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Summary 

Share and share-based incentive programs are commonly used by publicly 

listed Swedish companies. The incentive programs are often directed towards 

company executives, in order to increase long-term executive performance 

and align the interests of company executives and shareholders. However, 

such incentive programs have been subject of previous corporate governance 

failures, which have threatened the confidence for the Swedish business sec-

tor. This has led to more extensive law and self-regulation in the area of 

renumeration, which affects the programs in question, in order to increase 

shareholders’ influence over them.  

 

This thesis aims to study how law and self-regulation affects shareholders’ 

decision right concerning implementation of share and share-based incentive 

programs towards company executives, as well as how the law and self-reg-

ulation interact with each other. The thesis further aims to shed light on how 

the decision rules relate to the corporate governance problems, that the pro-

grams are intended to curb according to economic theory. The selected issues 

are relevant due to newly implemented law and self-regulation in the area, 

whilst share and share-based incentive programs are analyzed from a broader 

corporate governance perspective at the same time.  

 

Additionally, the legal field has been examined with the use of dogmatic legal 

methodology. Analytical legal methodology has been used in order to enable 

a freer argumentation considering self-regulation as well as economic reason-

ing and theory. The analysis has led to the conclusion that the shareholders’ 

decision right, concerning the implementation, depends on the program type 

and the company executives covered by it. However, self-regulation places 

more far-reaching requirements than law, as an effect of the functioning of 

self-regulation. Furthermore, the shareholders decision right is congruent 

with economic theory. Due to stock ownership concentrations though, it re-

mains important that minority shareholders receive adequate legal protection.  



 2 

Sammanfattning 

Aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram är vanligt förekommande 

på den svenska aktiemarknaden. Programmen riktas ofta till bolagsledningen 

i aktiemarknadsbolag i syfte att skapa långsiktiga bolagsstyrningsengage-

mang i aktieägarnas intresse samt att behålla och rekrytera nyckelpersoner till 

bolaget. Aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram har samtidigt va-

rit föremål för tidigare bolagsstyrningsmisslyckanden som har ansetts hota 

förtroendet för svenskt näringsliv. Detta har föranlett utvecklingen mot mer 

omfattande lag- och självreglering på ersättningsområdet, som träffar pro-

grammen i fråga, för att därigenom öka aktieägarnas inflytande över dem.  

 

Förevarande uppsats syftar till att undersöka hur lag- och självreglering in-

verkar på aktieägarnas bestämmanderätt över beslut om införande av aktie- 

och aktiekursrelaterade incitamentsprogram riktade till bolagsledningen och 

hur reglerna samspelar med varandra. Uppsatsen syftar vidare till att belysa 

hur beslutsreglerna förhåller sig till den bakomliggande bolagsstyrningspro-

blematik som programmen ger uttryck för att stävja enligt ekonomisk teori. 

De valda frågeställningarna är av relevans till följd av den nya lag- och 

självregleringen på området, samtidigt som aktie- och aktiekursrelaterade in-

citamentsprogram analyseras ur en bredare bolagsstyrningskontext. 

 

Rättsläget har redogjorts för genom rättsdogmatisk metod. Rättsanalytisk me-

tod har använts i syfte att föra en friare argumentation som även beaktar 

självregleringen. På så sätt har frågeställningarna även kunnat belysas utifrån 

ett rättsekonomiskt perspektiv. Analysen har mynnat ut i slutsatsen att aktieä-

garnas bestämmanderätt över beslut om införande av programmen i fråga är 

avhängig programtypen och den personkrets som omfattas. Självregleringen 

ställer emellertid mer långtgående krav än lagregleringen, vilket följer av 

självregleringens funktion. Aktieägarnas bestämmanderätt är vidare förenlig 

med ekonomisk teori. Till följd av befintliga ägarkoncentrationer är det emel-

lertid av vikt att adekvat rättsskydd uppställs gentemot aktieägarminoriteten. 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund  

Fram till 1980-talet var incitamentsprogram en relativt okänd företeelse på 

den svenska aktiemarknaden.1 Allt sedan dess har beslut om införande av in-

citamentsprogram ökat i omfattning bland svenska aktiemarknadsbolag, 

särskilt beträffande aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram.2 Idag 

beräknas mer än hälften av alla svenska aktiemarknadsbolag ha ett eller flera 

pågående program. Av PwC:s studie från 2019 framgår att 58 % av de bolag 

som studien omfattar antingen beslutade om nya aktie- och aktiekursrelate-

rade incitamentsprogram eller har utestående program sedan tidigare.3 Av 

rapporten framgår vidare att 71 % av alla bolag som omfattas av Large  Cap-

segmentet vid Nasdaq Stockholm (Stockholmsbörsen) beslutade om nya ak-

tie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram eller har utestående program 

sedan tidigare, vilket tyder på att det finns ett särskilt stort intresse för aktie-

relaterad ersättning bland de större aktiemarknadsbolagen.4  

 

Programmen riktas huvudsakligen till bolagsledningen och motiveras ofta 

med att skapa långsiktiga bolagsstyrningsengagemang i aktieägarnas intresse 

samt att behålla och rekrytera nyckelpersoner till bolaget.5 Ersättning till bo-

lagsledningen i aktiemarknadsbolag är dock ett ämne som inte sällan är 

föremål för diskussion.6 Ett samlingsnamn för de åsyftade diskussionerna är 

bolagsstyrning, eller Corporate Governance uttryckt på engelska, som berör 

frågor om styrning, kontroll och inflytande i aktiebolag i allmänhet och i ak-

tiemarknadsbolag i synnerhet.7  

 
1 Sevenius & Örtengren (2017) s. 365.  
2 PWC har sammanställt uppgifter om aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram i 

de största aktiemarknadsbolagen i Sverige sedan 2002. Den senast publicerade studien av-
ser 2019 och omfattar 702 bolag noterade vid Nasdaq Stockholm, Nasdaq First North och 
Nordic Growth Market.   

3 PwC:s rapport (2019) s. 3.  
4 PwC:s rapport (2019) s. 5.  
5 Westermark et al. (2019) s. 62.  
6 Rodhe & Skog (2020) s. 193.  
7 Stattin (2008) s. 35.  
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Den moderna utvecklingen av bolagsstyrning växte fram i USA under 1980-

talet efter flertalet uppmärksammade företagsskandaler, ofta relaterade till 

höga ersättningsnivåer och olämpliga ersättningssystem.8 Detsamma inträf-

fade i Sverige vilket riskerade att sänka förtroendet för svenskt näringsliv.9 

Samtidigt som aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram anses 

kunna reducera intressekonflikten mellan aktieägare och bolagsledning 

hänger alltså sådana program samman med tidigare bolagsstyrningsmisslyck-

anden.10 Lagstiftaren har emellertid försökt komma till rätta med 

problematiken genom lag- och självreglering som också träffar aktie- och ak-

tiekursrelaterade incitamentsprogram, för att därigenom öka aktieägarnas 

inflytande över programmen.11 

 

Det har dock tidigare funnits inkongruens beträffande beslutsformerna för 

vissa program i den svenska självregleringen.12 Olika typer av aktie- och ak-

tiekursrelaterade incitamentsprogram fordrar därutöver olika lagstadgade 

majoritetskrav. Utöver kommersiella och marknadsmässiga aspekter av såd-

ana program har därmed beslutsfrågor och majoritetskrav resulterat i vissa 

oklarheter.13 Den senaste tiden har emellertid föranlett förändringar inom så-

väl den lagreglering som självreglering som träffar aktie- och 

aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Dels i fråga om ändringar i Aktiebo-

lagslagen 2005:55 (ABL) som innebär utökade riktlinjer för ersättning till 

ledande befattningshavare samt krav på upprättande av en ersättningsrapport. 

Dels i fråga om ett nytt initiativuttalande från Aktiemarknadsnämnden angå-

ende beslut om ersättningar till ledande befattningshavare och 

incitamentsprogram genom AMN 2021:09 samt nya regler om ersättningar 

till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram (Ersättningsreg-

lerna) utfärdade av Kollegiet för svensk bolagsstyrning (Kodkollegiet). 

Frågan är därmed vilken bestämmanderätt som aktieägare har över beslut om 

införande av sådana program.  

 
8 Grundell et al. (2011) s. 115.  
9 SOU 2004:47 s. 16.  
10 Munck & Skog (2011) s. 154.  
11 Prop. 2005/06:186 s. 1.  
12 Munck & Skog (2011) s. 113.  
13 Munck & Skog (2011) s. 103.  
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1.2 Syfte   

Aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram har nyligen blivit föremål 

för nya regler på den svenska lag- och självregleringens område. Syftet med 

förevarande uppsats är att undersöka det nya rättsläget i förhållande till be-

slutsreglerna, genom att utröna aktieägarnas bestämmanderätt över beslut om 

införande av aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram riktade till 

bolagsledningen i svenska aktiemarknadsbolag samt hur lag- och självregle-

ringen samspelar med varandra. Syftet är vidare att belysa hur beslutsreglerna 

om införande av aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram förhåller 

sig till den bakomliggande bolagsstyrningsproblematik som avspeglas i ak-

tiebolagets inneboende intressekonflikter och som programmen ger uttryck 

för att stävja enligt ekonomisk forskning.  
 

1.3 Frågeställningar 

För att uppnå ovannämnda syfte har denna uppsats att besvara följande fråge-

ställningar:  

• Hur inverkar svensk lag- och självreglering på aktieägarnas bestäm-

manderätt över beslut om införande av aktie- och aktiekursrelaterade 

incitamentsprogram riktade till bolagsledningen i svenska aktiemark-

nadsbolag och hur samspelar reglerna med varandra?  

• Hur förhåller sig beslutsreglerna till den bolagsstyrningsproblematik 

som aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram ger uttryck för 

att stävja enligt principal- agentteorin?  

 

1.4 Avgränsningar  

Uppsatsen är avgränsad till att omfatta beslutsreglerna i ABL, AMN 2021:09, 

Ersättningsreglerna och Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Incitaments-

program som faller utanför ramarna för aktie- och aktiekursrelaterade 
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incitamentsprogram, exempelvis vinstandelslån och kapitalandelslån som re-

gleras i 11 kap. ABL, behandlas inte. Detsamma gäller för regler som träffar 

anställda som inte ingår i bolagsledningen. Uppsatsen tar vidare sikte på 

svenskregistrerade aktiemarknadsbolag noterade vid Stockholmsbörsen. Ak-

tie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram i onoterade aktiebolag och i 

andra associationsformer ligger således utanför framställningens ramar. Upp-

satsen är därutöver avgränsad till att omfatta den huvudsakliga regleringen på 

området. Därför behandlas inte den särskilda sektorslagstiftning som träffar 

ersättningar i noterade banker och andra noterade finansiella företag, som till-

lämpas vid sidan av den övriga aktiebolags- och aktiemarknadsrättsliga 

regleringen. Eftersom uppsatsen utgår ifrån den civilrättsliga regelstrukturen 

ligger även skatterättsliga och redovisningsmässiga aspekter utanför om-

fånget för denna uppsats. Detsamma gäller för informationsregler relaterade 

till programmen. Informationsregler är av avgörande betydelse för en funge-

rande marknad. Särskilda informationsregler i förhållande till programmen är 

dock dels detaljerat utformade, dels spridda och förtjänar därmed en ordentlig 

genomlysning som inte ges utrymme för i denna uppsats. Materiella villkor 

som ofta utgörs av deltagandevillkor, prissättningsvillkor, intjänandevillkor 

och tilldelningsvillkor ligger också utanför uppsatsens ramar, till följd av den 

avtalsfrihet som råder i förhållande till sådana villkor, även om lag- och 

självreglering uppställer vissa ramar.14 Vissa materiella villkor nämns emel-

lertid i syfte att skapa en förståelse för innehållet i de ersättningsavtal som 

utgörs av aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram, utan att för den 

delen beskrivas närmre. Rättsföljder utreds därtill inte.  

