska 
resultera i värde för aktieägarna. Ledningen vill samordna medarbetarnas intressen med 
aktieägarnas genom långsiktigt ägande i bolaget. Företaget ger ut icke-finansiella förmåner i 
form av privat medicinskt försäkringsskydd för partner och barn, livförsäkring, permanent 
hälsoförsäkring, företagsbil samt extra semestrar. De erbjuder också olika sorters 
utbildningsprogram i form av STAR-programmet vänt till deras talanger och program rörande 
ledarskap. Förmånerna är utformade för att attrahera, behålla och utveckla anställda, helt 
enligt deras strategi. AstraZeneca anser att grundlönen kombinerat med 
incitamentsprogrammen erbjuder ett konkurrenskraftigt och marknadsmässigt 
kompensationspaket för att motivera de anställda. (Årsredovisning 2005-2016) 
 
Not 1: Bonusprogram för ledande befattningshavare  
Bonusen baseras på en bred bedömning av prestation enligt kriterierna nedan. Det finns också 
ett krav på att de som erhåller årsbonus ska flytta över en del av den till aktier under en 
treårsperiod. 
Bonusen baseras på:                            

• Vinst per aktie. 
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• Mått relaterade till personens särskilda ansvarsområden (eller, i fallet med 
verkställande direktören, genomsnittet av de individuella utfallen för övriga ledamöter 
av koncernledningen). 

• Viktning av kvalitativa och kvantitativa mått på kvaliteten i verksamhetens utveckling. 
(Årsredovisningar 2005-2016) 
                                                                                                                                   
 
Not 2: Bonusprogram för anställda  
AstraZeneca är ett globalt företag med verksamhet i många länder. Deras bonusprogram 
varierar lite men alla baseras på prestation på individnivå och/eller verksamhetsrelaterade 
mått. Bonusen betalas ut i kontanter och/eller AstraZeneca aktier. (Årsredovisningar 2005-
2016) 
                                                                    
Not 3: AstraZeneca Share Option Plan – Teckningsoptioner 
 AstraZeneca Savings-Related Share Option Scheme godkändes av aktieägarna 1994 för en 
period om tio år. År 2000 ersattes det gamla programmet med AstraZeneca Share Option 
Plan. Optioner tilldelad i enlighet med detta program kan normalt utnyttjas mellan tre och tio 
år efter att den tilldelats, under förutsättning att prestationsvillkor har uppfyllts. Optioner 
tillgodoses genom nyemittering av aktier och det riktar sig till högre chefer och ledamöter av 
koncernledningen. Prestationsvillkoret tillämpligt på detta program var att vinsten per aktie 
måste ha vuxit med åtminstone ökningen i detaljhandelsprisindex i Storbritannien under tre år 
plus tre procent per år. Alla optioner tilldelade under detta program har blivit möjliga att 
utnyttja då prestationskriterierna har uppfyllts. (Årsredovisningar 2005-2012) 
                                                                                                         
Not 4: AstraZeneca Savings-Related Share Option Plan - Teckningsoptioner   
År 2003 godkände aktieägarna AstraZeneca Savings-Related Share Option Plan för en period 
om tio år och programmet riktar sig till berättigade medarbetare. Den första tilldelningen av 
optioner under detta program skedde i september 2003. Optioner i detta program kan normalt 
utnyttjas mellan tre och tio år efter att den tilldelats, under förutsättning att prestationsvillkor 
har uppfyllts. Optioner sker genom nyemittering av aktier. Prestationsvillkoret på detta 
program var att vinsten per aktie måste ha vuxit med åtminstone ökningen i 
detaljhandelsprisindex i Storbritannien under tre år plus tre procent per år. Alla optioner 
tilldelade under detta program har blivit möjliga att utnyttja då prestationskriterierna har 
uppfyllts. (Årsredovisningar 2005-2011) 
                                                                                                         
Not 5: Aktiekursrelaterat incitamentsprogram till anställda:  
AstraZeneca Performance Share Plan 
Programmet möjliggör beviljande av prestationsrelaterade tilldelningar av aktier i 
AstraZeneca PLC (”aktier”), vilket kan ske i form av amerikanska depåbevis i USA. Samtliga 
anställda har rätt att delta. Förutom i undantagsfall är beviljandet av sådana aktietilldelningar 
villkorade av uppfyllandet av angivna resultatmål och fortsatt anställning inom AstraZeneca-
koncernen. I praktiken är dock deltagandet mycket selektivt och prestationsinriktat. 
Programmet gäller i tio år och aktietilldelningar får normalt inte nyttjas förrän tidigast på 
treårsdagen av deras beviljande och inte heller om inte de angivna resultatmålen har uppfyllts 
vid utgången av denna treårsperiod. Under ett räkenskapsår får det maximala marknadsvärdet 
av de aktier som kan tilldelas en individuell anställd uppgå till 500% av den anställdes 
grundlön. Resultatmålet är den totala aktieavkastningen för en treårsperiod jämfört med tolv 
likvärdiga läkemedelsföretag för samma period. (Årsredovisningar 2005-2014)   
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Not 6: AstraZeneca Deferred Bonus Plan  
Denna plan infördes år 2006 och används för att under tre år skjuta upp en del av bonus som 
intjänats av VD och ledande befattningshavare i form av aktier i bolaget. Planen omfattar för 
närvarande endast Executive Directors och medlemmar av Senior Executive Team. 
(Årsredovisningar 2006-2016)       
                                                                                                             
Not 7: The AstraZeneca Pharmaceuticals LP Restricted Stock Unit Award Plan 
Denna plan introducerades 2007 och ger tilldelning av bundna aktier (RSU) till utvalda 
anställda (i första hand i USA). RSU-planen används tillsammans med AstraZeneca Share 
Option Plan för att erbjuda en mix av bundna aktier och optioner. Tilldelningar utfaller 
normalt tre år efter tilldelningsdatum och förutsätter fortsatt anställning i företaget. RSU-
planen har också använts under 2007 för tilldelningar till vissa anställda i MedImmune-delen 
av koncernen. (Årsredovisningar 2007-2011)                                            
                                                                                    
Not 8. AstraZeneca Pharmaceuticals LP Executive Performance Share Plan 
Denna plan introducerades år 2007 och används för att tilldela prestationsrelaterade aktier till 
utvalda anställda i USA på i stort sett samma villkor som tilldelningar enligt AstraZeneca 
Performance Share Plan. Tilldelningar enligt planer utfaller efter tre år under förutsättning att 
prestationskriterier uppfylls. På samma sätt som för AstraZeneca Performance Share Plan är 
prestationsvillkoret för alla deltagare, med undantag för anställda i MedImmune, kopplat till 
utfallet av bolagets totala aktieavkastning jämfört med den totala avkastningen för en utvald 
grupp av jämbördiga läkemedelsföretag. Ett särskilt prestationskriterium gäller för anställda i 
MedImmune kopplat till uppnående av MedImmunes verksamhetsmål.  
(Årsredovisningar 2007-2011)                           
                                                                                                                                                       
Not 9: MedImmune, Inc. 2008 Restricted Stock Unit Award Plan 
Denna plan introducerades år 2008 och ger tilldelning av bundna aktier till utvalda anställda i 
MedImmune. Planen används tillsammans med AstraZeneca Share Option Plan för att erbjuda 
en kombination av bundna aktier och optioner. Tilldelningar utfaller normalt tre år efter 
tilldelningsdatum och förutsätter fortsatt anställning i företaget. (Årsredovisningar 2008-
2011) 
 
Not 10: AstraZeneca Restricted Share Plan 
Denna plan introducerades år 2008 och ger tilldelning av bundna aktier till nyckelpersoner 
bland de anställda, med undantag för Executive Directors. Tilldelningar genomförs vid behov 
med varierande nyttjandedag. (Årsredovisningar 2008-2016) 
 
Not 11: AstraZeneca Investment Plan 
Denna plan infördes år 2010 och möjliggör beviljande av tilldelningar (AZIP Share Awards) 
av aktier i form av aktier eller amerikanska depåaktier. Deltagandet i AZIP är mycket 
selektivt och inkluderar vanligen endast ledande befattningshavare på grundval av deras 
prestationer. Tilldelningar enligt planen utfaller efter åtta år och är betingade av att 
prestationskriterier uppfylls under en tidsperiod av tre till åtta år. För tilldelningar år 2010 är 
prestationskriterierna knutna till den årliga utdelningen till aktieägare och utdelningstäckning 
under en fyraårig resultatperiod (Performance Period). Tilldelningarna omfattas därefter av en 
fyraårig innehavsperiod (Holding Period) innan de faller ut. AZIP justeras efter AstraZenecas 
planerade produktutvecklingscykel och speglar de långsiktiga investeringshorisonterna som 
kännetecknar branschen. Resultatkraven som är kopplade till tilldelningar enligt AZIP är en 
kombination av utdelningar och tester av utdelningstäckning bedömt över en tidsperiod på 
upp till fyra räkenskapsår med start det första räkenskapsåret i företaget där tilldelningen 
beviljades.(Årsredovisningar 2010-2016) 
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Not 12: AstraZeneca Global Restricted Stock Plan  
Denna plan introducerades år 2010 och ersätter AstraZeneca Pharmaceuticals LP Restricted 
Stock Unit Award Plan och MedImmune, Inc. 2008 Restricted Stock Unit Award Plan. Planen 
medger tilldelning av bundna aktier (RSU) till utvalda anställda under koncernledningsnivå 
och används i förening med AstraZeneca Performance Share Plan för att erbjuda en mix av 
bundna aktier och prestationsrelaterade aktier. Tilldelningar utfaller normalt tre år efter 
tilldelningsdatum och förutsätter fortsatt anställning i företaget. (Årsredovisningar 2010-
2016) 
                                                                                                                               