 

1.5 Metod och perspektiv  

I den del som uppsatsen fastställer gällande rätt avseende beslutsreglerna för 

införande av aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram utgår fram-

ställningen ifrån lagreglering, förarbeten, praxis och doktrin. Uppsatsen tar 

därmed ledning av de allmänt accepterade rättskällelärorna vid klarläggandet 

 
14 Westermark et al. (2019) s. 225.  
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av de lege lata, varför metoden får beskrivas som rättsdogmatisk i denna del.15 

När gällande rätt granskas utvärderande ligger det dock nära till hands att fri-

are metodval används.16 Rättsanalytisk metod ger i sammanhanget utrymme 

för andra metoder att analysera rätten där en friare argumentation de lege fe-

renda tillåts. Rättsdogmatisk metod är nämligen begränsad på så sätt att den 

inte utan vidare kan uttala sig om effekterna av gällande rätt, vilket den rätts-

analytiska metoden ger utrymme för. Därtill kan områden utöver de formella 

rättskällelärorna beaktas. Detta har betydelse för den självreglering som upp-

satsen behandlar.17 I den del rätten analyseras och placeras i en 

bolagsstyrningskontext är metoden därför av rättsanalytisk karaktär. Därmed 

tas även hänsyn till samhällsekonomiska aspekter av regleringen.  

 

Eftersom mycket av den aktiebolagsrättsliga argumentationen utgår ifrån 

ändamålsresonemang samtidigt som de övergripande ändamålen är av ekono-

misk karaktär är det av relevans att rättsekonomiska argument tillmäts visst 

utrymme.18 Därför anläggs därutöver ett rättsekonomiskt perspektiv på denna 

uppsats. Inom rättsekonomin behandlas juridiska regler i förhållande till nat-

ionalekonomiska modeller och teorier. För aktiebolagets vidkommande är två 

nationalekonomiska teorier särskilt centrala. Dels principal- agentteorin, dels 

kontraktsteorin.19 Incitamentsprogram härstammar till stor del från ekono-

misk forskning som baseras på principal- agentteorin.20 Därför tar uppsatsen 

utgångspunkt i en agentteoretisk syn på aktiebolaget som belyser aktieägares 

och bolagsledningens motstående intressen och hur aktie- och aktiekursrela-

terade incitamentsprogram kan reducera intressekonflikten dem emellan. 

Kontraktsteorin används vidare för att undersöka lagregleringens förhållande 

till självregleringen utifrån ett rättsekonomiskt perspektiv. Uppsatsen är med 

det sagt inte en tvärvetenskaplig sådan utan syftar snarare till att belysa pro-

grammen utifrån en bredare kontext där beslutsreglerna problematiseras.  

 

 
15 Korling & Zamboni (2013) s. 21 ff.  
16 Stattin (2008) s. 20.  
17 Sandgren (2018) ss. 50–52.   
18 Stattin (2008) s. 20.  
19 Stattin (2008) s. 20.  
20 Anthony et al. (2014) s. 421 ff.  
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Viss kritik ska ändock riktas mot rättsekonomin. För det första bygger rättse-

konomi på en förhållandevis förenklad statisk människosyn där bolagets 

intressenter anses vara rationella och därför kommer vilja maximera sitt eget 

välstånd.21 Teorin lämnar därför lite utrymme för psykologiska aspekter så 

som tillit, tradition och preferenser.22  För det andra ser inte rättsekonomin på 

rätten som ett eget autonomt system, utan som ett öppet system vars ändamål 

är att uppnå högre nivå av ekonomisk effektivitet och välfärd. Rättsekonomer 

använder sig vanligtvis av två effektivitetsmått vid bedömning av huruvida 

en företeelse är ekonomiskt effektiv, vilka benämns Pareto-kriteriet och Kal-

dor-Hicks- kriteriet. Det förstnämnda kriteriet anses uppfyllt när åtminstone 

en individ gynnas utan att någon annan missgynnas. Det sistnämnda kriteriet 

anses uppfyllt när en eller flera individer får det bättre än vad övriga individer 

får det sämre.23 Utgångspunkt i denna uppsats är ekonomisk effektivitet som 

leder till att den totala välfärden ökar. Positiv rättsekonomisk analys används 

för att analysera huruvida ekonomisk effektivitet främjas av befintlig regle-

ring. Normativa inslag, som tar sikte på hur rätten borde utformas, 

förekommer också i den analytiska framställningen. Det förs även en friare 

diskussion de lege ferenda utifrån fria värderande ställningstaganden.24 

 

1.6 Material  

Det material som används i förevarande uppsats har sökts med utgångspunkt 

i dess relevans för uppsatsens problemidentifiering. Materialet har därefter 

identifierats, samlats in och värderats i enlighet med ett vetenskapligt förhåll-

ningssätt.25 Olika avsnitt fordrar dock olika angreppssätt och därför har olika 

typer av material använts beroende på avsnittets sammanhang. De deskriptiva 

delar som beskriver innehållet i gällande rätt utgår ifrån lag, förarbeten, praxis 

och juridisk doktrin. Utgångspunkt tas i den aktiebolagsrättsliga regleringen 

eftersom de civilrättsliga regler som träffar beslut om införande av aktie- och 

 
21 Dahlman et al. (2004) s. 212 ff.  
22 Alvesson & Sveningsson (2019) s. 69.  
23 Dahlman et al. (2004) ss. 54–56.  
24 Korling & Zamboni (2013) ss. 178–179.    
25 Sandgren (2018) s. 35 ff.  
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aktiekursrelaterade incitamentsprogram återfinns i skilda kapitel i ABL. Det-

samma gäller för regler som inverkar på beslutsreglerna. Förarbeten på 

ersättningsområdet som behandlar aktie- och aktiekurrelaterade incitaments-

program undersöks och ger därmed en förståelse för framväxten av den 

befintliga regelstrukturen.  

 

Trots ett komplext och spritt regelverk finns det lite domstolspraxis på områ-

det. Kompletterande regler återfinns emellertid i den svenska självregleringen 

på området i form av uttalanden från Aktiemarknadsnämnden, regler utfär-

dade av Kodkollegiet, Stockholmsbörsens regelverk för emittenter 

(Emittentreglerna) samt ägarstyrningspolicyer. I förhållande till beslutsregler 

fokuserar förevarande uppsats på Aktiemarknadsnämndens uttalande AMN 

2021:09 samt Ersättningsreglerna och Koden utfärdade av Kodkollegiet. 

Denna självreglering ersätter den tidigare självregleringen på området och är 

därmed av störst relevans att undersöka. På så sätt ges en helhetsbild av ak-

tieägarnas bestämmanderätt över beslut om införande av programmen. 

Självreglering anses vara en viktig del av rättsbildningsprocessen.26 Nämnda 

självreglering kvalificerar sig därför som material för denna uppsats, vilket 

den rättsanalytiska metoden ger utrymme för.27 

 

I de normativa och mer teoretiska delarna tjänar framför allt juridisk doktrin 

samt ekonomisk forskning och litteratur som underlag. Varken bolagsstyr-

ning eller ersättningsavtal är nämligen ett renodlat juridiskt område. Därför 

kompletteras den juridiska doktrinen med forskning som beskriver varför det 

finns en intressekonflikt mellan aktieägare och bolagsledning i aktiemark-

nadsbolag samt hur incitamentsprogram anses fungera som styrmedel för att 

stävja intressekonflikten utifrån de teoretiska utgångspunkterna. Samtlig 

forskning finns publicerad i högt ansedda vetenskapliga tidskrifter. Det eko-

nomiska materialet härrör dock från de angloamerikanska länderna eftersom 

en stor del av den teoretiska utvecklingen skett där. Därför kan inte materialet 

undantagslöst appliceras på det svenska regelsystemet.  

 
26 Josefsson, SvJT 2011 s. 213.  
27 Sandgren (2018) ss. 50–52.   
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Uppsatsen utgår vidare i sin helhet ifrån en förhållandevis stor mängd juridisk 

doktrin i syfte att skapa en allsidig argumentation i framställningen, trots att 

urvalet för den delen inte är allomfattande. Den doktrin som behandlas har 

dock gemensamt att den utgörs av hög kvalitet och hög auktoritet på det ak-

tiebolags- och aktiemarknadsrättsliga området. Om incitamentsprogram av 

Westermark, Lagercrantz & Svanberg tillerkänns ett särskilt utrymme till 

följd av att det är den enda nutida framställningen inom den svenska rättsve-

tenskapen som så utförligt behandlar civilrättsliga regler i förhållande till 

incitamentsprogram. Vissa delar i doktrin är dock redan förlegade till följd av 

den nya regleringen på området.  

 

1.7 Forskningsläge  

Det huvudsakliga motivet bakom beslut om införande av incitamentsprogram 

är av ekonomisk karaktär och sådana program omgärdas därmed av en stor 

mängd ekonomisk forskning. Syftet i modern bolagsstyrning är att reducera 

det så kallade principal- agentproblemet, vilket har påvisats inom ekonomisk 

forskning och teoribildning.28 Principal-agentteorin skildrades först utav 

Berle & Means som identifierade den intressekonflikt mellan aktieägare och 

bolagsledning som separationen av ägande och kontroll i aktiemarknadsbolag 

ger upphov till.29 Teorin utvecklades därefter av bland annat Jensen & Meckl-

ing, Fama, Fama & Jensen samt Jensen.30 Intressekonflikten per se 

uppmärksammades dock redan 1776 av Adam Smith i det klassiska verket 

The Wealth of Nations, där den aktiebolagsrättsliga problematiken i joint 

stock companies beskrivs på följande sätt:  

 
“The directors of such [joint-stock] companies, however, being the 

managers rather of other people’s money than of their own, it cannot 

 
28 Anthony et al. (2014) s. 425: Dir. 2014:33 s. 2–3; SOU 2016:23 s. 47.  
29 Berle & Means (1932) ss. 60–69.  
30 Jensen & Meckling (1976) s. 305; Fama (1980) s. 289; Fama & Jensen (1983 a) s. 301; 

Fama & Jensen (1983 b) s. 327; Jensen (1989) s. 64.  
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well be expected, that they should watch over it with the same anx-

ious vigilance with which the partners in a private [partnership] 

frequently watch over their own.”31 

 
På den svenska rättsvetenskapens område har principal- agentteorin bland an-

nat behandlats i Stattins Företagsstyrning, Stattin & Eklunds Aktiebolagsrätt 

och aktiemarknadsrätt samt Sevenius & Östbergs Börsrätt.32 Bergström & 

Samuelssons Aktiebolagets grundproblem har därutöver särskilt adresserat de 

intressekonflikter som aktiebolagsformen präglas av. Ekonomiska incitament 

som bolagsstyrningsmedel har därutöver belysts inom den svenska bolags-

styrningslitteraturen. I det avseendet har särskilt Sevenius Bolagsstyrning 

lämnat sitt bidrag.33 För svenskt vidkommande är emellertid den civilrättsliga 

forskningen beträffande incitamentsprogram relativt sparsam. I den nutida 

aktiebolags- och aktiemarknadsrättsliga doktrinen återfinns därför enstaka 

framställningar.  

 

Incitamentsprogram i allmänhet har framför allt behandlats i Westmark, La-

gerkrantz & Svanbergs civilrättsliga framställning Om incitamentsprogram 

som redogör för såväl formella som materiella aspekter samt informations- 

och skattefrågor. Incitamentsprogram har därutöver behandlats av Kristians-

son i särskilda kapitel i Börsrätt, Aktiemarknadsnämnden 25 år – en antologi 

och Aktie, aktiebolag, aktiemarknad – en vänbok till Johan Munck.34 Besluts-

formerna som sådana har tillägnats viss analys av Edhall & Boström i ett 

särskilt kapitel i Aktiemarknadsnämnden 25 år – en antologi.35 Denna uppsats 

bidrar till forskningen genom en redogörelse för de finansiella instrument som 

aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram ofta utgörs av, den svenska 

regelstruktur som omgärdar sådana program samt hur de olika programmen 

beslutas genom nuvarande lag- och självreglering. Ytterligare bidrag tillförs 

 
31 Smith (1804) Bok V, kap. I, s. 193.  
32 Eklund & Stattin (2016) s. 162 ff; Sevenius & Östberg (2017) s. 366.  
33 Stattin (2005) s. 80 ff; Sevenius (2010) s. 103.  
34 Sevenius & Örtengren (2017) s. 356 ff; Munck & Skog (2011) s. 151 ff; Lundius et al. 

(2013) s. 137 ff.  
35 Munck & Skog (2011) s. 125 ff.  
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i form av diskussion kring hur aktie- och aktiekursrelaterade incitamentspro-

gram förhåller sig till den bakomliggande bolagsstyrningsproblematik som 

avspeglas i aktiebolagets inneboende intressekonflikter. 

 

1.8 Disposition  

Uppsatsen är indelad i sju avsnitt vilka har disponerats utefter följande syste-

matik. Avsnitt 1 utgör det inledande avsnittet som introducerar läsaren till det 

valda ämnesområdet och tillhörande problemformulering. Avsnitt 2 inleder 

resultatdelen med en beskrivning av de teoretiska utgångspunkter som ligger 

till grund för den moderna utvecklingen av bolagsstyrning och ger på så sätt 

framställningen ett sammanhang och ett bredare perspektiv. Avsnitt 3 redogör 

för grunddragen i aktiebolagets organisation och de intressekonflikter som 

aktiebolagsformen karaktäriseras av. På så sätt åskådliggörs funktionen av 

aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram i aktiemarknadsbolaget 

som sådant. Avsnitt 4 utvecklar begreppet incitamentsprogram i allmänhet 

och aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram i synnerhet. De olika 

civilrättsliga skillnaderna mellan de finansiella instrument som programmen 

utgörs av beskrivs även utifrån en översiktlig civilrättslig systematik. Därtill 

belyses programmen ur en samhällsekonomisk kontext vilket tillför ytterli-

gare förståelse för de för- och nackdelar som kommer med beslut om 

införande av dem. Avsnitt 5 behandlar den reglering i form av både lag- och 

självreglering som träffar aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram. 

Därigenom ges en närmare förståelse för uppkomsten av den reglering som 

finns på ersättningsområdet och vad regleringen syftar till att åstadkomma. 

För- och nackdelar med de olika normsystemen lyfts även utifrån såväl ett 

allmänt- som ett rättsekonomiskt perspektiv. Avsnitt 6 redogör för beslutsreg-

lerna för aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram i svensk lag- och 

självreglering. Andra regler till skydd för aktieägare som kan aktualiseras vid 

beslutsfattandet nämns även. Avsnitt 7 innehåller uppsatsens analysdel som 

analyserar resultatet och aktieägarnas beslutanderätt med beaktande av 

bakomliggande bolagsstyrningsproblem.  
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1.9 Definitioner och förklaringar  

Terminologin aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram är varken 

definierad i ABL eller i den utarbetade självregleringen på området. Sådana 

program omnämns i förarbeten exempelvis så som ersättningsprogram som 

baseras på aktier, konvertibler och optioner av olika slag.36 Vad som åsyftas 

i förevarande framställning är emellertid ersättningsavtal som baseras på ak-

tier, teckningsoptioner, konvertibler, oavsett om dessa emitteras eller 

överlåts, eller andra instrument som relaterar till utvecklingen av arbetsgivar-

bolagets aktiekurs. Denna definition överensstämmer med den terminologi 

som har etablerats i doktrin samt Ersättningsreglernas definition av incita-

mentsprogram.37 Ibland används dock den mer allmänna terminologin 

incitamentsprogram i vilken aktie- och aktiekursrelaterade incitamentspro-

gram omfattas. Den mer allmänna terminologin incitamentsprogram används 

i de fall det inte specificeras att det är fråga om ett aktie- och aktiekursrelaterat 

incitamentsprogram, utan att för den delen utesluta detsamma.  

 

Med aktiemarknadsbolag avses i denna uppsats publika aktiebolag vars aktier 

är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige. Publika aktiebolag 

får, till skillnad från privata aktiebolag, vända sig till allmänheten för kapita-

lanskaffning och kan noteras på en reglerad marknad. Reglerad marknad 

definieras i enlighet med 1 kap. 4 b § Värdepappersmarknadslagen (VPML). 

Med arbetsgivarbolag avses därutöver det bolag som medverkar till att initi-

era ett incitamentsprogram och vars deltagare står i ett kontraktuellt 

förhållande gentemot bolaget i fråga. Bolagsledning används i förevarande 

uppsats som ett samlingsnamn för styrelse, verkställande direktör, vice verk-

ställande direktör samt andra personer i bolagets ledning. När terminologin 

företagsledning används åsyftas samma personkrets med undantag för styrel-

sen. Någon fullständig angivelse av andra personer i bolagets ledning är svår 

att uppnå då organisationer skiljer sig åt. Allmänt sett ingår personer som har 

 
36 Prop. 2005/06:186 s. 66.  
37 Punkten 1.3 Ersättningsreglerna; Munck & Skog (2011) s. 104; Westermark et al. (2019) 

s. 41 ff.  
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befogenhet och ansvar för bolagets planering, ledning och styrning. Det är 

således fråga om personer som ansvarar för en viss funktion, rörelsegren eller 

motsvarande enhet under styrelsen eller den verkställande direktören.38 Med 

bolagsledning i Ersättningsreglerna avses dock verkställande direktör, vice 

verkställande direktör och andra befattningshavare som bolaget betraktar som 

ledningspersoner.39 Detsamma gäller i AMN 2021:09.40 Med bolagsledning i 

Koden avses i stället verkställande direktör och samtliga personer i bolagets 

ledning.41  

 

Terminologin Ledande befattningshavare förekommer emellertid i lagstift-

ning och lagförarbeten. Det finns dock ingen allmängiltig och konsekvent 

definition i lagstiftningen. Efter 2019 års lagändringar beträffande ersätt-

ningsriktlinjerna i 8 kap. 51 § ABL innefattar definitionen en förhållandevis 

snäv personkrets som tar sikte på styrelseledamöter, verkställande direktör 

och vice verkställande direktör.42 Ledande befattningshavare finns inte defi-

nierat i Ersättningsreglerna även om terminologin används i rubriken ”Regler 

om ersättningar till ledande befattningshavare (…)”. När ledande befattnings-

havare används åsyftas därför den innebörd som regeln i fråga tar sikte på, 

vilket också preciseras närmre i de fall det är av relevans för framställningen. 

Det ska dock bäras i minnet att begreppsbildningen inte är helt konsekvent.  

 

 
38 Prop. 2005/06:186 s. 50.   
39 Punkten I.3 Ersättningsreglerna.  
40 AMN 2021:09 avsnitt 2.1. 
41 Svernlöv (2017) s. 168.  
42 Andersson et al. (2020 a) 8:118.  
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2 Teoretiska utgångspunkter   

2.1 Inledning  

Detta avsnitt syftar till att beskriva den teoribildning som huvudsakligen lig-

ger till grund för utformningen av incitamentsprogram. Redogörelsen är inte 

uttömmande även om den omfattar de mest centrala utgångspunkterna. De 

två mest utarbetade modellerna för bolagsstyrning kommer därutöver utrönas, 

varav den ena belyser det underliggande intresse som incitamentsprogram är 

menade att liera i förhållande till aktieägare och bolagsledning.  

 

2.2 Principal- agentteorin  

Principal- agentteorin utgör den mest inflytelserika teoribildningen inom bo-

lagsstyrning och belyser den intressekonflikt som följer av den från 

nationalekonomin lånade termen separation of ownership and control.43 

Berle och Means brukar betraktas som upphovsfäderna till principal- agent-

teorin, sedan de uppmärksammade aktieägarnas distanserade ställning till 

bolagets skötsel i stora amerikanska aktiemarknadsbolag på 1930-talet.44 

Berle och Means observerade vidare att aktieägare gått från att inneha en aktiv 

roll med egen kontroll över bolagets värdeskapande potential till en passiv 

och anonym roll med lite kontroll över bolagsstyrningen. De stora aktiebola-

gen leddes inte av aktieägarna utan av professionella företagsledare, som 

därmed kom att utöva den reella kontrollen. Enligt författarna skapar detta 

utrymme för bolagsledningen att använda bolagets tillgångar för egen vin-

ning.45 Jensen och Meckling har senare vidareutvecklat Berle och Means 

grundläggande analys genom att definiera en principal-agentrelation som en 

kontraktuell relation där någon, i egenskap av riskbärande principal, ger i 

uppdrag åt någon annan, i egenskap av agent, att utföra arbete för principalens 

räkning på ett sådant sätt att principalens intressen tillgodoses. Därigenom ger 

 
43 Alvesson & Sveningsson (2019) s. 68. 
44 Sevenius (2007) s. 80.  
45 Berle & Means (1932) ss. 64–65.  



 18 

principalen viss beslutandemakt till agenten.46 Om både principalen och agen-

ten är rationella och nyttomaximerande individer i förhållande till sin egen 

nytta finns det, enligt teorin, goda skäl att anta att agenten inte alltid kommer 

att agera i principalens intresse genom att maximera dennes nytta.47  

 

Principal- agentproblemet uppstår särskilt i aktiemarknadsbolag där ägandet 

är spritt, vilket innebär att aktieägare inte har direkt kontroll över sin investe-

ring.48 Därmed uppstår informationsasymmetrier. Med det avses information 

som en part i ett kontraktsförhållande har som den andra parten saknar, trots 

att den saknande parten har en legal eller moralisk rätt att få del av informat-

ionen.49 Detta möjliggör för agenten att utnyttja en situation präglad av 

informationsövertag, övervakningssvårigheter och kontraktsofullständigheter 

genom att agera opportunistiskt.50 Agenten kan nämligen ha egna intressen 

som inte sammanfaller med principalens intressen, vilket skapar utrymme för 

agenten att utnyttja sin maktposition och bolagets egendom för egna syften. 

Problematiken kan gestalta sig på olika sätt. Ett exempel är genom direkt kon-

sumtion i form av exempelvis resor, tjänstebilar eller flådiga kontor.51 Ett 

annat exempel är att bolagsledningen prioriterar bolagsexpansion och expo-

nering framför vinstmaximering i syfte att höja sitt eget anseende och rykte.52  

 

Det finns således två grundläggande risker med en principal- agentrelation. 

Risken för att principalen väljer fel agent till förvaltaruppdraget som inte till-

godoser dennes intresse, så kallad adverse selection, och risken för att agenten 

utnyttjar sin ställning på principalens bekostnad, så kallad moral hazard.  

Detta medför sammantaget att principalens avkastning blir lägre än vad den 

annars hade varit, eftersom aktieägare är berättigade till den återstående vins-

ten efter avdrag för bolagets övriga kontraktuella åtaganden.53 Enligt Jensen 

och Meckling skapar intressekonflikten tre typer av agentkostnader som 

 
46 Jensen & Meckling (1976) s. 308.  
47 Alvesson & Sveningsson (2019) s. 68.  
48 Berle & Means (1932) ss. 64–65. 
49 Bowie & Werhane (2005) s. 7.  
50 Dahlman et al. (2004) s. 191.  
51 Bergström & Samuelsson (2021) s. 63.  
52 Findlay & Whitmore (1974) s. 26. 
53 Sevenius (2007) ss. 82–83.  
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namnges övervakningskostnader, samordningskostnader och residualkostna-

der. Dessa kostnader kan hänföras till kostnader för att övervaka att agenten 

agerar i enlighet med principalens intressen, kostnader för att vidmakthålla 

och samordna relationen mellan principalen och agenten, så att agenten mo-

tiveras till sådana aktiviteter samt kostnader för förluster som trots nyss 

uppräknade kostnader uppstår till följd av att agenten inte tillvaratar princi-

palens intresse. Genom att reducera uppkomsten av informationsasymmetrier 

och skapa incitament för agenten att bibehålla principalens fokus på aktieä-

garvärdet försöker teorin råda bot på problematiken.54  

 

2.3 Aktieägarmodellen och vinstsyftet 
som aktiebolagsrättsligt styrmedel  

Idén om shareholder value eller aktieägarvärde har sina rötter i den angloa-

merikanska marknaden och spreds under den senare delen av 1990-talet till 

de övriga europeiska aktiemarknaderna. Den traditionella aktieägarmodellen 

tar sin utgångspunkt i att aktieägarnas främsta intresse är vinstgenerering i 

form av avkastning på investerat kapital.55 Samtidigt anser förespråkarna för 

aktieägarmodellen att aktiebolaget bäst främjar ekonomisk utveckling om ak-

tieägarnas vinstintresse utgör grunden för allt beslutsfattande, varför bolaget 

ska bedrivas mot bakgrund av ett vinstsyfte.56 Denna utgångspunkt statueras 

även i 3 kap. 3 § ABL som föreskriver att bolagets syfte är att ge vinst till 

fördelning mellan aktieägarna. Aktiebolagsrätten är således konstruerad på 

ett sådant sätt att den ålägger den sammantagna aktieägargruppen ett hypote-

tiskt bestämt gemensamt intresse i from av vinst.57 Begreppet vinst är 

emellertid inte närmare definierat i ABL, vilket ger upphov till stort tolk-

ningsutrymme i fråga om hur det verksamhetsöverskott som kommer med 

genererad vinst ska bestämmas. ABL säger nämligen ingenting om när i tiden 

vinsten ska uppkomma eller hur olika typer av risktaganden ska förhålla sig 

 
54 Jensen & Meckling (1976) ss. 308–309. 
55 Jensen & Murphy (1990) s. 242.  
56 Bergström & Samuelsson (2021) ss. 286–287.  
57 Stattin (2020) s. 82.  
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till vinstsyftet.58 Skog menar dock på att den meningsfulla innebörden av 

vinstsyftet för bolagsorganens vidkommande är att de i sitt handlande ska 

sträva efter att maximera värdet på bolaget, genom att genomföra de investe-

ringar som är lönsamma och avstå från de motsatta.59 Någon närmare 

utredning ligger utanför ramen för denna uppsats.  