Not 13: The AstraZeneca 2014 Performance Share Plan 
Denna plan godkändes av aktieägarna år 2014 för en period av 10 år och ersätter AstraZeneca 
Performance Share Plan. Utdelning som beviljats enligt planen överlåts efter tre år, och för 
Executive Directors efter ytterligare en tvåårsperiod, om prestationskraven uppnås. 
Prestationen baseras på vetenskapligt ledarskap, omsättningstillväxt och ekonomisk 
utveckling. (Årsredovisningar 2014-2016) 
  
BioGaia    
BioGaia grundades år 1990 och noterades på börsen år 1998 och är idag Mid-Cap-listat 
(Hemsidan). Bolaget beskriver att deras verksamhet är helt beroende av personalens kunskap 
och för att attrahera och behålla kunnig och motiverad personal så arbetar de kontinuerligt 
med att erbjuda medarbetarna stora möjligheter att utvecklas samt betonar vikten av att hålla 
en god balans mellan arbete och fritid för att undvika stress. Vidare är det viktigt för BioGaia 
att förbli en attraktiv arbetsplats för att både kunna attrahera ny personal, men också för att 
BioGaia ska kunna behålla rätt kompetenser. För att BioGaia ska kunna motivera och behålla 
ledande befattningshavare betonar de vikten av att erbjuda ersättning som överensstämmer 
med marknaden. Under tidens gång har BioGaia även erbjudit sina anställda icke-finansiella 
förmåner i form av friskvård, sjukvård, regelbundna hälso- och friskvårdskontroller samt så 
har VD fått en bostadsförmån. BioGaia beskriver att dessa förmåner ska vara begränsade i 
omfattning samt överensstämma med marknaden. (Årsredovisning 2005-2016) 
  
Not 1: Teckningsoptionsprogram 2007-2010 
Totalt tecknades 128 950 teckningsoptioner av personalen (varav dåvarande 
företagsledningen 27 000). Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en B-aktie 
under perioden 15 maj 2010 – 31 augusti 2010. Inlösen av teckningsoptioner skedde den 31 
maj och 31 augusti och i och med att detta optionsprogram nu är avslutat har Biogaia inga 
pågående optionsprogram. (Årsredovisningar 2007-2010) 
 
Not 2: Rörlig ersättning ledande befattningshavare 
2006: 96 TSEK 
2007: 78 TSEK 
2010: 244 TSEK 
2011: 737 TSEK 
2013: 375 TSEK 
(Årsredovisningar 2006,2007,2010,2011,2013) 
 
Not 3: Teckningsoptionsprogram 2012-2015 
I juni genomfördes det teckningsoptionsprogram som beslutats på årsstämman den 8 maj 
2012. Totalt har 87 000 teckningsoptioner tecknats, varav företagsledningen tecknade 41 000. 
Teckningsoptioner emitterades till marknadspriset 14,27 kronor per option. Detta har tillfört 
moderbolaget 1,3 miljoner kronor. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en B-
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aktie för 241,90 kronor den 1 juni 2015. I det fall full teckning sker kommer bolagets egna 
kapital att tillföras 21,0 miljoner kronor. I syfte att nå en hög anslutningsgrad beslutades på 
årsstämman att betala en subvention om 10 kronor per teckningsoption (efter 1 juni 2015) till 
de anställda som tecknat optionen men inte utnyttjat rätten att köpa aktier. Reservering för 
detta åtagande har hittills inte skett, men kommer löpande att bedömas. Bedömningen i 
nuläget är att samtliga optioner kommer att utnyttjas och därmed finns inget 
reserveringsbehov. Reservering för subvention har skett under 2014 med 1,1 miljoner kronor 
då det med gällande börskurs finns risk att subventionen måste utbetalas. (Årsredovisningar 
2012-2015) 
 
Den 1 juni 2015 förföll det teckningsoptionsprogram för personalen som beslutats den 8 maj 
2012. Totalt inlöstes 65 500 optioner och aktiekapitalet uppgår nu till 17 336 462 kronor. 
Antalet B-aktier uppgår till 16 595 794 och antalet A-aktier är oförändrat, dvs 740 668. 
Teckningspriset för aktien var 241,90 kronor och 15,8 miljoner kronor tillfördes därför 
bolaget under andra kvartalet. Reserven på 1,1 miljoner kronor avsedd för subvention om 10 
kronor per aktie till de som tecknat option men inte utnyttjat rätten att köpa aktier, utnyttjades 
bara delvis (0,2 miljoner kronor). Resterande del på 0,9 miljoner kronor upp- löstes under 
andra kvartalet och påverkade rörelsekostnaderna positivt. (Årsredovisningar 2012-2015) 
  
BioInvent International 
BioInvent International grundades år 1996 och börsnoterades år 2001 (Årsredovisning 2001). 
BioInvent International är moderbolaget i BioInventkoncernen som även består av det 
helägda dotterbolaget BioInvent Finans (Årsredovisning 2016). Bolaget beskriver att de är 
väldigt bundna av sina ledande befattningshavare och nyckelpersoner och om någon av dessa 
personer skulle sluta arbeta för bolaget så skulle det kunna leda till stora konsekvenser för 
BioInvent International i form av förseningar eller avbrott i forskningsprogram eller 
utveckling. Detta innebär således att BioInvent International måste anses som en attraktiv 
arbetsgivare för att behålla men även attrahera ny personal. BioInvent International beskriver 
även att de ska erbjuda marknadsmässiga ersättningar för att kunna rekrytera och behålla 
ledande befattningshavare. (Årsredovisning 2008-2016) Utöver de incitamentsprogram som 
presenteras i tabell och noter så erbjuder de även icke-finansiella incitamentsprogram i form 
av tjänstebil, dator, mobiltelefon, friskvårdsbidrag samt extra sjukförsäkring i den mån dessa 
förmåner anses vara marknadsmässiga för ledande befattningshavare (Hemsida; 
Årsredovisning 2007-2016). 
 
Not 1: Rörlig ersättning till ledande befattningshavare 
Rörlig ersättning till ledande befattningshavare infördes år 2003. Baseras på dennes prestation 
och kan maximalt utgå med 30 procent per år av årslönen. (Årsredovisning 2005-2016) 
  
2005: 278 TSEK till VD, 700 TSEK ledande befattningshavare 
2006: 166 TSEK VD, 489 TSEK ledande befattningshavare 
2007: 188 TSEK VD, 620 TSEK ledande befattningshavare 
2008: 270 TSEK VD, 613 TSEK ledande befattningshavare 
2009: 216 TSEK VD, 577 TSEK ledande befattningshavare 
2010: 108 TSEK VD, 283 TSEK ledande befattningshavare 
2011: 210 TSEK VD, 595 TSEK ledande befattningshavare 
2012: 32 TSEK VD, 57 TSEK ledande befattningshavare 
2013: 129 TSEK VD, 276 TSEK ledande befattningshavare 
2014: 95 TSEK VD, 100 TSEK ledande befattningshavare 
2015: 174 TSEK VD, 288 TSEK ledande befattningshavare 
2016: 325 TSEK VD, 785 TSEK ledande befattningshavare 
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Not 2: Teckningsoptionsprogram 2003-2007 
I april år 2003 infördes ett teckningsoptionsprogram som var riktat till ledande 
befattningshavare och nyckelpersoner. Teckningsoptionsprogrammet kan ge en maximal 
utspädning upp till 0,7 procent och under tidsperioden 1 januari-30 april 2007 kan 
teckningsoptionerna utnyttjas till en teckningskurs på 22 SEK. 219 440 st teckningsoptioner 
har förvärvats av anställda och de resterande 92 560 teckningsoptionerna är reserverade för 
framtida rekryteringar. Under år 2005 och 2006 har inga teckningsoptioner förvärvats. År 
2007 avslutades programmet. (Årsredovisning 2003-2007) 
 
Not 3: Personaloptionsprogram ledande befattningshavare 2008-2012 
År 2008 infördes ett personaloptionsprogram som löper från år 2008 till 2012. 
Personaloptionsprogrammet omfattar högst 1 450 000 personaloptioner samt utgivande av 1 
920 090 teckningsoptioner till dotterbolaget BioInvent Finans. Varje option ger innehavaren 
rätten att teckna en ny aktie till ett lösenpris på 26,84 SEK. Personaloptionerna kan ej 
överlåtas. För att kunna utnyttja personaloptionerna krävs det att den anställde fortfarande är 
anställd i koncernen. I personaloptionsprogrammet kan grundtilldelning och extratilldelning 
ske. Grundtilldelning sker med 7 500 optioner till VD, ledningsgrupp, sektionschefer och 
andra nyckelpersoner (ca 15 personer) och med 3 750 optioner till övriga anställda (ca 90 
personer). Extratilldelning är baserad på prestation och kan tilldelas i det fall då en hög 
prestation har skett. Extratilldelning kan tilldelas med högst 15 000 optioner per år 2009-2011 
till VD och medlemmar av ledningsgrupp, högst 7 500 optioner per år 2009-2011 till 
sektionschefer och andra nyckelpersoner samt högst 3 750 optioner till övrig personal år 
2010. Under 2009 så har grundtilldelning skett med 15 000 personaloptioner och 
extratilldelning har skett med 69 750 personaloptioner. År 2010 har extratilldelning skett med 
429 750 personaloptioner. Under år 2011 har grundtilldelning skett med 37 875 
personaloptioner. 
 
År 2009 beslutades det om ett tilläggsprogram till tidigare personaloptionsprogram. Under år 
2009 och 2011 så har grundtilldelning skett med 33 750 personaloptioner. Under år 2010 har 
extratilldelning skett med 8 127 personaloptioner. Detta tilläggsprogram omfattar högst 240 
250 personaloptioner. Samma villkor gäller för tilläggsprogrammet som för tidigare 
personaloptionsprogram. (Årsredovisning 2008-2012) 
 
Not 4: Personaloptionsprogram ledande befattningshavare 2011-2015 
År 2011 infördes ett komplement till ovanstående fastställda personaloptionsprogram. Det 
nya personaloptionsprogrammet löper från år 2011 till 2015 och omfattar nyanställda ledande 
befattningshavare och nyckelpersoner som inte deltar i det tidigare 
personaloptionsprogrammet. Detta nya program omfattar högst 350 000 personaloptioner 
samt utgivande av 459 970 teckningsoptioner till dotterbolaget BioInvent Finans. Varje option 
ger innehavaren rätten att teckna en ny aktie till ett lösenpris på 30,36 SEK. I detta program 
gäller även att personaloptionerna ej kan överlåtas samt att det krävs att den anställde 
fortfarande är anställd i koncernen för att kunna omfattas av programmet. Grundtilldelning 
sker med 7 500 optioner till nyanställda medlemmar i ledningsgrupp och andra 
nyckelpersoner. Extratilldelning baseras i detta program även på prestation och kan maximalt 
uppgå till 15 000 optioner per år till medlemmar i ledningsgrupp och maximalt till 7 500 
optioner till andra nyckelpersoner. Under år 2011 har grundtilldelning skett med 37 500 
personaloptioner. Under år 2012 har extratilldelning skett med 6 667 personaloptioner. Under 
år 2013 har extratilldelning skett med 3 938 personaloptioner. (Årsredovisning 2011-2015) 
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Not 5: Personaloptionsprogram samtliga anställda 2013-2017 
År 2013 beslutades att inrätta ett nytt, långsiktigt personaloptionsprogram omfattande 
vederlagsfri tilldelning av högst 900 000 personaloptioner till samtliga anställda i koncernen. 
Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva 1,012 ny aktie i BioInvent 
International till ett lösenpris om 3,48 SEK från räkenskapsåret 2016 fram till och med den 1 
december 2017. Lösenpris och det antal aktier som varje personaloption berättigar är 
omräknade till följd av genomförd företrädesemission. Tilldelning av 102 622 
personaloptioner har skett under år 2014. (Årsredovisning 2013-2016) 
 
Not 6: Stay-on bonus till ledande befattningshavare 2015-2018 
För att kunna behålla och motivera nyckelpersoner ges en stay-on bonus ut för perioden 1 juli 
2015 - 30 juni 2018. Under denna tidsperiod kan bonusen uppgå till maximalt 100 procent av 
den fasta årslönen och utbetalas efter periodens utgång. Deltagande i programmet förutsätter 
förvärv av BioInvent-aktier som innehas under treårsperioden. Kostnad för ersättning till VD 
uppgick till 315 KSEK och 381 KSEK till andra ledande befattningshavare, för perioden 1 
juli – 31 december år 2015. Kostnad för ersättning till VD uppgick till 662 KSEK och 915 
KSEK till andra ledande befattningshavare under år 2016. (Årsredovisning 2015-2016) 
                                                                                                                                                        
Camurus 
Camurus grundades år 1991 och börsnoterades den 3 december år 2015 (Allabolag). Camurus 
är moderföretaget i en koncern som består av de amerikanska, svenska och tyska 
dotterföretagen Camurus Inc (USA), Cubosome Inc (USA), Camurus Development AB 
(Sverige), och Camurus GmbH (Tyskland). Camurus äger 100 % alla dotterföretagen. 
Camurus är väldigt måna om sin personal och betonar att de ska erbjuda marknadsmässiga 
villkor för att kunna rekrytera och behålla kvalificerade ledande befattningshavare. Bolaget 
beskriver även att införandet av deras teckningsoptionsprogram förväntas bidra till att de har 
möjlighet att rekrytera och behålla kompetenta, motiverade och engagerade medarbetare. 
Införandet av Camurus teckningsoptionsprogram väntas också öka delaktigheten och 
ansvarstagandet samt medföra en ökad motivation bland medarbetarna. (Årsredovisning 
2016) Camurus beskriver även att andra förmåner utöver fast lön, rörlig ersättning och 
pensionsförmåner ska vara av begränsad omfattning. Vidare beskriver de att de tillåter den 
anställde att byta ut en del av sin lön mot en bilförmån eller pensionsförmån. (Årsredovisning 
2015 och 2016) 
  
Under år 2014 hade bolaget ett kontant aktierelaterat bonusprogram som avsåg anställda och 
styrelseledamöter i Camurus. Programmet innebar att möjligheten att få tilldelad bonus 
skedde vid en exit-händelse. Dock så betalades ingen bonus ut, därav att detta program inte 
redogörs för i empirin. (Årsredovisning 2015) 
  
Not 1: Teckningsoptionsprogram till VD 
Camurus införde år 2005 ett teckningsoptionsprogram som omfattades av Camurus VD. 
Programmet innebar att VD:n fick möjlighet att teckna 466 830 st aktier i Camurus under 
december 2010, där optionerna aldrig utnyttjades av VD. (Årsredovisning 2005-2010) 
  
Not 2: Rörlig ersättning till ledande befattningshavare 
2006: 79 KSEK (Styrelse och VD) 
2007: 268 KSEK (Styrelse och VD) 
2008: 164 KSEK (Styrelse och VD) 
2009: 174 KSEK (Styrelse och VD) 
2010: 249 KSEK (Styrelse och VD) 
2011: 700 KSEK (Styrelse och VD) 



	
	

20	

2012: 400 KSEK (Styrelse och VD) 
2013: 836 KSEK (Styrelse och VD) 
2014: 1732 KSEK (VD och ledande befattningshavare) 
2015: 1827 KSEK (VD och ledande befattningshavare) 
2016: 2216 KSEK (VD och ledande befattningshavare) 
(Årsredovisning 2006-2016) 
 
Not 3: Teckningsoptionsprogram till VD  
År 2010 införde Camurus ett teckningsoptionsprogram som riktade sig till Camurus VD. 
Programmet innebar att VD:n fick rätt att teckna 466 830 aktier i bolaget under december år 
2014. Av dessa aktier utnyttjade VD:n 361 830 där resten såldes till moderbolaget och löstes 
in. (Årsredovisning 2010-2014) 
 
Not 4: Aktiekursrelaterat bonusprogram 2013-2015 
Camurus hade sedan år 2013 ett långsiktigt kontantreglerat incitamentsprogram som vände 
sig till anställda och styrelseledamöter i Camurus. Detta incitamentsprogram innebar att rätten 
att få ut en bonus i förhållande till tilldelade bonusandelar trädde in vid en marknadsnotering 
av Camurus aktier. Dock så skedde en modifiering av incitamentsprogrammet den 12 juni 
2015 som innebar att deltagarna på noteringsdagen skulle få ut en aktiebonus i form av aktier 
i Camurus. Camurus aktie marknadsnoterades den 3 december 2015, vilket innebar att 
aktiebonusprogrammet var intjänat och anställda och styrelseledamöter som var anställda vid 
tidpunkten hade rätt till tilldelning av aktier. (Årsredovisning 2015) 
 
Not 5: Teckningsoptionsprogram 2016-2019 
År 2016 infördes ett teckningsoptionsprogram som vänder sig till bolagets personal där 
maximalt 550 000 teckningsoptioner kan ges ut. Löptiden för programmet är 15 maj 2019 – 
15 december 2019. För teckning av aktier vid utnyttjande av optionerna så fastställdes 
teckningskursen till 99,50 SEK. Vid årsslutet så hade 47 personer deltagit i 
incitamentsprogrammet och sammanlagt hade de tecknat 404 300 teckningsoptioner. 
Resterande teckningsoptioner är avsedda för framtida rekryteringar. (Årsredovisning 
2016)        
                                                       
CellaVision 
CellaVision grundades år 1994 och börsnoterades på Nasdaq Stockholm år 2010. CellaVision 
är moderbolaget i en koncern bestående av fyra helägda dotterbolag i Sverige, USA, Kanada 
och Japan. (Årsredovisning 2016) Bolaget beskriver att de ska erbjuda en marknadsmässig 
totalkompensation för att de ska kunna rekrytera och behålla ledande befattningshavare 
(Årsredovisning 2010-2016). Utöver de incitamentsprogram som presenteras i tabell och 
noter så erbjuder CellaVision även icke-finansiella incitamentsprogram i form av bilförmån, 
friskvård, sociala aktiviteter, vidareutbildning samt gemensamma utbildningsprogram. Dessa 
förmåner erbjuder CellaVision då de betonar vikten av att rekrytera, utveckla och behålla 
medarbetare och dessa förmåner förväntas upprätthålla medarbetarnas engagemang och 
delaktighet. (Årsredovisning 2008 och 2012) 
  