 

Vinstsyftet kan vidare betraktas som en aktieägarskyddsregel och kan därför 

frångås genom samtliga aktieägares samtycke, den så kallade SAS-princi-

pen.60 SAS-principen innebär att skyddsregler till förmån för aktieägare kan 

överträdas med samtycke från de aktieägare som skyddsregeln syftar till att 

skydda.61 Vinstsyftet är därmed utformat så att om inte aktieägarna anger an-

nat i bolagsordningen, eller vid ett enstaka tillfälle beslutar om annan 

fördelning vid bolagsstämman, gäller vinst till fördelning mellan aktieägarna 

som aktiebolagets verksamhetssyfte.62 Bolagsorganen har alltså att förhålla 

sig till vinstsyftet i sitt beslutsfattande och får inte fatta beslut i strid mot det.63 

Fokuseringen på aktieägarvärde som det övergripande målet har spelat en vik-

tig roll som bolagsstyrningsmedel.64 Äldre studier har nämligen visat att det 

förekommer att bolagsledningar styrs av tillväxtmaximering snarare än vinst-

maximering.65 Trots att studierna är av äldre beskaffenhet anser Bergström & 

Samuelsson att de alltjämt är relevanta.66 Motivet bakom aktie- och aktiekurs-

relaterade incitamentsprogram är att motivera deltagaren till värdehöjande 

arbetsinsatser, genom att ersättningen görs beroende av arbetsgivarbolagets 

aktiekursutveckling. Deltagaren kommer därigenom få större ekonomiskt ut-

byte när det går bra för arbetsgivarbolaget. Målet är på så sätt att uppnå 

intressegemenskap, så att bolagsledningen i mindre utsträckning påverkas av 

andra intressen än att maximera vinsten till aktieägarna.67  

 
58 Bergström & Samuelsson (2021) s. 41.  
59 Skog, SvJT 2015, s. 11.  
60 Stattin (2008) ss. 40–41.  
61 Eklund & Sattin (2016) s. 187.  
62 Bergström & Samuelsson (2021) s. 40. 
63 Sandström (2020) s. 22.  
64 Sevenius & Örtengren (2017) s. 365; SOU 2004:47 s. 203.  
65 Baumol (1967) s. 86.; Mueller (1969) s. 643 ff.  
66 Bergström & Samuelsson (2021) s. 61.  
67 Dir. 2014:33 ss. 2–3.   
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2.4 Intressentmodellen som 
aktiebolagsrättsligt styrmedel  

En annan teoretisk modell som har fått allt mer gehör inom bland annat ämnet 

för bolagsstyrning och därför ska nämnas är den så kallade intressentmo-

dellen, eller teorin om stakeholder value. Enligt teorin ska bolaget betraktas i 

ett större sammanhang där externa aktörer tillerkänns berättigade krav i för-

hållande till bolaget.68 De externa aktörerna omfattas vidare av samtliga 

aktörer som berörs av bolagets verksamhet eller har möjlighet att påverka den 

i något avseende. Intressenter utgörs typiskt sett av anställda, kunder, konkur-

renter, leverantörer och finansiärer.69 Det har i den moderna debatten 

därutöver framförts resonemang kring att bolaget i sig har ett eget intresse. 

Förespråkare för denna typ av ståndpunkt menar ofta på att bolaget har ett 

större syfte än vinstgenerering och att bolaget därmed bör verka för sociala 

och miljömässiga syften.70  

 

Teorin har dock kritiserats för att inte vara operationellt gångbar eftersom den 

innebär att samtliga bolagsintressenters intressen kan tas i beaktande vid ett 

beslutsfattande.71 Detta kan i förlängningen medföra svårigheter för en utom-

stående att kontrollera och utvärdera ett inom bolaget taget beslut samtidigt 

som allt för breda beslutskriterier kan leda till missbruk i beslutsfattandet. 

Därför anses teorin ha en begränsad styrningsfunktion i praktiken.72 Den fort-

satta framställningen tar därför sin utgångspunkt i aktiebolagets vinstsyfte 

som föreskriver att bolagets syfte är att generera vinst till fördelning mellan 

aktieägarna, vilket sammanfaller med aktieägarnas hypotetiska och gemen-

samma intresse.73 Ett långsiktigt vinstperspektiv ger dock utrymme för 

tillvaratagandet av olika intressenters intressen, inte minst ett miljömässigt, 

socialt och etiskt ansvarstagande och uppträdande.74 

 
68 Östberg (2016) s. 40.  
69 Borglund et al. (2012) ss. 34–35. 
70 Eklund & Stattin (2016) s. 77.  
71 Östberg (2016) s. 41.  
72 Bergström & Samuelsson (2021) s. 292.  
73 Se avsnitt 2.3.  
74 Östberg (2016) s. 45; SOU 2004:47 ss. 157–158.  



 22 

3 Bolagsstyrning och 
intressekonflikter  

3.1 Inledning  

Detta avsnitt syftar till att introducera läsaren till bolagsstyrning. Bolagsstyr-

ning rör förhållandet mellan bolagsorganen och utgör närmast ett system för 

hur bolag ska ägas, styras och kontrolleras.75 Aktie- och aktiekursrelaterade 

incitamentsprogram utgör ett bolagsstyrningsinstrument eftersom sådana pro-

gram anses utgöra ett sätt att hantera principal- agentproblemet.76 Därför är 

det av relevans att vissa för bolagsstyrningen centrala utgångspunkter först 

behandlas. Ett av aktiemarknadsrättens huvudproblem är nämligen de intres-

sekonflikter som föreligger mellan aktörerna i aktiemarknadsbolag, vilket 

sammanhänger med metoder för hur aktieägare kan motivera och säkerställa 

att bolaget sköts på ett sätt som stärker aktieägarvärdet.77 

 

3.2 Allmänt om bolagsorganens 
organisatoriska samverkan  

Det grundläggande syftet med aktiebolagsformen är att möjliggöra närings-

verksamhet genom riskvilligt kapital. Detta har skapat utrymme för 

framväxandet av moderna kapitalmarknader där investerare kan köpa aktier i 

publika noterade aktiebolag.78 I ett aktiemarknadsbolag är det dock omöjligt 

att låta varje aktieägare vidta individuella förvaltningsåtgärder, vilket har 

skapat ett behov av att delegera det operativa ledningsansvaret till en profess-

ionell yrkesgrupp av företagsledare. Därför baseras den praktiska publika 

aktiebolagsrättsliga organisationen på ett samspel mellan aktieägare, styrelse 

 
75 Eklund & Stattin (2016) s. 153.  
76 Sevenius (2007) s. 103; Munck & Skog (2011) s. 154.  
77 Stattin (2020) s. 59; Dahlman et al. (2004) s. 194.  
78 Lundius et al. (2013) s. 279.  
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och verkställande direktör.79 Funktionsfördelningen mellan bolagsorganen är 

primärt utformad som ett skydd gentemot bolagets aktieägare.80 

 

Aktieägare har rätt att besluta i frågor som rör bolagets angelägenheter vid 

bolagsstämman genom att utöva sin rösträtt.81 Därigenom har aktieägare möj-

lighet att tillvarata sina intressen och styra bolagets verksamhet med hjälp av 

olika former av styrmedel. Bolagsstämmans främsta styrinstrument är 

stämmoanvisningar till bolagsledningen och bolagsordningen, särskilt be-

stämmelserna om bolagets syfte.82 Bolagsstämman är vidare bolagets högsta 

beslutande organ och kan fatta beslut i alla frågor som rör bolaget, utan att för 

den delen åsidosätta den aktiebolagsrättsliga funktionsfördelningen mellan 

bolagsorganen. Det talas ibland om att bolagsstämman har restkompetens, in-

nebärandes att bolagsstämman kan fatta beslut i varje fråga som inte faller in 

under ett annat bolagsorgans exklusiva kompetens.83 Underordnade organ har 

emellertid ingen skyldighet att verkställa beslut som strider mot ABL, till-

lämplig årsredovisningslag, bolagsordning eller beslut som åsamkar bolaget 

skada. Bolagsstämman är med det sagt en aktiebolagsrättslig konstruktion 

som fastställer en i tid och rum beslutande sammankomst och existerar där-

med inte mellan stämmomötena. Däremellan svarar styrelsen och den 

verkställande direktören för bolagets organisation och förvaltning. Det mest 

centrala förvaltningsbeslutet som bolagsstämman har att fatta är valet av sty-

relse, vilket följer av 8 kap. 8 § ABL.84 

 

Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltning av dess angelägen-

heter i enlighet med 8 kap. 4 § ABL och är bolagets högsta förvaltande organ.  

Styrelsen har därutöver verkställighetsmakt vilket medför en behörighet att 

teckna bolagets firma.85 I styrelsens förvaltningsmakt ingår att tillsammans 

och på grundval av samma beslutsunderlag utse en verkställande direktör när 

 
79 Bergström & Samuelsson (2021) s. 55.  
80 Stattin (2008) s. 42.  
81 7 kap. 1 § ABL och 7 kap. 8 § ABL.  
82 Stattin (2008) s. 41.  
83 Eklund & Stattin (2016) s. 170.  
84 Bergström & Samuelsson (2021) ss. 66–67. I ett publikt aktiebolag ska men än hälften av 

styrelseledamöterna utses av bolagsstämman enligt 8 kap. 47 § ABL.  
85 8 kap. 35 § 1 st. ABL.  
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ABL så kräver, utöva kontroll över bolagets operativa ledning samt ägna sig 

åt strategisk och långsiktig planering.86 Styrelsen har därutöver ett särskilt 

ansvar för att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och måste 

upprätta ett lämpligt rapporteringssystem för ändamålet.87 Enligt 8 kap. 50 § 

ABL ska ett publikt aktiebolag ha en verkställande direktör. Denne utses av 

styrelsen och har till uppgift att sköta den löpande förvaltningen enligt de 

riktlinjer och anvisningar som styrelsen anger. I den objektivt fastställda lö-

pande förvaltningsrätten ingår alla för den löpande driften nödvändiga 

åtgärder. Åtgärder av ovanlig beskaffenhet eller av stor betydelse skapar i 

detta avseende utgångspunkt för vad som ligger utom den verkställande di-

rektörens förvaltningsansvar. Den verkställande direktören har dessutom 

firmateckningsrätt i förhållande till uppgifter som denne får sköta enligt lag 

och kan därinom vidta bindande bolagsåtgärder gentemot tredje man.88  

 

3.3 Allmänt om bolagsorganens 
divergerande intressen  

I en- eller fåmansaktiebolag utgörs vanligtvis aktieägare och bolagsledning 

av samma personkrets vilket föranleder att ägande- och kontrollfunktioner är 

förankrade i varandra.89 På så sätt fattas gemensamma beslut om bolagets för-

valtning och bindande bolagsåtgärder, risken bärs gemensamt och parterna 

delar på det eventuella överskottet. I ett större aktiemarknadsbolag anförtror 

i stället aktieägarna bolagets angelägenheter åt en styrelse och verkställande 

direktör som ofta får ett vidsträckt handlingsutrymme.90 Detta medför större 

komplexitet i den aktiebolagsrättsliga organisationen.91 Om beslutsfattandet 

sker långt ifrån de funktioner som besluten berör ökar nämligen sannolikheten 

för bristfällig informationsgivning avseende de omständigheter som besluten 

grundar sig på, samtidigt som det uppstår svårigheter kring övervakning av 

 
86 Sandström (2020) s. 225 ff.  
87 8 kap. 4 § 2 st. ABL.; 8 kap. 5 § ABL.  
88 8 kap. 36 § ABL; Bergström & Samuelsson (2021) ss. 101–102.  
89 Dahlman et al. (2004) s. 193.  
90 Bergström (2012) s. 28.  
91 Fama & Jensen (1983 a) s. 306.  
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beslutens implementering.92 En stor organisation riskerar således att drabbas 

av informations- och övervakningssvårigheter vilket föranleder opportunist-

iskt beteende. Opportunistiskt beteende karakteriseras av att en part utnyttjar 

sitt informationsövertag och maktställning.93 Situationen förstärks om bo-

lagsledningen inte behöver ta några direkta ekonomiska konsekvenser för de 

fattade besluten.94 Därför är vissa intressekonflikter som inte gestaltar sig i 

fåmansföretag särskilt kännetecknande för aktiemarknadsbolag, beroende på 

antalet aktieägare och aktiernas spridning.95  

 

3.3.1 Divergerande riskpreferens och 
tidshorisont  

Aktieägare och bolagsledning kan ha divergerande attityd till risk vilket följer 

av aktieägarnas möjlighet att diversifiera sitt risktagande. Aktieägande är all-

tid förenat med ett visst mått av risktagande i form av att investeringen inte 

genererar den förväntade avkastningen. Det finns emellertid olika riskredu-

cerande metoder som den riskexponerade aktieägaren kan använda sig av, av 

vilka diversifiering är den som förespråkats mest. På så sätt kan en aktieägare 

sprida sina investeringar i flera olika aktiebolag och betala kostnaden för risk-

reduceringen genom att ge upp den avkastning som hade uppburits om den 

koncentrerade investeringen hade varit mest lyckosam.96 Aktiemarknadsbo-

lag med god aktieomsättning är särskilt gynnsamma i förhållande till 

aktieägarens möjlighet att diversifiera sitt risktagande i jämförelse med pri-

vata aktiebolag.97 Företagsledningen i aktiemarknadsbolag saknar emellertid 

ofta denna möjlighet eftersom denna grupp befinner sig i ett anställningsför-

hållande gentemot bolaget. Detta innebär att företagsledningen erhåller sin 

lön från samma bolag som potentiellt utgör en del av aktieägarens riskförde-

lade innehavsspridning.98 Företagsledningen kan därför vara ovillig att ta hög 

 
92 Dahlman et al. (2004) ss. 190–191.  
93 Bergström & Samuelsson (2021) s. 55.  
94 Bergström (2012) s. 28. 
95 Sevenius (2007) s. 69.  
96 Byström (2020) s. 65 ff.  
97 Bergström & Samuelsson (2021) s. 52.  
98 Dahlman et al. (2004) s. 197.  
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risk i förhållande till bolaget, i motsättning till aktieägare som genom diver-

sifiering kan reducera den totala risken och därför vara mer riskbenägna i det 

enskilda fallet.99 Riskavertion, det vill säga motvillighet att ta på sig risk, kan 

därutöver avspeglas i bolagsledningens investeringsbeslut genom diversifie-

ring av verksamheten. Diversifiering innebär att verksamheten breddas så att 

den omfattar flera olika enheter och verksamhetsinriktningar, vilket kan med-

föra effektivitetsförluster.100 Ekonomisk forskning har därtill visat att 

aktiemarknaden värderar bolag med flera olika verksamheter lägre än sum-

man av vad verksamheterna värderas till som fristående verksamheter.101  

Detta skapar sammantaget en potentiell intressekonflikt mellan aktieägarna 

som bär risken och bolagsledningen som har kontroll över risken.  

 

Likaledes kan bolagsledningen ha en annan tidshorisont än aktieägare i 

samma bolag. Detta antagande bottnar i den kritik som alltjämt har riktats mot 

bolagsledningars stundom fixering vid att uppnå kortsiktiga resultatmål. Så-

dant beteende kan resultera i olönsamma eller uteblivna interna och externa 

investeringar. Bergström & Samuelsson lyfter fram dåligt utformade aktie- 

och aktiekursrelaterade incitamentsprogram som en av orsakerna bakom bo-

lagsledningens kortsiktiga förhållningssätt. Andra anledningar kan bottna i 

hot om uppköp, behov av kapitaltillskott eller upplevelsen av ett överhäng-

ande hot om att fråntas sin position i bolaget. Även aktieägare kan ha 

svårigheter att bedöma företagets värde på ett korrekt sätt, vilket skapar en 

kortsiktighet hos marknaden. Marknadens förväntningar kan i sin tur av-

speglas i bolagsledningens agerande.102   

 

3.3.2 Passivt och aktivt aktieägande 

Aktieägares passivitet i förhållande till bolagsstyrningsfrågor utgör ett av bo-

lagsstyrningens mest grundläggande problem. Den småaktieägare som 

förvärvar aktier i ett aktiebolag gör det sällan på andra grunder än att bolaget 

 
99 Bergström et al. (1991) s. 113.  
100 Bergström & Samuelsson (2021) ss. 60–61.  
101 Scharfstein & Stein (2000) s. 2537.  
102 Bergström & Samuelsson (2021) s. 65.  
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ska generera viss finansiell avkastning på aktieägarens investerade kapital. 

För dessa aktieägare är investeringen förhoppningsvis det investeringsalter-

nativ som genererar högst avkastning i förhållande till de övriga 

avkastningsalternativ som står till buds. Därför saknar ofta en sådan aktieä-

gare motivation att engagera sig i andra angelägenheter än de som har 

förankring i aktieägarens placeringssyfte.103 Hirschman har i detta avseende 

utvecklat en teori om individers möjlighet att utöva inflytande i en organisat-

ion vid missnöjdhet, som inom bolagsstyrning har kommit att appliceras på 

aktieägarnas olika handlingsalternativ i syfte att påverka organisationen. En-

ligt Hirschman har individerna tre olika handlingsalternativ som består av 

voice, exit och loyalty.104 För aktieägares vidkommande innebär detta att de 

kan göra sina röster hörda på bolagsstämman, lämna organisationen genom 

att sälja sina aktier eller lojalt stanna kvar. Passivt aktieägande har framför 

allt förknippats med handlingsalternativet exit vid missnöje.105  

 

Trots att aktieägare har möjlighet att utöva inflytande genom bolagsstämman 

i enlighet med den aktiebolagsrättsliga funktionsfördelningen, kan de alltså 

vara mer benägna att förhålla sig passiva tills dess att missnöjdhet uppstår. 

Informationsinhämtning gällande bolagets verksamhet är nämligen förenat 

med kostnader vilket har en negativ inverkan på aktieägarens motivation att 

engagera sig på bolagsstämman, så länge de effektivitetshöjande effekterna 

av detsamma understiger kostnaderna.106 Ekonomisk forskning har vidare vi-

sat på att småaktieägares möjlighet att utöva inflytande genom att använda 

sin rösträtt på bolagsstämman är nästintill obefintlig i aktiemarknadsbolag. 

Ett sådant inflytande kräver ett betydande aktieinnehav.107 Aktieägare saknar 

således både motivation och möjlighet att engagera sig på bolagsstämman. 

Detta framleder sammantaget till att aktieägare följer eventuella majoritetsä-

gare i stället för att ta aktiva beslut i sitt eget intresse och på så sätt uppfylla 

rollen som ansvarstagande aktieägare.108 Därmed uppstår en så kallad free 

 
103 Bergström & Samuelsson (2021) s. 38.  
104 Hirschman (1970) s. 3 ff.  
105 Sevenius (2007) ss. 90–91.  
106 Bergström et al. (1991) s. 114.  
107 Bergström & Samuelsson (2021) s. 90.  
108 Sevenius (2007) s. 245.  
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rider problematik, vilket innebär att passiva aktieägare har möjlighet att åka 

snålskjuts på de aktiva aktieägarnas värdeskapande bolagsstyrning.109 Aktiva 

aktieägare anses nämligen resultera i ett effektivare utnyttjande av resurser.110 

Bolagsledningen kan emellertid aldrig förlita sig på att de passiva aktieägarna 

alltid kommer att förhålla sig passiva, vilket kan ha positiva effekter på bo-

lagsledningens intresse av att ta beslut i aktieägarnas intresse i syfte att undgå 

repressalier.111 

 

3.3.3 Ägarkoncentrationer i svenska 
aktiemarknadsbolag 

Teoribildningen kring bolagsstyrning härstammar från den angloamerikanska 

marknaden och jurisdiktionen, varför många av de mekanismer som utveck-

lats i den angloamerikanska bolagsstyrningen har applicerats på den svenska 

regelstrukturen. Förutsättningarna är emellertid inte helt jämförbara då ak-

tieägandet traditionellt sett har varit mer spritt på de angloamerikanska 

aktiemarknaderna än på den svenska aktiemarknaden, som i stor utsträckning 

präglas av kontrollaktieägare.112 Enbart en mindre andel av de svenska aktie-

marknadsbolagen saknar en dominerande kontrollaktieägare.113 Dessa 

kontrollägare utövar ofta en aktiv ägarroll.114 Följden av maktkoncentration 

är dels att möjligheten till övervakning och kontroll ökar, dels att övervakande 

och kontrollerande aktiviteter kan bli ekonomiskt motiverbara om kostnaden 

för den typen av aktiviteter understiger den vinstbringande effekten av det-

samma.115 Ägarkoncentrationer kan uppstå på flera olika sätt, men det 

vanligaste sättet är utgivning av röststarka aktier. Denna möjlighet är begrän-

sad till relationen 1 till 10 mellan röstsvaga och röststarka aktier.116  Detta får 

framför allt praktisk och kontrollerande effekt på bolagsstämmans utseende 

 
109 Sevenius (2007) s. 112.  
110 Sandström (2020) s. 21.  
111 Bergström & Samuelsson (2021) s. 75.  
112 Sevenius (2007) s. 71.  
113 Bergström & Samuelsson (2021) s. 126.  
114 Regel II.1 Koden.  
115 Bergström & Samuelsson (2021) s. 126.  
116 4 kap. 5 § ABL.  
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av styrelsen. Den som har röstmajoritet har nämligen möjlighet att utse de 

styrelseledamöter som denne önskar.117 Aktieägare kan även utöva inflytande 

genom den av Koden bestämda ägarstyrda valberedningen. Av Koden följer 

att samtliga aktiemarknadsbolag ska ha en valberedning vars uppgift är att 

lämna förslag på styrelseledamöter samt arvode och annan ersättning för sty-

relseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen utses av 

bolagsstämman på det sätt som bolagsstämman bestämmer. Minst en person 

i valberedningen måste dock vara oberoende i förhållande till den röststark-

aste aktieägaren i bolaget eller den grupp av aktieägare som samverkar om 

bolagets förvaltning.118 Genom inrättandet av en valberedning har samarbetet 

mellan de största aktieägarna och styrelsen förbättrats.119 I doktrin har det 

dock påtalats att aktieägarnas inflytande över bolagsledningen inte enbart be-

stäms genom reglerade former. Större aktieägare eller en grupp av aktieägare 

kan även genom informella kontakter påverka bolagsledningen, genom social 

påverkan.120 Andra vanligt förekommande ägarkategorier i svenska aktie-

marknadsbolag är institutionella investerare och utländska aktieägare.121  

Samtidigt som det finns en positiv syn på att större aktieägare intar en aktiv 

roll i förhållande till bolagets förvaltning är det ändå av relevans att lagen 

uppställer regler till skydd för den övriga aktieägarminoriteten.122  

 