Not 1: Personaloptionsprogram 
Vid början av år 2005 hade CellaVision ett optionsprogram som avsåg 600 000 
personaloptioner med teckningsoptioner som den underliggande tillgången. Detta 
optionsprogram upphörde den 15 december år 2005 vilket innebär att bolaget inte hade några 
utestående teckningsoptioner per 2005-12-31. (Årsredovisning 2005) 
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Not 2: Rörlig ersättning till ledande befattningshavare 
2009: utbetalat 399 KSEK till VD och totalt 836 KSEK till ledande befattningshavare. 
2011: utbetalas till VD med 171 KSEK samt totalt 237 KSEK till ledande 
befattningshavare.       
2012: utbetalas till VD med 190 KSEK samt totalt 263 KSEK till ledande befattningshavare. 
2013: utbetalas till VD med 250 KSEK samt totalt 0 KSEK till ledande befattningshavare. 
2014: utbetalas till VD med 379 KSEK samt totalt 919 KSEK till ledande befattningshavare. 
2015: utbetalas till VD med 0 KSEK samt totalt 284 KSEK till ledande befattningshavare. 
2016: utbetalas till VD med 473 KSEK samt totalt 674 KSEK till ledande befattningshavare. 
(Årsredovisning 2009-2016) 
                                                              
Not 3: Aktiekursrelaterat incitamentsprogram för ledande befattningshavare 
År 2011 infördes ett aktiekursrelaterat incitamentsprogram som omfattar VD och medlemmar 
i ledningsgruppen. Utfallet av incitamentsprogrammet bestäms utifrån att en jämförelse görs 
mellan CellaVisions snittkurs och generalindex på NASDAQ OMX Stockholm Q4 2010 
jämfört med Q4 2013, Q4 2011 jämfört med Q4 2014, Q4 2012 jämfört med Q4 2015 
respektive Q4 2014 jämfört med Q4 2016. För att någon ersättning ska utbetalas så måste 
CellaVisions snittkurs ha överstigit generalindex med minst 30 procent för Q4 2013 jämfört 
med Q4 2010, Q4 2014 jämfört med Q4 2011, Q4 2015 jämfört med Q4 2012 respektive Q4 
2016 jämfört med Q4 2014 samt att CellaVisions uppsatta lönsamhets- och försäljningsmål 
måste ha uppnåtts. Om en ökning sker med minst 30 procent enligt ovan så medför detta en 
bonus till VD som motsvarar 2 månadslöner och en bonus till övriga ledande 
befattningshavare på 1,5 månadslön.  
 
Vidare medför en ökning med minst 50 procent en bonus till VD på 3 månadslöner och 2 
månadslöner för övriga ledande befattningshavare. I det fall när det sker en ökning betalas 
ersättningen ut 2014, 2015, 2016 respektive 2017. Dock är beloppet maximerat till 4 
månadslöner för VD och 3 månadslöner för övriga ledande befattningshavare. Om det sker en 
ökning som är minst 100 procent så kan maximalt belopp utbetalas. För att kunna omfattas av 
incitamentsprogrammet för perioden 2011/2013, 2012/2014, 2013/2015 respektive 2014/2016 
så krävs det att den ledande befattningshavaren har varit anställd i sex månader den 31 
december det år som respektive program startade samt att anställningen inte är uppsagd under 
dessa datum. Eventuell ersättning utbetalas året efter programmet avslutats.  
                                                                                                                                                      
Löptid              Avser                                                                                                
2010-2012  Koncernledning 
2011-2013  Koncernledning och övrig svensk personal 
2012-2014  Koncernledning och övrig personal                                                   
                                                                                                         
För programmet år 2011–2013 uppnåddes inte det fastställda indexmålet och för år 2012–
2014 uppnåddes inte de fastställda lönsamhets- och försäljningsmålen varvid programmen 
inte kommer att generera några kostnader för bolaget.  
                                                              
För år 2015 och 2016 beslutades om en förnyelse av incitamentsprogrammet. Utfallet av 
incitamentsprogrammet baseras istället på en jämförelse mellan bolagets snittkurs och 
NASDAQ Stockholm PI:s genomsnitt under perioderna Q4 2015 och Q4 2017 respektive Q4 
2016 och Q4 2018. Förnyelsen innebär att ersättning utbetalas till VD på 3 månadslöner och 
1,5 månadslön för övriga ledande befattningshavare om de lönsamhets- och försäljningsmål 
som sätts upp i början av året uppnås och om kvoten för Q4 2017 överstiger kvoten för Q4 
2015 respektive Q4 2018 överstiger Q4 2016 med minst 30 procent. Om det istället sker en 
ökning om minst 50 procent så tilldelas VD en bonus på 4,5 månadslöner och 2,25 
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månadslöner för övriga ledande befattningshavare. Maximerat belopp är 6 månadslöner för 
VD och 3 månadslöner för övriga ledande befattningshavare. I det fall då ersättning utbetalas 
så sker detta under år 2018 respektive 2019.  För att kunna omfattas av programmet så krävs 
samma villkor som ovanstående, dvs. att den ledande befattningshavaren har varit anställd i 
sex månader den 31 december år 2015 respektive år 2016 samt att dennes anställning inte är 
uppsagd vid detta datum. (Årsredovisning 2011-2016) 
 
Not 4: Aktiekursrelaterat incitamentsprogram för samtliga anställda 
Ett aktiekursrelaterat incitamentsprogram för personalen infördes år 2011 och avser åren 
2011-2013, 2012-2014 respektive 2013-2015. Personalen som omfattas av programmet är den 
personal som inte omfattades av ovanstående program och som alltså inte är ledande 
befattningshavare. Detta program innebär att den anställde tilldelas 0,1-1,5 månadslöner 
under åren 2011, 2012 respektive 2013. Storleken på andelen baseras på bolagets resultat och 
omsättning under åren 2011, 2012 respektive 2013. 
 
För att någon bonus ska utbetalas krävs det att bolagets snittkurs har överstigit generalindex 
med minst 30 procent Q4 2013 jämfört med Q4 2010, Q4 2014 jämfört med Q4 2011 
respektive Q4 2015 jämfört med Q4 2012 vid en jämförelse mellan bolagets snittkurs och 
generalindex på NASDAQ OMX Stockholm. Om en ökning sker med minst 30 procent så 
tilldelas en bonus motsvarande 1 månadslön. Sker en ökning istället med minst 50 procent så 
tilldelas en bonus motsvarande 1,5 månadslön. 
 
Beloppet för incitamentsprogrammet är maximerat till två månadslöner och det maximala 
beloppet kan utbetalas om en ökning sker med minst 100 procent. I det fall när en ökning sker 
så utbetalas bonusen under åren 2014, 2015 respektive 2016. För att kunna ta del av 
incitamentsprogrammet så krävs det att den anställde har varit anställd i minst sex månader 
den 31 december det år som respektive program startade. Om den anställde varit anställd 
mindre än 36 månader vid utbetalningstillfället så ska dennes bonus minskas med 1/36-del för 
varje månad mindre som den anställde varit anställd. (Årsredovisning 2011-2015) 
  
Not 5: Bonusprogram för personalen 
Ett bonusprogram för personalen infördes år 2015 och avser åren 2015 och 2016. Programmet 
innebär att den anställde maximalt tilldelas 0,5 månadslön där utfallet baseras på bolagets 
resultat och omsättning för året. Under år 2015 uppnåddes inte bolagets lönsamhets- och 
försäljningsmål och därav betalades ingen bonus ut till personalen medan för år 2016 så 
uppnåddes målen till 53 % och därav medförde programmet kostnader för bolaget om 0,8 
MSEK för år 2016. (Årsredovisning 2015-2016) 
  
Getinge 
Getinge, tog namnet från staden där det grundades år 1904, tillverkade ursprungligen 
jordbruksutrustning. År 1932 började de inrikta sig på medicinteknik och det har de fortsatt 
med sen dess. År 1993 börsnoterades företaget. Idag har företaget verksamhet i över 40 
länder. (Hemsidan) 
  
Ersättning till ledande befattningshavare ska vara konkurrenskraftiga och marknadsmässiga 
för att talangfull personal ska attraheras, behållas och motiveras (Årsredovisning 2016). De 
syntetiska optionsprogrammen  infördes för att attrahera kompetent personal. (Årsredovisning 
2005) Getinge erbjuder även icke-finansiella förmåner i form av utbildningsprogram där 
bland annat ett av dessa program gjorde deras säljare certifierade att agera rådgivare angående 
planerings- och ombyggnadsfrågor rörande äldreboendebostäder, samt ledarskap. Vidare har 
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de under studiens gång även erbjudit tjänstebil och bostadsförmån till VD. (Årsredovisningar 
2005-2016) 
                                                                                   
Not 1: Rörlig ersättning till ledande befattningshavare 
För verkställande direktören baseras bonus på individuella mål uppställda av styrelsen. För 
andra ledande befattningshavare baseras bonus på en kombination av det egna 
ansvarsområdets utfall och individuella mål.  
  