3.4 Bolagsstyrning genom kontrollsystem 
och ekonomiska incitament 

Intressekonflikten mellan aktieägare och bolagsledning kan primärt hanteras 

på två sätt enligt principal- agentteorin, utgörandes av kontrollsystem och 

ekonomiska incitament.123 Kontrollsystem inbegriper metoder för övervak-

ning och informationsgivning i syfte att minska informationsasymmetrier 

 
117 Sandström (2020) s. 185.  
118 Regel III.2 Koden.  
119 Sevenius & Örtengren (2017) s. 503.  
120 Johansson (2018) s. 134; Stattin (2008) s. 43.  
121 Sevenius & Örtengren (2017) s. 449.  
122 Regel II.1 Koden.  
123 Anthony et al. (2014) s 427; Westermark et al. (2019) s. 38.  
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mellan aktieägare och bolagsledning.124 Ett exempel på ett sådant kontrollsy-

stem är de bolagsrapporter som bolaget ska utge.125 Övervakning och kontroll 

i aktiemarknadsbolag är emellertid resurskrävande och kräver viss kompe-

tens.126 Minoritetsaktieägare har därutöver ofta lite eller ingen motivation att 

utöva kontroll som en följd av free rider problemet samtidigt som minoritets-

aktieägare primärt väljer att avyttra sina aktier vid missnöje avseende bolagets 

skötsel.127 För den kontrollaktieägare med större motivation att utöva över-

vakningsmetoder föreligger ändock svårigheten att genom övervakning mäta 

effekten av bolagsledningens prestation.128 Där svarar visserligen marknads-

mekanismer som ett komplement till det juridiska kontrollsystemet.129 Enligt 

marknaden för företagskontroll kommer den bolagsledning som inte sköter 

bolagets verksamhet på ett tillfredsställande sätt bli utbytt mot andra mer ef-

fektiva bolagsledningar. Så sker ofta genom en kontrolltransaktion där 

bolaget i fråga blir föremål för ett offentligt uppköpserbjudande genom att en 

aktör med större potential att förädla bolaget förvärvar en kontrollpost.130 Fö-

rekomsten av kontrollaktieägare kan alltså mildra intressekonflikten mellan 

aktieägare och bolagsledning men denna form av lösning förskjuter emeller-

tid problemet till att omfatta förhållandet mellan majoritets- och 

minoritetsaktieägare.131 

 

Den alternativa lösningen är att erbjuda bolagsledningen ersättning i syfte att 

motivera bolagsledningen att agera i aktieägarnas intresse.132 Ersättning kan 

uttrycka sig i flera olika former men i begreppet ligger att det ska vara fråga 

om en värdeöverföring från bolaget till mottagaren av ersättningen.133 Fasta 

ersättningar ska emellertid särskiljas från rörliga ersättningar. Fasta ersätt-

ningar utgörs exempelvis av fast grundlön som utgår oberoende av resultat. 

 
124 Dahlman et al. (2004) s. 199.  
125 Anthony et al. (2014) s 427. 
126 Anthony et al. (2014) ss. 6–7.  
127 Sevenius (2007) s. 112. 
128 Lewellen et al. (1987) s. 287.  
129 Dahlman et al. (2004) ss. 199–200. 
130 Bergström & Rydqvist (1992) ss. 26–27.  
131 Bergström (2012) s. 37.  
132 Westermark et al. (2019) s. 38.  
133 Prop. 2005/06:186 s. 65.  
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Rörliga ersättningar är en vidare terminologi som kan träffa en mängd olika 

ersättningsformer. Vad dessa har gemensamt är dock att de inte är bestämda 

till sitt belopp.134 Till kategorin rörliga ersättningar hör vidare kontanta rör-

liga ersättningar och långsiktiga rörliga ersättningar. Kontanta rörliga 

ersättningar utgörs exempelvis av bonus och provision, vilket kan betraktas 

som kortsiktig resultatlön som ofta förankras i uppfyllandet av ett visst finan-

siellt mål.135  

 

Långsiktiga rörliga ersättningar består ofta av aktie- och aktiekursrelaterade 

incitamentsprogram. Andra ersättningar kan utgöras av pensionsavsättningar 

och övriga ersättningar i form av förmåner av olika slag. Till sådana övriga 

ersättningar brukar även avgångsvederlag inräknas.136 Historiskt har de van-

ligaste ersättningsformerna utgjorts av fasta ersättningar och övriga 

ersättningar i form av förmåner. Utvecklingen mot införande av aktie- och 

aktiekursrelaterade incitamentsprogram i amerikanska aktiemarknadsbolag 

har dock medfört ett ökat intresse för sådana ersättningar i Sverige.137 Denna 

utveckling bottnar i ekonomiska studier som har visat på ett samband mellan 

bolagsledningens aktieinnehav och bolagets marknadsvärde.138 Sambandet 

bygger på att kostnaden för avvikelse från värdemaximerande bolagsstyrning 

minskar när bolagsledningens aktieinnehav stiger, eftersom bolagsledningen 

då bär en större del av dessa kostnader. Studier har därmed visat att bolags-

ledningar med aktieinnehav är mindre benägna att försumma sådana åtgärder 

som är värdehöjande för bolaget.139 För ett bolag som vill motivera, behålla 

och belöna de anställda och samtidigt reducera intressekonflikter mellan ak-

tieägare och bolagsledning anses därför långsiktiga rörliga ersättningar vara 

den bästa ersättningsformen.140 Studier har dock även påvisat att ekonomiska 

incitament kan leda till manipulation av bolagets redovisning samt finansiella 

data och på så sätt ett utnyttjande av den incitamentskapande effekten.141 

 
134 Westermark et al. (2019) s. 39.  
135 Bergström & Samuelsson (2021) s. 103.  
136 Bergström & Samuelsson (2021) ss.103–104.  
137 Edvardsson (2012) s. 14.  
138 Morck et al. (1988) s. 293; McConnell et al (2008) s. 92.  
139 Jensen & Meckling (1976) ss.  325–326; Se Lilienfeld-Toal & Ruenzi (2014) s. 1013. 
140 Westermark et al. (2019) s. 39; Bergström & Samuelsson (2021) s. 128.  
141 Anthony et al. (2014) s 430.  
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4 Utformningen av 
incitamentsprogram  

4.1 Inledning  

Detta avsnitt syftar till att förklara den allmänna innebörden av ett incita-

mentsprogram och den särskilda innebörden av att ett incitamentsprogram är 

aktie- och aktiekursrelaterat. Därmed beskrivs huvuddragen i de finansiella 

instrument som används i aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram 

och deras inbördes civilrättsliga skillnader. Aktie- och aktiekursrelaterade in-

citamentsprogram beskrivs därutöver utifrån en civilrättslig uppdelning 

mellan så kallade avtalsprogram och utspädningsprogram. Därutöver belyses 

incitamentsprogram ur en samhällsekonomisk kontext för att tillföra ytterli-

gare förståelse avseende de för- och nackdelar som kommer med beslut om 

införande av sådana program.  

 

4.2 Incitamentsprogram   

Begreppet incitamentsprogram är varken definierat i ABL eller i den utarbe-

tade självreglering som finns på aktiemarknadsrättens område.142 Trots det 

har en mängd olika incitamentsprogram konstruerats med det gemensamma 

ändamålet att motivera deltagaren till ett visst beteende. Alla rörliga ersätt-

ningar kan emellertid inte anses utgöra incitamentsprogram. Utgångspunkten 

är att den rörliga ersättningen ska vara förankrad i någon typ av arbetsprestat-

ionsbaserad målsättning, som ligger framåt i tiden och som är gynnsam för 

bolaget. Målsättningen i sig kan variera från bolag till bolag beroende på den 

kontext som bolaget befinner sig i. En förutsättning är dock att den avser ett 

framtida uppnående av en prestation eller resultat. Detta får till följd att er-

sättning för redan utförd prestation faller utanför den språkliga innebörden av 

 
142 Munck & Skog (2011) s. 104.  
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incitamentsprogram.143 Detsamma gäller för riktade emissioner av aktier vars 

tilldelning inte är beroende av uppfyllandet av några särskilda villkor. Kristi-

ansson menar på att en sådan emission snarare får betraktas som en 

investering i arbetsgivarbolaget för mottagarens del, eftersom det då saknas 

en incitamentsskapande effekt.144 

 

4.3 Aktie- och aktiekursrelaterade 
incitamentsprogram 

För svenskt vidkommande är aktie- och aktiekursrelaterade incitamentspro-

gram av särskild betydelse eftersom vissa aktiemarknadsrättsliga regler tar 

sikte på sådana program.145 Incitamentsprogram som är aktie- eller aktiekurs-

relaterade har koppling till aktiekursen, aktierna eller något annat finansiellt 

instrument som är utgivet av arbetsgivarbolaget.146 Det kan alltså vara fråga 

om så kallade delägarprogram där deltagaren erhåller delägarskap i arbets-

givarbolaget. Även andra program där deltagaren förvisso erhåller kontant 

rörlig ersättning, så kallade kontantprogram, men där det ändå finns en kopp-

ling till aktiekursen, aktierna eller något annat finansiellt instrument räknas 

som aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Syntetiska options-

program är ett typiskt exempel på ett sådant program där värdeökningen för 

den underliggande aktien betalas ut kontant, utan att fler aktier ges ut.147  

 

Rena kontantbaserade incitamentsprogram, så som bonusprogram där ersätt-

ningen görs beroende av vissa finansiella nyckeltal, innefattas alltså inte i 

definitionen för aktie- och aktiekursrelaterade incitamentprogram, eftersom 

det för sådana program saknas en koppling till aktiekursen, aktierna eller nå-

got annat finansiellt instrument utgivet av arbetsgivarbolaget.148 Majoriteten 

av de föreslagna aktie och aktiekursrelaterade incitamentsprogram under 

 
143 Westermark et al. (2019) s. 45.  
144 Sevenius & Örtengren (2017) s. 368.  
145 Punkten 1.3 Ersättningsreglerna.  
146 Munck & Skog (2011) s. 104.  
147 Westermark et al. (2019) s. 41.  
148 Munck & Skog (2011) s. 104. 



 34 

2019 hade en löptid på 3 år. Med löptid avses tiden för utgivandet av det 

finansiella instrumentet fram till dess att rätten att utnyttja det finansiella in-

strumentet upphör.149 

 

Hädanefter ska aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram beskrivas 

närmre. Det finns emellertid ingen allmängiltig systematisk indelning av så-

dana program. För att skapa någon form av systematik och underlätta 

förståelsen för regleringen bygger följande framställning på den systematik 

som används av Westermark, Lagercrantz & Svanberg. Författarna skiljer 

mellan avtalsprogram och utspädningsprogram. Avtalsprogram är i sin hel-

het ett civilrättsligt avtal mellan den anställde och arbetsgivarbolaget och 

regleras inte genom särskilda bestämmelser i ABL. Utmärkande för avtals-

program är vidare att de inte leder till utspädning av befintliga aktier och 

röster. Avtalsprogram kan i sin tur delas in i aktieoptionsprogram och kon-

tantprogram. Den förstnämnda formen syftar till att deltagarna ska bli 

delägare i bolaget medan den senare formen syftar till att deltagarna ska dela 

på vinsten genom att erhålla kontanta medel, så kallad vinstdelning.150 

 

Avtalsprogram utformas ofta som någon form av optionsprogram, vilket med-

för en rätt att i framtiden köpa eller sälja en underliggande tillgång till ett 

förutbestämt pris. När det är fråga om aktie- och aktiekursrelaterade incita-

mentsprogram baserade på optioner avser den underliggande tillgången 

arbetsgivarbolagets aktier.151 I andra fall kan den underliggande tillgången 

avse andra tillgångar så som valutor eller råvaror.152 Optionsvillkoren inne-

håller därutöver ofta förfogandebegränsningar i form av att optionen kan 

utnyttjas först efter en viss tidpunkt under förutsättning att deltagaren fortfa-

rande är anställd i arbetsgivarbolaget. Med utspädningsprogram avses sådana 

aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram som medför beslut om 

emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Därmed aktualiseras 

en mängd specifika regler i 16 kap. ABL när emissionen riktas till en särskild 

 
149 PwC:s rapport (2019) ss. 21–22.  
150 Westermark et al. (2019) s. 52 ff. 
151 Edvardsson (2012) s. 42.  
152 Edvardsson (2012) s. 37.  
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grupp. Gemensamt för utspädningsprogram är vidare att befintliga aktier och 

röster blir utspädda.153 

 

4.3.1 Avtalsprogram   

Incitamentsprogram baserade på aktieoptionsprogram ger innehavaren rätten 

att förvärva redan utgivna aktier vid en senare tidpunkt till ett förutbestämt 

pris.154 Det är alltså fråga om en form av köpoption i civilrättslig mening, 

eftersom köpoptioner alltid avser inlösen av redan utgivna aktier i arbetsgiv-

arbolaget.155 Aktieoptionsprogram syftar därutöver till att deltagaren ska bli 

aktieägare i bolaget. Aktieoptionsprogrammen kan därutöver se ut på olika 

sätt, särskilt beträffande deltagarens egen risk och prestationsvillkor. Aktie-

optionsprogram delas fortsättningsvis in i personalaktieoptionsprogram, 

aktieprogram och tredjemansoptioner. Den civilrättsliga terminologin perso-

nalaktieoption används i stället för den skatterättsliga benämningen 

personaloption.156 

 

Personalaktieoptionsprogram och aktieprogram utfärdas av arbetsgivarbola-

get och har flera likheter. Civilrättsligt innebär sådana program att deltagaren 

erhåller en köpoption som ger deltagaren en ovillkorlig rätt att i framtiden 

köpa värdepapper i arbetsgivarbolaget, vanligtvis aktier. Skillnaden mellan 

personalaktieoptionsprogram och aktieprogram är att deltagaren i ett perso-

nalaktieoptionsprogram får optionen vederlagsfritt. Deltagaren tar således 

ingen personlig risk i form av en privat investering genom att delta i program-

met. Personalaktieoptionsprogram saknar däremot ofta prestationsvillkor, 

vilket innebär att deltagaren får betala för aktierna vid inlösen av optionen. 

Lösenkursen för optionen, det vill säga det i förväg bestämda priset till vilket 

optionsinnehavaren kan köpa aktier vid en senare avtalad tidpunkt, uttrycks 

ofta som en procentsats av arbetsgivarbolagets aktiekurs.157  Idag ställs ofta 

 
153 Westermark et al. (2019) s. 52 ff.  
154 PwC:s rapport (2019) s. 22.   
155 Edvardsson (2012) s. 42.  
156 Westermark et al. (2019) ss. 54–55.  
157 PwC:s rapport (2019) s.  20.  
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krav på att deltagaren ska ta en egen risk för att få delta, vilket tros ligga 

bakom den nedåtgående trenden beträffande personalaktieoptionsprogram.158  

 

Aktieprogram är den vanligaste formen av incitamentsprogram bland de 

större aktiemarknadsbolagen. Bland aktiemarknadsbolagen på Stockholms-

börsens Large Cap-segment utgjorde 67 % av de nya beslutade programmen 

under 2019 någon form av aktieprogram.159 Till skillnad från personalaktie-

optionsprogram innehåller aktieprogram krav på att deltagaren ska göra en 

egen investering. Deltagaren får alltså inte köpoptionen vederlagsfritt. Inve-

steringen består ofta av att deltagaren vid tilldelning av optionen köper aktier 

i arbetsgivarbolaget till marknadspris, så kallade sparaktier. Givet att sparak-

tier förvärvas får deltagaren ofta möjlighet att erhålla aktier, så kallade 

matchningsaktier, som korresponderar med de behållna sparaktierna. Dessu-

tom innehåller aktieprogrammen ofta prestationsvillkor, vilket medför att 

deltagaren ofta får aktier vederlagsfritt om vissa på förhand bestämda villkor 

uppfylls, så kallade prestationsvillkor. Nära hälften av alla aktiemarknadsbo-

lag redovisade inte prestationsmålen för nya beslutade aktieprogram under 

2019.160 Tredjemansoptioner utfärdas i stället av en utomstående part, van-

ligtvis en aktieägare, som ställer ut köpoptioner till bolagets anställda. Denna 

typ av incitamentsprogram är dock relativt ovanlig bland svenska aktiemark-

nadsbolag.161 

 

De två huvudsakliga kontantprogrammen utgörs av syntetiska optionspro-

gram och villkorade kontantersättningar. Syntetiska optionsprogram medför 

rätten för innehavaren av optionen att få en kontant ersättning vid en bestämd 

tidpunkt, i stället för en aktie eller något annat finansiellt instrument. Den 

kontanta ersättningens storlek bestäms vidare mot bakgrund av hur mycket 

marknadsvärdet på den underliggande aktien har stigit över den bestämda 

slutkursen på en viss slutdag i det bolag som utfärdar optionen. Syntetiska 

 
158 Westermark et al. (2019) s. 54–55.  
159 PwC:s rapport (2019) s. 3. 
160 PwC:s rapport (2019) s. 17. 
161 Westermark et al. (2019) ss. 56–57.   
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optionsprogram kan alltså betraktas som aktie- och aktiekursrelaterade inci-

tamentsprogram, då de medför en rätt till en kontantutbetalning som är 

baserad på aktiekursens utveckling. Ett syntetiskt optionsavtal leder inte fram 

till förvärv av aktier och deltagaren blir därmed inte delägare.162  

 

Villkorade kontantersättningar är en annan typ av kontanta avtalsprogram 

som inte är utformade som ett optionsprogram. Sådana program innebär att 

deltagaren erbjuds kontant ersättning villkorat av att denne använder den kon-

tanta ersättningen till att förvärva aktier i arbetsgivarbolaget över marknaden 

till marknadspris. Det är dock omdiskuterat om denna typ av avtalsprogram 

utgörs av aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Westermark, 

Lagercrantz & Svanberg ifrågasätter varför ett sådant upplägg inte skulle be-

traktas som ett aktie- och aktiekursrelaterat incitamentsprogram.163 Svernlöv 

är av en annan åsikt men anser samtidigt att en sådan bedömning måste göras 

från fall till fall.164 Kodkollegiet har nyligen angivit att villkorade kontanter-

sättningar inte omfattas av de nyligen utfärdade Ersättningsreglerna,165 varför 

villkorade kontantersättningar får anses ligga utanför definitionen för aktie- 

och aktiekursrelaterade incitamentsprogram. 

 

4.3.2 Utspädningsprogram    

Utspädningsprogram avser sådana incitamentsprogram som medför emission 

av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler där emissionen riktas direkt till 

deltagaren eller till ett koncernbolag som därefter överlåter det finansiella in-

strumentet till deltagaren.166 En emission innebär att antalet aktier i bolaget 

ökar genom att nya aktier ges ut.167 Eftersom samtliga villkor för utspädnings-

program framgår av emissionsbeslutet är det ovanligt att ett avtal upprättas 

mellan deltagaren och arbetsgivarbolaget. Det föreligger dock inga hinder 

 
162 Nordic Investor Services (2004) s. 114.  
163 Westermark et al. (2019) s. 43.  
164 Svernlöv (2017) s. 181. 
165 Punkten 1.3 Ersättningsreglerna.  
166 Westermark et al. (2019) s. 59.  
167 Eklund & Stattin (2016) s. 145.  
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mot att förse utspädningsprogram med andra villkor, så som prestationsvill-

kor, utöver de materiella emissionsvillkor som framgår av ABL. Det är dock 

ovanligt.168 Det är därutöver ovanligt att utspädningsprogram avser en emiss-

ion av aktier direkt till deltagaren. En sådan emission skulle nämligen 

reducera det incitamentsskapande momentet eftersom deltagaren då skulle få 

tilldelning direkt utan uppfyllande av krav.169 Utspädningsprogrammen kan 

därutöver i civilrättslig mening delas in i program baserade på teckningsopt-

ioner och konvertibler.170 Teckningsoptionsprogram medför rätt att till 

bestämda villkor teckna en nyemitterad aktie i bolaget. Detta innebär att del-

tagaren kan kräva en automatisk nyemission av aktier i arbetsgivarbolaget när 

teckningstiden är inne. Nyemissionen leder i sin tur till att antalet aktier i bo-

laget ökar, varför utnyttjandet av en teckningsoption leder till utspädning av 

befintliga aktier och röster i arbetsgivarbolaget.171 Teckningsoptionsprogram 

har ökat i popularitet och utgjorde cirka hälften av de beslutade aktie- och 

aktiekursrelaterade incitamentsprogrammen under 2019.172  

 

Konvertibler utgör ett räntebärande skuldebrev som ger innehavaren av ford-

ran rätt att vid en viss tidpunkt omvandla fordran till nyemitterade aktier till 

en förutbestämd kurs.173 Teckningsoptioner och konvertibler kan vidare er-

hållas vederlagsfritt eller mot betalning.174 Teckningsoptionsprogram och 

konvertibler klassificeras som värdepappersprogram i skatterättsligt hänse-

ende. Teckningsoptioner som överlåts vederlagsfritt och som förses med 

kraftiga förfogandeinskränkningar, särskilt beträffande överlåtbarheten, be-

nämns i stället som personalteckningsoptioner. Personalteckningsoptioner 

utgörs civilrättsligt av emitterade teckningsoptioner som medför utspädning 

av befintliga aktier om optionsrätten utnyttjas.175  

 

 
168 Westermark et al. (2019) s. 59.   
169 Westermark et al. (2019) s. 97.  
170 Westermark et al. (2019) s. 60.   
171 Sevenius & Örtengren (2017) s. 369.  
172 PwC:s rapport (2019) s. 3.  
173 PwC:s rapport (2019) s. 22.  
174 Prop. 2005/05:85 s. 341.  
175 Westermark et al. (2019) ss. 60–61.  
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4.4 Incitamentsprogram i en 
samhällsekonomisk kontext   

Höga ersättningsnivåer bland bolagsledningar är ofta en omdiskuterad fråga. 

Dels på grund av bristande insyn beträffande grunderna för kompensationens 

storlek, dels på grund av den svaga korrelationen mellan ersättningarna och 

arbetsgivarbolagets prestation. Ersättningar har därutöver många gånger varit 

en fråga av moralisk relevans mot bakgrund av det ersättningsgap som inte 

alltför sällan har påvisats mellan bolagsledningar och förvärvsarbetare i 

samma bolag. Detta har givit upphov till uppmärksammade företagsskandaler 

och därmed misstro bland aktieägare. Ersättningsavtal i form av aktie- och 

aktiekursrelaterade incitamentsprogram har försökt reducera intressekonflik-

ten mellan aktieägare och bolagsledning genom att låta deltagarna ta del av 

bolagets värdetillväxt och därmed motivera bolagsledningen till långsiktig ut-

veckling av bolaget, vilket ligger i aktieägarnas intresse.176  

 

Aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram har därutöver visats ha 

positiva effekter på samhällsekonomin. Det har nämligen visats att företag 

inom EU som helt eller delvis ägs av de anställda är mer lönsamma, skapar 

fler arbetstillfällen och betalar mer skatt. Sådana program har även visats leda 

till högre ekonomisk produktivitet samt ökad konkurrens och tillväxt.177 Sam-

tidigt anses konkurrenskraftiga incitamentsprogram utgöra viktiga 

konkurrensmedel för att bolag ska kunna rekrytera, behålla och utveckla kom-

petenta medarbetare.178 Detta är av särskild vikt i det kunskapssamhälle som 

allt fler bolag verkar inom. För kunskapsföretag som tillhandahåller sitt hu-

mankapital i form av kreativ och komplex problemlösning är människan den 

viktigaste tillgången, varför sådana bolag behöver medel för att kunna attra-

hera, motivera och behålla medarbetare.179 Samtidigt tycks de empiriska 

beläggen för de samhällsekonomiska effekterna vara svårbedömda.180 

 
176 Sevenius (2007) ss. 103–104. 
177 The Promotion of Employee Ownership and Participation (2014) s. 1.  
178 Bergström (2012) s. 7.  
179 Edvardsson (2012) s. 27.  
180 SOU 2016:23 s. 66.  
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Aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram har även varit föremål för 

kritik. Programmen har nämligen kritiserats för att skapa kortsiktighet, över-

drivet risktagande och fokus på aktiekursvårdande åtgärder i stället för 

bolagets långsiktiga utveckling. Eftersom aktie- och aktiekursrelaterade inci-

tamentsprogram gynnas av att arbetsgivarbolagets aktiekurs är hög 

uppkommer även frestelsen att manipulera bolagets redovisning så att bola-

gets finansiella ställning förstärks.181 Det förekommer även att allmänheten 

uppfattar att bolagsledningen tilldelas stora förmåner genom programmen.182 

Det senaste uppmärksammade fallet avser börsintroduktionen av Nordnet 

Bank AB. Genom börsintroduktionen erhöll bolagets VD, som innehaft VD 

posten under ett års tid före noteringen vid Stockholmsbörsen, aktier värda 

cirka 300 miljoner kronor genom bolagets aktierelaterade incitamentspro-

gram.183  

 

Utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv är det av väsentlig vikt att allmän-

heten har förtroende för näringslivet och att aktörerna inom näringslivet har 

förtroende för varandra. På så sätt främjas investeringsviljan, vilket påverkar 

bolagens möjlighet till kapitalanskaffning samt enskildas möjlighet till ar-

betstillfällen, sparande och pension. Förtroendet för näringslivet är på så sätt 

en viktig förutsättning för ökat samhälleligt välstånd och hög ekonomisk till-

växt. Därför är det av relevans att även incitamentsprogram utformas på ett 

sådant sätt att förtroendet för näringslivet upprätthålls.184 I förarbeten sägs 

även att det är av stor vikt att det associationsrättsliga regelverket säkerställer 

att bolagsledningen inte missbrukar aktieägarnas förtroende och att reglerna 

främjar en aktiv ägarfunktion. En aktiv ägarfunktion anses vidare främjas av 

att aktieägare ges bättre insyn i ersättningarna till bolagsledningen.185  Frågan 

är emellertid hur avvägningen mellan lagreglering, självreglering och mark-

nadsmekanismer bäst bör utformas så att reglerna samspelar med marknadens 

funktionssätt.  