2005: 1444 TSEK VD, 6587 TSEK ledande befattningshavare. 7 st 
2006: 2544 TSEK VD, 9160 TSEK ledande befattningshavare, 7 st 
2007: 5000 TSEK VD, 11600 TSEK ledande befattningshavare, 6 st 
2008: 8000 TSEK VD, 14300 TSEK ledande befattningshavare, 6 st 
2009: 8200 TSEK VD, 18100 TSEK ledande befattningshavare, 6 st 
2010: 11200 TSEK VD, 18163 TSEK ledande befattningshavare, 6 st 
2011: 10175 TSEK VD, 17833 TSEK ledande befattningshavare, 6 st 
2012: 6815 TSEK VD, 11733 TSEK ledande befattningshavare, 6 st 
2013: 3236 TSEK VD, 5873 TSEK ledande befattningshavare, 6 st 
2014: 0 TSEK VD, 1159 TSEK ledande befattningshavare, 6 st 
2015: 0 TSEK VD, 17961 TSEK ledande befattningshavare, 5 st 
2016: 0 TSEK VD, 15985 TSEK ledande befattningshavare, står inte antal 
(Årsredovisningar 2005-2016) 
                                                                                                         
Not 2: Syntetiskt optionsprogram 2000-2005  
År 2000 infördes i de amerikanska dotterbolagen ett syntetiskt optionsprogram omfattande 
310.000 optioner till ett tjugotal ledande befattningshavare. Programmet löpte från den 25 
januari 2000 till den 25 januari 2005. Optionsinnehavaren ägde rätt att efter varje helt 
anställningsår lösa del av optionerna under en femårsperiod. Getingekoncernen hade ingått ett 
försäkringsavtal som gav full täckning för den eventuella kursuppgången under optionernas 
löptid. Getinge betalade en årlig avgift för denna försäkring. När Getinge ingick detta avtal 
deponerades en summa på ett bankkonto, i samband med lösen återbetalades en del som stod i 
proportion till antal inlösta optioner. (Årsredovisning 2005) 
                                                                                                                               
Not 3: Syntetiskt optionsprogram 2002-2005 
År 2002 infördes ytterligare ett syntetiskt optionsprogram omfattande 120 000 optioner till 
ledande befattningshavare. Programmet löpte från år 2002 till 2005. Optionsinnehavaren ägde 
rätt att efter varje helt anställningsår lösa en tredjedel av optionerna under tre år. Värdet av 
optionen och sociala avgifter resultatfördes löpande tills dess att optionen utnyttjades. 
(Årsredovisning 2005) 
 
Not 4: Syntetiskt optionsprogram 2004-2007 
Under året 2004 infördes ett syntetiskt optionsprogram enligt beslut på ordinarie 
bolagsstämma. Programmet innebar i huvudsak följande: Ett tiotal ledande befattningshavare 
i bolagets dotterbolag i USA skall äga rätt att erhålla sammanlagt maximalt 300 000 
kontantavräknade optioner baserade på bolagets aktier. Deltagarna skall äga rätt att erhålla 
vardera mellan 15 000 och 40 000 optioner. Deltagarna ska, förutsatt fortsatt anställning, ha 
rätt att erhålla tilldelning med en tredjedel efter ett år, en tredjedel efter två år och en tredjedel 
efter tre år. Optionerna är inte överlåtbara. Vid utnyttjande skall deltagarna erhålla ett belopp 
per option motsvarande skillnaden mellan 110 procent av genomsnittskursen på bolagets aktie 
tio dagar före utfärdandet av optionerna (”Utfärdandekursen”) och kursen på bolagets aktie 
vid utnyttjandet. Deltagarnas rätt till ersättning per option skall dock oavsett en högre 
kursuppgång på bolagets aktie maximalt utgöra ett belopp motsvarande 100 procent av 
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Utfärdandekursen. Deltagarna skall äga rätt att utnyttja sina optioner allt eftersom de tilldelas 
och senast fyra år efter utfärdandet. Rätt till tilldelning förutsätter att de enskilda bolagen 
uppnår en stipulerad vinstnivå. Denna vinstnivå har inte uppnåtts under åren 2004, 2005 eller 
2006 och därför har optionerna förverkats. (Årsredovisningar 2005-2007) 
 
Not 5: Köpoptionsprogram 2006-2008 
Årstämman godkände ett köpoptionsprogram för år 2006 och lät bolaget utställa och tilldela 
högst 900.000 köpoptioner enligt följande: 

• Köpoptioner har erbjudits personer som är tillsvidareanställda i bolaget och dess 
dotterföretag i Frankrike, Sverige och Tyskland enligt följande principer. 

Kategori 1: Verkställande direktör i bolaget har erbjudits köpoptioner som ger 
möjlighet att förvärva högst 200.000 aktier. 
Kategori 2: Övriga ledande befattningshavare (7 personer) har erbjudits 
köpoptioner som ger möjlighet att förvärva högst 100.000 aktier per person. 

                                                                                                                               
• Följande antal köpoptioner har utnyttjats: 

Kategori 1: Verkställande direktör i bolaget har utnyttjat köpoptioner som ger 
möjlighet att förvärva högst 50 000 aktier. 
Kategori 2: Övriga ledande befattningshavare (7 personer) har totalt utnyttjat 
köpoptioner som ger möjlighet att förvärva 105 000 aktier 

                                                                                                                               
• Lösenperiod: Optioner som tilldelas anställda bosatta i Frankrike och Sverige kan 

utnyttjas för aktieköp under perioden 1 april till 1 juni år 2008. Optioner som tilldelas 
anställda bosatta i Tyskland kan utnyttjas för aktieköp under perioden 1 juli 2006 till 1 
juni 2008. 

                                                                                                                                                       
Styrelsen uppmuntrar till deltagande i incitamentsprogrammet genom utfästelse om en 
kontant bonus att utbetalas en månad innan tilldelade optioner förfaller. Bonusen kommer 
endast utbetalas under förutsättning att optionerna och/eller genom optionerna förvärvade B-
aktier alltjämt innehas av deltagaren samt att deltagaren alltjämt är anställd inom Getinge-
koncernen. Den kontanta bonusen kan maximalt uppgå till 50 procent av erlagd premie. 
Köpoptionerna ger rätt till förvärv av befintliga aktier av serie B och leder således inte till 
utspädning för bolagets aktieägare. (Årsredovisningar 2006-2008) 
                                                                                                                               
Not 6: Köpoptionsprogram 2007-2009 
Årsstämman godkände köpoptionsprogram för år 2007 och lät bolaget utställa och tilldela 
högst 550 000 köpoptioner enligt följande: 

• Köpoptioner skall erbjudas personer som är tillsvidareanställda i bolaget och dess 
dotterbolag i Frankrike, Sverige och Tyskland enligt följande principer: 

Kategori 1: Verkställande direktör i bolaget kommer att erbjudas köpoptioner 
som ger möjlighet att förvärva högst 100 000 aktier. 

                      Kategori 2: Övriga ledande befattningshavare (6 personer) kommer att  
erbjudas köpoptioner som ger möjlighet att förvärva högst 75 000 aktier per 
person. 

  
• Följande antal köpoptioner har utövats: 

Kategori 1: Verkställande direktör i bolaget har utövat köpoptioner som ger 
rätten att förvärva 75 000 aktier. 
Kategori 2: Totalt har andra ledande befattningshavare (6 personer) utövat 
köpoptioner som ger rätten att förvärva 230 000 aktier. 
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• Lösenperiod: Optioner som tilldelas anställda bosatta i Frankrike och Sverige kan 
utnyttjas för aktieköp under perioden 1 januari till 1 juni 2009. Optioner som tilldelas 
anställda bosatta i Tyskland kan utnyttjas för aktieköp under perioden 1 juli 2007 till 1 
juni 2009. 

                                                                                                                               
Styrelsen övervägde att uppmuntra till deltagande i incitamentsprogrammet genom utfästelse 
om en kontant bonus att utbetalas en månad innan tilldelade optioner förfaller. Bonusen 
kommer endast utbetalas under förutsättning att deltagaren fortfarande är anställd inom 
Getinge-koncernen. Den kontanta bonusen kan maximalt uppgå till 50 procent av erlagd 
premie. Köpoptionerna ger rätt till förvärv av befintliga aktier av serie B och leder således 
inte till utspädning för bolagets aktieägare. (Årsredovisningar 2007-
2009)                                                                                                                                              
 
Not 7: Köpoptionsprogram 2008-2010 
Årsstämman godkände köpoptionsprogram för år 2008 och bolaget kan utställa och tilldela 
högst 625.000 köpoptioner enligt följande: 

• Köpoptioner skall erbjudas personer som är tillsvidareanställda i bolaget och dess 
dotterbolag i Sverige och Tyskland enligt följande principer. 

Kategori 1: Verkställande direktör i bolaget kommer att erbjudas köpoptioner 
som ger möjlighet att förvärva högst 150.000 aktier. 

                      Kategori 2: Övriga ledande befattningshavare (6 personer) kommer att  
erbjudas köpoptioner som ger möjlighet att förvärva högst 150.000 aktier per  
person. 

 
• Följande antal köpoptioner har utövats: 

Kategori 1: Verkställande direktör i bolaget har utövat köpoptioner som ger 
rätten att förvärva 75.000 aktier.                                            
Kategori 2: Totalt har andra ledande befattningshavare (6 personer) utövat 
köpoptioner som ger rätten att förvärva 190.000 aktier. 

• Lösenperiod: Optioner som tilldelas anställda bosatta i Sverige kan utnyttjas för 
aktieköp under perioden 1 januari till 1 juni år 2010. Optioner som tilldelas anställda 
bosatta i Tyskland kan utnyttjas för aktieköp under perioden 1 juli 2008 till 1 juni 
2010.                                                                                                             
  

Styrelsen övervägde att uppmuntra till deltagande i incitamentsprogrammet genom utfästelse 
om en kontant bonus att utbetalas en månad innan tilldelade optioner förfaller. Bonusen 
kommer endast utbetalas under förutsättning att deltagaren fortfarande är anställd inom 
Getinge-koncernen. Den kontanta bonusen kan maximalt uppgå till 50 procent av erlagd 
premie. Köpoptionerna ger rätt till förvärv av befintliga aktier av serie B och leder således 
inte till utspädning för bolagets aktieägare. Villkoren i programmet kan inte omförhandlas. 
(Årsredovisningar 2008-2010)                                                    
                                                                                                         
Not 8: Långsiktigt incitamentsprogram (LTIP) 2016-2018 
Detta incitamentsprogram infördes år 2016 och omfattar VD och koncernledningen (11 st) 
samt ytterligare högst 75 andra ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom 
koncernen. LTIP 2016 innebär att deltagarna blir berättigade till att vederlagsfritt erhålla 
prestationsaktier om prestationsmålet har uppnåtts under prestationsperioden (2016–2018). 
Tilldelningen av prestationsaktier ska baseras på den av styrelsen fastställda miniminivån 
respektive övre målnivån avseende den ackumulerade utvecklingen av vinst per aktie under 
prestationsperioden. Miniminivån för tilldelning av prestationsaktier ska vara att 
prestationsmålet uppnås till minst 90 procent och den övre målnivån för tilldelning ska vara 
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att prestationsmålet överskrids med 10 procent eller mer. Vid maximal tilldelning av 
prestationsaktier uppgår antalet aktier i LTIP 2016 till 439 390 Getinge-aktier av serie B. 
(Årsredovisning 2016) 
  
Hansa Medical 
Hansa Medical grundades år 2001 och skiljdes sig först från sitt moderbolag år 2007 då de 
börsnoterades. Fram från år 2007 och tills 2015 ökade de anställda med cirka 300 procent. 
Hansa Medical är moderbolaget i en koncern med dotterföretaget Cartela R & D AB där det 
inte pågått någon aktivitet ännu. Ägandet består både av svenska och utländska ägande och 
det utländska ägandet har ökat de senaste åren. Vidare beskriver bolaget att de är beroende av 
sina nyckelpersoner och därav behöver attrahera och behålla sin personal. Om inte detta 
uppnås kan det ge en negativ inverkan på kort sikt. De erbjuder icke-finansiell förmån i form 
av tjänstebil.  (Årsredovisning 2007-2016). 
Not 1: Rörlig ersättning till ledande befattningshavare 
2015: VD 2700 KSEK, övriga befattningshavare 1020 KSEK 
2016: VD 0 KSEK, övriga befattningshavare 218 KSEK 
(Årsredovisning 2015-2016) 
  
Not 2: Teckningsoptionsprogram 2015-2019 
År 2015 valde Hansa Medical att införa ett teckningsoptionsprogram. Programmet sträcker 
sig ända fram till år 2019. De som valde att teckna optionerna fick en engångsbonus för att 
täcka en del av kostnaden, dock gällde inte denna bonus VD. Totalt förvärvades 296 000 
optioner av de anställda. (Årsredovisning 2015) 
 
Not 3: Prestationsbaserat aktiekursrelaterat program 2016-2019 
Från november år 2016 införde Hansa Medical ett långsiktigt incitamentsprogram i form av 
ett prestationsbaserat aktiekursrelaterat program till samtliga anställda inom koncernen. Dock 
sattes en restriktion upp på max 30 deltagare som beroende på sina positioner fick olika 
mycket optioner att dela på. VD hade rätt till 55 000, de sju andra i ledningen fick dela på 160 
000 och övriga anställda fick max vara 22 stycken som skulle dela på 90 000. Utöver det fick 
en ledande befattningshavare högst ta emot 40 000 per person och en anställd 10 000 per 
person. Programmet kom att kallas LTIP 2016.  
  
Deltagarna ges möjlighet att erhålla prestationsaktier förutsatt att uppsatta mål inom 
programmet uppfylls. De måste vara anställd hela tiden under programtiden och för att målen 
ska anses uppnådda måste totalavkastningen på Hansa Medicals stamaktie överstiga 25 
procent. För att uppnå maximal tilldelning måste avkastningen uppgå till 100 procent.  
Anledning till detta prestationsbaserade aktieincitamentsprogram var att de ville motivera och 
behålla medarbetare. Även öka balansen mellan aktieägarnas, de anställdas och bolagets 
målsättningar. De vill också att samtliga anställda blir ägare i företaget för att skapa lojalitet 
och främja ett långsiktigt värdeperspektiv. (Årsredovisning 2016) 
  
Not 4: Teckningsoptionsprogram 2008-2012 
Ett teckningsoptionsprogram infördes riktad till de anställda. Antal optioner som kunde ges ut 
var 90 000. (Årsredovisning 2008)   
      
NeuroVive Pharmaceutical  
NeuroVive Pharmaceutical grundades år 2000 och börsnoterades år 2008 (Årsredovisning 
2015). De har växt från ett litet företag utan några anställda till att år 2016 bestå av 23 
anställda (Årsredovisning 2005 och 2016). Är moderföretag i en koncern där de vid årsskiftet 
2015 ägde 71,37 procent i dotterföretaget NeuroVive Pharmaceutical Aisa Inc (som i sin tur 
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hade två helägda dotterbolag) (Årsredovisning 2015). Under 2017 behålls endast 
underdotterbolaget NeuroVive Pharmaceutical Aisa Ltd (Årsredovisning 2016). Företaget 
beskriver hur de är beroende av sina ledande befattningshavare och viktiga nyckelpersoner 
och därav behöver sätt för att behålla och attrahera dem. Utan denna typen av kvalificerad 
personal riskerar deras projekt att bli mindre effektiva på kort sikt så detta är något de arbetar 
med frammåt (Årsredovisning 2012-2016). Utöver det erbjuder de även icke-finansiella 
förmåner i form av extra sjukvårdsförsäkring till ledande befattningshavare (Årsredovisning 
2012).  
 
Not 1: Teckningsoptionsprogram för ledande befattningshavare och övrig personal 2011-2014 
Programmet ställdes ut till ledande befattningshavare och övriga anställda och hade en 
maxgräns på 164 000 teckningsoptioner. Löptiden var fram till år 2014. Ledande 
befattningshavare fick vid införandet en engångsbonus som skulle hjälpa till att täcka en del 
av kostnaderna för programmet (Årsredovisning 2011). Vid införandet av 
incitamentsprogrammet följde inte företaget Koden vilket resulterade i att löptiden blev under 
de obligatoriska tre åren. Samt att ingen styrelsemedlem som ej är anställd får teckna optioner 
vilket företaget har ett undantag på. Ingen valde att omvandla sina optioner till aktier och 
programmet avslutades år 2014. (Årsredovisning 2014) 
 
Not 2: Rörlig ersättning till ledande befattningshavare 
Rörlig ersättning gick att utläsa från och med år 2010, tidigare stod det endast ersättning men 
ej definierat i poster. År 2012 definierades den rörliga ersättningen till ledande 
befattningshavare till att den ska vara marknadsmässig och skall baseras på finansiella- och 
individuella prestationsmått. Grundprincipen är att den rörliga lönen inte får överstiga 30 
procent av den fasta årslönen, därav uppgår maxersättning till 1 200 000. År 2014 höjdes 
maxgränsen till 1,5 miljoner kronor. År 2016, ökades maxtaket på rörlig ersättning till två 
miljoner kronor för ledande befattningshavare samt nyckelpersoner baserat på antal anställda 
de är. VD fick rätt till max 30 procent av fast lön, ledande befattningshavare 20 procent och 
nyckelpersoner 10 procent. 
  
2010, fick ledande befattningshavare 150 TSEK 
2011, fick ledande befattningshavare 236 TSEK 
2012, fick ledande befattningshavare 240 TSEK 
2013, fick ledande befattningshavare 593 TSEK 
2014, fick ledande befattningshavare 1 048 TSEK  
2015, ledande befattningshavare fick 1 077 TSEK 
2016, fick ledande befattningshavare 726 TSEK 
(Årsredovisning 2011-2016) 
  
Not 3: Rörligt aktieprogram på lång sikt                                                                 
År 2016 valde företaget att införa ett rörligt aktiekursrelaterat program som ska verka på lång 
sikt. Deltagarna mottog en bonus som de fick för att kunna köpa aktier i Neurovive 
Pharmaceutical. De anställda tilldelades olika stor bonus beroende på position och deras 
inflytande över företagets utveckling.  Aktier inom programmet låses under tre år oavsett om 
deltagarna fortfarande jobbar på företaget eller ej och de går inte att sälja tidigare. Summan 
för det långsiktiga ersättningsprogrammet kan högst uppgå till 1 000 000 kr. VD fick rätt till 
15 procent, ledande befattningshavare tio procent och nyckelpersoner 5 procent ersättning av 
sin fasta lön som maxgräns på programmet. Programmet tillsattes för att främja ledande 
befattningshavare och övriga nyckelpersoner på lång sikt och uppmuntra dem till att investera 
i företaget.  
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Not 4: Rörlig ersättning till övrig personal 
2011 uppgick till 27 TSEK 
2013 uppgick till 60 TSEK 
2014 uppgick till 152 TSEK 
(Årsredovisning 2011 och 2014) 
  
Ortivus 
Ortivus grundades år 1985 och inriktar sig på medicintekniska förbättringar till 
akutsjukvården. De börsnoterades år 1997 och har i dagsläget 20 anställda. Klassifikationen 
enligt aktiemarknaden är small business för Ortivus. De ingår i en koncern där Ortivus agerar 
moderföretag till de helägda dotterbolagen Ortivus UK Ltd, Elementanalys Analytica AB, 
Biohome AB och Cardiological Decision Support Uppsala AB. För närvarande är endast det 
förstnämnda dotterbolaget i verksamhet. (Årsredovisning 2016) 
 I sina årsredovisningar beskrivs hur fokus läggs på att attrahera och behålla anställda. De 
strävar efter att vara en arbetsplats där personer med hög utbildningsnivå drar sig till och för 
att lyckas med detta arbetar de med komponenter som ägandeskap och eget ansvar. Ersättning 
till ledande befattningshavare ska hålla en nivå så att kompetenta ledare attraheras, motiveras 
och stannar kvar i företaget. (Årsredovisning 2016) 
  
De har även under studiens gång erbjudit icke-finansiell ersättning i form av bilförmån och 
extra sjukvårdsförsäkring till ledande befattningshavare (Årsredovisning 2005-2016). 
  
Not 1: Rörlig ersättning till ledande befattningshavare 
Den rörliga lönen baseras på resultat jämfört med budget.  
  
2005, 363 TSEK ledande befattningshavare 
2006, 441 TSEK ledande befattningshavare 
2007, 218 TSEK ledande befattningshavare 
2008, 721 TSEK ledande befattningshavare 
2009, 168 TSEK ledande befattningshavare 
2010, 143 TSEK ledande befattningshavare 
2011, 91 TSEK ledande befattningshavare  
2012, 766 TSEK ledande befattningshavare 
2013, 576 TSEK ledande befattningshavare  
2014, 0 TSEK 
2015, 0 TSEK 
2016, 0 TSEK 
(Årsredovisningar 2005-2016) 
 
Not 2: Provision 
Inom företaget finns även en provisionsbaserad bonus som riktar in sig på säljpersonalen. För 
att ta del av denna provision krävs det att de anställda presterar till den budget som är uppsatt 
samt att den baseras på den försäljning de gjort. (Årsredovisningar 2005-2016) 
 
Not 3: Bonusprogram för dotterbolagschefer 
Till dotterbolagschefer har ett incitament i form av tantiem ställts ut. Denna grundar sig på 
resultat jämfört med den budget som har satts upp. (Årsredovisningar 2005-2010) 
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Not 4: Personaloptionsprogram 2005-2007 
I företaget startades ett optionsprogram år 2005 som vände sig till de ledande 
befattningshavarna i koncernen. Detta optionsprogram hade en tidsperiod på tre år med 
villkoren att max 500 000 optioner får ges ut. År 2005 och 2006 uppfylldes inte nyckeltalen 
därav ingen intjäning av optioner. År 2007 beslöt styrelsen att återta förslaget om utgivande 
av personaloptioner i Ortivuskoncernen. Föregående år infriades inte de tillväxt- och 
lönsamhetskriterier som stämman uppställt varför något intjänande av optioner inte ägde 
rum  år 2006. Under året och på balansdagen finns inga förpliktelser om aktierelaterade 
ersättningar till anställda i Ortivuskoncernen. Av tidigare treåriga optionsprogram beslutat 
och initierat år 2005 kvarstod vid årets början 221 667 optioner för utgivande under år 2007. 
Styrelsen beslöt dock att inte föreslå årstämman 2007 utgivande av dessa optioner. Därmed 
har inga optioner utgivits under detta program. (Årsredovisningar 2005-2007)   
  
Not 5: Teckningsoptionsprogram 2008 
År 2008 gavs 500 000 teckningsoptioner ut till VD och ledande befattningshavare inom 
koncernen med en löptid på tre år. Under år 2010 utsläcktes 350 000 av dessa optioner och 
överfördes till ett nytt program med förlängd tidsperiod. Det nya programmet fick 
tidsperioden åren 2010-2013 med samma villkor som tidigare. Utöver det gavs 400 000 nya 
teckningsoptioner ut i det nya programmet. Vid avslutad tjänst i företaget köptes optionerna 
tillbaka och när ny VD tillträdde år 2011 ställdes 150 000 köpoptioner till denne ut. Vid 
avslutandet av senare program har 55 000 teckningsoptioner gällande B-aktier utnyttjas. Även 
de 150 000 optioner till den nya VD:n användes för att teckna B-aktier. 
Båda programmen är nu avslutade. (Årsredovisningar 2008-2014)   
 
Not 6: Aktiekursrelaterat bonusprogram 
Mellan åren 2008 och 2011 pågick ett aktiekursrelaterat bonusprogram som vände sig till alla 
anställda inom moderbolaget i Ortivuskoncernen. Detta program gäller inte dem som 
uppfyller kriterierna för teckningsoptionsprogrammet (se not 5). Programmet baseras på hur 
mycket aktien stigit multiplicerat med 10 000 och är fördelat på två perioder. För att ta del av 
bonus krävs anställning i företaget samt att ett maxtak är uppsatt till en hel årslön första 
perioden och en halv årslön under andra perioden. Under varken första eller andra perioden 
uppkom någon bonus. (Årsredovisningar 2008-2011)   
  
Not 7: Köpoptionsprogram för VD 2011-2014 
Bolagets huvudägare Ponderus Invest AB har den 27 december år 2011 utfärdat 150 000 st 
köpoptioner omfattande lika många B aktier i Ortivus till bolagets VD Carl Ekvall. 
Köpoptionerna löper till den 31 december 2014 och lösenpriset uppgår till 2,60 kr per aktie. 
Carl Ekvall har betalt marknadsmässig ersättning för köpoptionerna. Carl Ekvall valde att 
nyttja samtliga optioner när löptiden var slut. (Årsredovisningar 2011-2014)   
 
Probi  
Probi har en stor global bredd och år 2016 ökade antalet arbetande från 37 till 200 på grund av 
förvärvet av Nutraceutix, senare omdöpt till Probi USA Inc. De uttrycker sitt behov av att 
kunna behålla medarbetare samt rekrytera och introducera nya medarbetare med efterfrågad 
kompetens. Anledningen varför de har utformat bonusprogram är för att attrahera och behålla. 
Utveckling är en nyckelfaktor för dem och därav behövs personal som är mycket kvalificerad, 
både ny och sådan de redan har inom organisationen. Under år 2011 uttryckte Probi även att 
de behövde attrahera ny personal för att kunna expandera sin verksamhet. (Årsredovisning 
2008-2016)  
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År 2008 startades ett kompetensutvecklingsprogram som samtliga anställda kunde bli 
deltagare i samt ett mentorsprogram till utvalda anställda. Kompetensutvecklingsprogrammet 
är kopplad med externa aktörer för att vidga de anställdas kunskaper. Genom att inte bara ha 
ett internt program hoppas Probi kunna främja ett långsiktigt perspektiv samt öka 
medarbetarnas effektivitet, motivation och hälsa. Utöver det hoppas de även tack vare 
programmet att attrahera och behålla personal.  
(Årsredovisning 2008) 
 
Not 1: Köpoptionsprogram 2004-2007 
VD:n innehar 40 000 köpoptioner och person i ledningsgruppen 20 000 stycken. År 2006 
tillsattes en ny VD som utdelades 20 000 köpoptioner. Under 2007 avslutades programmet 
utan inlösen. (Årsredovisning 2004-2007) 
 
Not 2: Rörlig ersättning till anställda 
Probi har haft ett kortsiktigt incitamentsprogram igång sedan år 2007. VD ska vid 
måluppfyllelse på 100 procent få ut 30 procent på sin grundlön. Maxtaket för bonusen är 50 
procent av årslönen. Utöver VD har även vissa ledande befattningshavare och personal rätt till 
rörlig ersättning. Ett undantag som skedde gällande regler till VD var år 2016 då VD mottog 
en bonus som var lika stor som 80 procent av sin grundlön. Detta gjordes för extra bra insats i 
och med förvärv att ett nytt företag. (Årsredovisning 2007-2016)  
  
2007-2009, målen uppnåddes ej.  
2010, 216 TSEK VD, 202 TSEK ledande befattningshavare, 607 TSEK övr personal.  
2011, 323 TSEK VD, 408 TSEK ledande befattningshavare, 616 TSEK övr personal. 
2012, 168 TSEK VD, 192 TSEK ledande befattningshavare, 226 TSEK övr personal. 
2013, 387 TSEK VD, 648 TSEK ledande befattningshavare, 1365 TSEK övr personal. 
2014, 646 TSEK VD, 1686 TSEK ledande befattningshavare, 2733 TSEK övr personal. 
2015, 1299 TSEK VD, 2334 TSEK ledande befattningshavare, 3270 TSEK övr personal. 
2016, 2258 TSEK VD, 3196 TSEK ledande befattningshavare, 6011 TSEK övr personal. 
(Årsredovisning 2007-2016) 
  
Not 3: Aktiekursrelaterat incitamentsprogram för ledande befattningshavare 2011-2014 
Ett aktiekursrelaterat incitamentsprogram ställdes ut till ledande befattningshavare mellan 
åren 2011-2014. Programmet stämdes av i två perioder, 2011-2012 samt 2012-2013 där vissa 
förutbestämda mål ska ha nåtts för att utdelning ska ske. En maxgräns på 1,44 månadslöner är 
satt för deltagarna. Ett annat kriterium är att det även ska rymmas inom ramen för den rörliga 
ersättningen. År 2014 avslutades programmet utan att ge rätt till någon ersättning. 
(Årsredovisning 2011-2014) 
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Bilaga 2  
Nedan sammanställs information från Bilaga 1 angående vilka företagen uttryckt sig vilja 
attrahera, behålla och motivera personal samt till vilka deras program vänder sig till. Datan är 
insamlad från företagens årsredovisningar med hänsyn till hur de själva har uttryckt 
förväntningar om vad deras incitamentsprogram ska ha för inverkan på ABM-faktorerna. De 
röda kryssen i modellerna står för vad ABM-modellen säger att incitamentsprogrammen ska 
ha för inverkan på ABM-faktorerna och de svarta kryssen vad företagen uttrycker.  
  
De etablerade företagen 
Bland de etablerade företagen har alla uttryckt sig på något sätt med vad de anser deras 
incitamentsprogram kommer resultera i. 
  
Active Biotech vill attrahera, behålla och motivera ledande befattningshavare. De lyckas att 
behålla ledande befattningshavare de första sju åren.  
       
   Attrahera Behålla Motivera 
Långsiktiga Incitamentsprogram       X      X        
Personaloption 
Kortsiktiga incitamentsprogram       X       X 
Förmåner       
Bilförmåner, hälsa 
Grundlön         X 
Marknadsmässig 
  
AstraZeneca vill attrahera, behålla och motivera anställda. De lyckas attrahera, behålla och 
motivera alla anställda i snitt under hela tidsperioden i enlighet med teorin.  

 
Attrahera Behålla Motivera 

Långsiktiga Incitamentsprogram     X      X      X 
Tecknings-/aktiekursprogram 
Kortsiktiga incitamentsprogram    XX      XX 
Rörlig ersättning ledande + anställda 
Förmåner       
Utbildning, hälsa, bil, semester     X                     X 
Grundlön      XX   
Marknadsmässig 
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BioGaia vill attrahera, behålla och motivera anställda. De har haft långsiktigt till alla förutom 
fyra år vilket gör att de enligt teorin lyckats behålla personal. Dock har de endast lyckats 
attrahera och motivera ledande befattningshavare fem år.  
      
   Attrahera Behålla Motivera 
Långsiktiga Incitamentsprogram      X                 XX                   X 
Teckningsoptionsprogram 
Kortsiktiga incitamentsprogram      X        X 
Rörlig ersättning ledande 
Förmåner       
Hälsa, bostad VD                            
Grundlön        X  
Marknadsmässig 
  
Getinge vill attrahera, behålla och motivera ledande befattningshavare, samt attrahera 
personal. De lyckas attrahera och motivera ledande befattningshavare varje år. Behålla 
ledande befattningshavare första sex åren och ledande befattningshavare plus nyckelpersoner 
det sista året igen.  
      
    Attrahera Behålla Motivera 
Långsiktiga Incitamentsprogram         X      X 
Syntetiska-Köpoptioner Led/Aktiekursprogram Nyckel 
Kortsiktiga incitamentsprogram         X         X 
Rörlig ersättning ledande  
Förmåner       
Utbildning, tjänstebil & bostad till ledande    
Grundlön            X  
Marknadsmässig 
  
Ortivus vill attrahera och behålla anställda, men även motivera ledande befattningshavare. 
De lyckas attrahera och motivera ledande befattningshavare fram till år 2013. Övriga 
anställda attraherades fram till år 2016 genom rörlig ersättning. Fyra år lyckades de behålla 
alla anställda, men ledande i alla år i genomsnitt.  
      
    Attrahera Behålla Motivera 
Långsiktiga Incitamentsprogram                         X        
Personal (L)-/Tecknings- (L)/Köpoptioner (VD) och       X      X 
Aktiekursbaserad (A) 
Kortsiktiga incitamentsprogram        X        X 
Rörlig ersättning ledande + anställda 
Förmåner       
Bil och hälsa                             
Grundlön          X  
Marknadsmässig 
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Sammanställning av hur de etablerade företagen har uttryckt sig vad de olika 
incitamentsprogrammen ska ha för effekt.  
  
Etablerade företag Attrahera Behålla Motivera 

Långsiktiga incitamentsprogram 4 2 3 

Kortsiktiga incitamentsprogram 1   1 

Icke-finansiella förmåner 1 1   

Grundlön       
  
  
De nya företagen 
I tabellerna nedan är det endast tre av sju företag som specifikt uttryckt sig vad de vill göra 
med sina program 
  
Camurus önskar att attrahera, behålla och motivera ledande befattningshavare. 
Överensstämmer med teorin fyra år gällande ledande befattningshavare. Annars endast VD 
alla år.       
   Attrahera Behålla Motivera 
Långsiktiga Incitamentsprogram        X     X X       X 
Tecknings-/aktiekursprogram 
Kortsiktiga incitamentsprogram       X         X 
Rörlig ersättning ledande  
Förmåner       
Bilförmåner 
Grundlön         X  
Marknadsmässig 
  
Alligator Bioscience önskar att attrahera och behålla nyckelpersoner (ledande 
befattningshavare). Lyckas med att behålla enligt teorin men inte att attrahera eftersom de 
kortsiktiga endast riktar sig till ledande befattningshavare. Dock lyckas de attrahera en av 
målgrupperna som var ledande eftersom rörlig ersättning ställts ut till dem. Ställts ut typ hela 
tiden.       
   Attrahera Behålla Motivera 
Långsiktiga Incitamentsprogram       X         
Tecknings-/personaloptionsprogram 
Kortsiktiga incitamentsprogram       X       X 
Rörlig ersättning ledande  
Förmåner       
Ska finnas  
Grundlön          X   
Marknadsmässig 
 
  
BioInvent International vill attrahera och behålla ledande befattningshavare och 
nyckelpersoner. De lyckas enligt teorin att attrahera och behålla ledande befattningshavare 
alla år, men inte attrahera nyckelpersoner eftersom de icke fanns något rörlig utställd till dem.  
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   Attrahera Behålla Motivera 
Långsiktiga Incitamentsprogram      X         
Tecknings-/personaloptionsprogram 
Kortsiktiga incitamentsprogram        X        X 
Rörlig ersättning ledande  
Förmåner      
Bil, elektronik, hälsa Ledande 
Grundlön          X  
Marknadsmässig 
  
CellaVision vill attrahera och behålla ledande befattningshavare. De senaste sex åren lyckas 
de att attrahera och behålla sin målgrupp enligt teorin.  
 
    Attrahera Behålla Motivera 
Långsiktiga Incitamentsprogram       X         
Perosnaloption-/aktiekursprogram 
Kortsiktiga incitamentsprogram        X        X 
Rörlig ersättning ledande/övrig 
Förmåner       
Bilförmåner, hälsa, utbildning 
Grundlön          X   
Marknadsmässig 
  
Hansa Medical vill attrahera, behålla och motivera nyckelpersoner (ledande 
befattningshavare). Bara de två sista åren når de de ledande. Fem andra år lyckas dem behålla 
all personal.   
      
   Attrahera Behålla Motivera 
Långsiktiga Incitamentsprogram      X X        X 
Tecknings-/aktiekursprogram 
Kortsiktiga incitamentsprogram        X         X 
Rörlig ersättning ledande  
Förmåner       
Bil 
Grundlön           X 
Marknadsmässig 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
NeuroVive Pharmaceutical vill attrahera och behålla ledande befattningshavare och 
nyckelpersoner. För ledande befattningshavare har de i princip lyckats behålla och attrahera 
ledande. För nyckelpersoner har de haft långsiktiga sedan år 2011 men endast rörlig i tre år. 
Därav lyckas de behålla men endast lite grann med attrahera.   
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    Attrahera Behålla Motivera 
Långsiktiga Incitamentsprogram                         X        
Tecknings-/aktiekursprogram 
Kortsiktiga incitamentsprogram         X        X 
Rörlig ersättning ledande + anställda 
Förmåner       
Hälsa ledande  
Grundlön           X  
Marknadsmässig 
   
Probi vill attrahera, behålla och motivera all personal. Till ledande befattningshavare har de 
fem utav åren program som lyckats attrahera, behålla och motivera ledande befattningshavare. 
Att attrahera och motivera ledande befattningshavare lyckas med i varje år. Angående övrig 
personal så har de inget för att behålla dem men lyckas attrahera och motivera de senaste sju 
åren.        

Attrahera Behålla Motivera 
Långsiktiga Incitamentsprogram       X         
Köpoption-/aktiekursprogram till ledande 
Kortsiktiga incitamentsprogram               XX        X       X 
Rörlig ersättning ledande + anställda 
Förmåner          X                 X                    X  
Utbildning 
Grundlön          X   
Marknadsmässig 
   
  
Sammanställning av hur de nya företagen har uttryckt sig vad de olika 
incitamentsprogrammen ska ha för effekt.  
  
 Tabell 6. Nya företagens förväntningar av incitamentsprogrammen. 

 

 
  
  
 
	

Nya företag Attrahera Behålla Motivera 

Långsiktiga incitamentsprogram 1 2 2 

Kortsiktiga incitamentsprogram 1 1   

Icke-finansiella förmåner 1 1 1 

Grundlön       