 
181 Sevenius (2010) s. 104. 
182 Sevenius & Örtengren (2017) s. 366.  
183 Dagens Industri 2020-11-22.  
184 Prop. 2005/06:186 ss. 27–28.  
185 Prop. 2005/06:186 s. 36.  
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5 Regelstrukturen för 
incitamentsprogram  

5.1 Inledning  

Detta avsnitt syftar till att klargöra regelstrukturen för aktie- och aktiekursre-

laterade incitamentsprogram. Programmen regleras nämligen av normer på 

olika nivåer varför det juridiska regelverket är förhållandevis spritt. Redogö-

relsen tar därmed ett helhetsgrepp om den civilrättsliga lag- och självreglering 

som inverkar på beslutsformerna. Därtill belyses för- och nackdelar med de 

olika regleringsmöjligheterna ur såväl ett allmänt perspektiv som ett rättseko-

nomiskt perspektiv. Aktiebolagsrättens förhållande till aktiemarknadsrätten 

och de bakomliggande ändamålen lyfts även fram i syfte att belysa vad regle-

ringen på området ger uttryck för.  

  

5.2 Bakgrunden till lagregleringen i 
aktiebolagsrätten   

Bakgrunden till den svenska regelstrukturen som finns kring incitamentspro-

gram är den så kallade Leo-affären. Leo-affären tar sin utgångspunkt i det 

börsnoterade aktiebolaget Wilh. Sonesson AB (”Sonesson”) som år 1983 för-

värvade det onoterade aktiebolaget AB Leo (”Leo”). Kort efter förvärvet 

beslutade Leos bolagsstämma om en riktad nyemission till bland annat vissa 

privatpersoner med anknytning till Sonesson-koncernen och Leo. Emissions-

kursen bestämdes till samma pris som Sonesson köpt aktierna för. Styrelsen 

fortsatte därefter att sprida aktierna i Leo genom olika nyemissioner till bland 

annat ledningspersoner i Sonesson-koncernen. Leo noterades senare år 1985. 

Inför börsnoteringen hade Sonesson erbjudit sina aktieägare, anställda och 

marknaden i övrigt att teckna aktier till teckningskurser som kraftigt över-

skred 1983 års emissionskurs. Vid noteringen uppgick introduktionskurserna 
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därutöver till betydande övervärden i förhållande till de ursprungliga för-

värvs- och teckningspriserna.186 Såväl överlåtelserna som emissionerna 

uppfattades som oetiska i den allmänna debatten, vilket föranleddes av att 

teckningskursen respektive överlåtelsepriset ansågs vara för förmånliga, till-

delningskretsen alltför vid och tilldelningen oacceptabelt stor.187 Regeringen 

tillsatte  den så kallade Leo-Kommissionen år 1986 med anledning av detta, 

med uppdrag att utreda omständigheterna kring Leo-affären och andra lik-

nande förfaranden samt att föreslå nödvändiga lagstiftningsåtgärder.188 

Kommissionen föreslog nya bestämmelser om riktade emissioner, vilket re-

sulterade i lag (1987:464) om vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag 

m.m. (Leo-lagen). I samband med införandet av den nya aktiebolagslagen 

2005:551 fördes Leo-lagen över till de så kallade Leo-reglerna i 16 kap. ABL, 

som träffar utspädningsprogram.189 Leo-reglerna är en svensk konstruktion 

som saknar motsvarighet i andra länder.190 I förarbetena till Leo-lagen fram-

hålls dock svårigheten att utforma lagregler som utesluter varje möjlighet till 

kringgående och som lämnar tillräckligt utrymme för affärsmässigt motive-

rade transaktioner.191  

 

År 2002 tillsatte regeringen Förtroendekommissionen som fick i uppdrag att 

analysera behovet av ytterligare åtgärder för att stärka och säkerställa förtro-

endet för svenskt näringsliv.192 Kommissionen konstaterade att förtroende är 

en väsentlig förutsättning för samhälleligt välstånd och tillväxt och att ökade 

transaktionskostnader på grund av bristande förtroende uppskattades uppgå 

till tiotals procent av Sveriges bruttonationalprodukt. Därför ansågs den sen-

aste utvecklingen, med ett stort antal företagsskandaler och överdrivna 

ersättningar till bolagsledningar, särskilt oroande.193 Kommissionen utryckte 

det som att utvecklingen har lett till att ”företagsledningar i alltför många fall 

kunnat tillskansa sig orimligt höga ersättningar och driva verksamhet mer i 

 
186 Prop. 1986/87:76 ss. 47–49.  
187 Prop. 1986/87:76 s. 20.  
188 Prop. 1986/87:76 s. 16.  
189 Prop. 2004/05:85 s. 360.  
190 Westermark et al. (2019) s. 69.  
191 Prop. 1986/87:76 s. 22; Prop. 2004/05:85 ss. 361–362.  
192 Dir. 2002:115.  
193 SOU 2004:47 s. 14 ff.  
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eget intresse än i aktieägarnas intresse”.194 Kommissionens betänkande myn-

nade ut i regeringens förlag till lagändringar beträffande ersättningar till 

ledande befattningshavare och information om sådana ersättningar. Förslaget 

hade till syfte att stärka och tydliggöra aktieägarnas inflytande i ersättnings-

frågor samt att medföra större transparens avseende ledande 

befattningshavares ersättningar genom nya lagregler.195 Därmed infördes lag-

regler som bland annat omfattar avtalsprogram, som annars inte träffas av 

Leo-reglerna.196 Lagreglerna kompletterades under 2019 till följd av Europa-

parlamentets och rådets direktiv 2017/828/EU av den 17 maj 2017 om 

ändring av direktiv 2007/36/EG vad gäller uppmuntrande av aktieägares lång-

siktiga engagemang (Ändringsdirektivet) som tillkom i syfte att främja en 

effektiv aktieägarkontroll genom ett ökat aktieägarengagemang samt att mot-

verka kortsiktigt risktagande i noterade bolag.197 Ändringsdirektivet är ett 

minimidirektiv.198 En viktig faktor i sammanhanget är att aktieägare i aktie-

marknadsbolag ska kunna påverka ramarna för ersättningen till personer i 

ledande ställning.199 

 

5.3 Bakgrunden till självregleringen och 
god sed på aktiemarknaden    

Utöver lagregler finns en omfattande självreglering på området för incita-

mentsprogram. Risken för kringgåenden av Leo-reglerna uppmärksammades 

nämligen i förarbetena och därmed behovet av självreglering på området, vil-

ket överläts till de självregleringsinitiativ som började etableras i 

efterdyningarna av Leo-affären.200 Vad som huvudsakligen åsyftas är bildan-

det av Aktiemarknadsnämnden år 1986, som fick till uppgift att uttala sig om 

god sed på aktiemarknaden, särskilt beträffande incitamentsprogram. Därför 

 
194 SOU 2004:47 s. 142.  
195 Prop. 2005/06:186 s. 27 ff. 
196 Westermark et al. (2019) s. 139.  
197 Prop. 2018/19:56 s. 1; Prop. 2019/20:116 s. 1.  
198 Prop. 2019/20:116 s. 21.  
199 Prop. 2018/19:56 s. 69.  
200 Prop. 1986/87:76 s. 26. Föredragande statsråd säger att ”…uppenbara fall av kringgåen-

den få betraktas som etiskt oförsvarliga och därmed kunna angripas i annan ordning.”  
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avser de första årens uttalanden till stor del incitamentsprogram, innan andra 

frågor blev mer dominerande. Näringslivets självreglering samlades år 1995 

i en gemensam organisation benämnd Föreningen för god sed på värdepap-

persmarknaden.201 Utöver Aktiemarknadsnämnden innefattas Kodkollegiet, 

Nämnden för svensk redovisningstillsyn och Rådet för finansiell rapporte-

ring.202 Varken Nämnden för svensk redovisningstillsyn eller Rådet för 

finansiell rapportering har till uppgift att uttalat sig om god sed i förhållande 

till beslutsformerna för incitamentsprogram. Kodkollegiet har dock utfärdat 

regler som omfattar aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Där-

utöver har Stockholmsbörsen regler som träffar programmen. Slutligen har 

olika institutionella investerare utfärdat diverse ägarpolicyer där deras ställ-

ningstaganden till incitamentsprogram offentliggörs.203 Beroende på vilka 

investerare som står för aktieägandet kan olika ägarstyrningspolicyer vara re-

levanta att undersöka.204 Det närmare innehållet i någon eller några särskilda 

ägarpolicyer kommer därför inte att undersökas närmre i denna uppsats.  

 

Självreglering karaktäriseras alltså av att den skapas av marknadsaktörerna 

och tillämpas av dem.205 God sed innebär i sin tur att inte förfara i strid mot 

gällande rätt eller kringgå gällande rätt på ett sådant sätt att inte ändamålet 

med regelsystemet tillgodoses. Därutöver kan god sed skapa utfyllande led-

ning på oreglerade områden i syfte att uppnå ändamålet med regelsystemet 

samt användas normativt för att reglera nya företeelser.206 God sed kan alltså 

skapas, utvecklas och förändras på olika sätt.207 Det ankommer vidare på 

självregelringsorganen att själva avgöra omfattningen av god sed.208 I fråga 

om ersättningsfrågor har näringslivsrepresentanter själva hävdat att ersätt-

ningsfrågor hanteras bättre inom ramen för den självreglering som finns på 

bolagsstyrningens område.209 

 
201 SOU 2009:34 s. 300.  
202 Se Föreningen för god sed på värdepappersmarknadens webbplats.  
203 Sevenius & Örtengren (2017) s. 370.  
204 Munck & Skog (2011) s. 124.  
205 Eklund & Stattin (2016), s. 120.  
206 Eklund & Stattin (2016) s. 101; Stattin (2020) s. 150.  
207 Stattin (2020) s. 152.  
208 SOU 2004:47 s. 149.  
209 Svernlöv (2017) s. 168; SOU 2009:34 s. 294.  
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5.3.1 Aktiemarknadsnämnden  

Aktiemarknadsnämndens verksamhet regleras i 14–28 §§ stadgarna för För-

eningen för god sed på värdepappersmarknaden. Enligt stadgarna ska 

Aktiemarknadsnämnden verka för god sed på den svenska aktiemarknaden 

genom uttalanden, rådgivning och information.210 Innehållet i god sed an-

kommer på Aktiemarknadsnämnden att avgöra, men ofta handlar det om att 

komplettera lagregler eller fylla ut där lagstiftaren medvetet eller omedvetet 

har lämnat luckor i lagregleringen.211 Aktiemarknadsnämnden kan emellertid 

inte utöva några offentligrättsliga sanktioner i de situationer som nämndens 

uttalanden avseende god sed bortses ifrån. De sanktioner som nämnden har 

att utöva är allvarlig kritik mot den part som agerar otillbörligt och därmed 

dåligt renommé för samma part. Aktiemarknadsnämndens ställningstaganden 

brukar i kombination med detta och den respekt som finns för organets leda-

möter därmed respekteras.212  

 

Aktiemarknadsnämnden har gjort ett stort antal uttalanden om incitaments-

program genom åren. Uttalandena har dels haft anknytning till enskilda fall, 

dels varit av generell karaktär i så kallade principuttalanden.213 Aktiemark-

nadsnämnden har därutöver utgivit uttalanden på eget initiativ i så kallade 

initiativuttalanden.214 Totalt har sex stycken initiativuttalanden i plenum ut-

getts avseende incitamentsprogram.215 I och med AMN 2002:1 tog 

Aktiemarknadsnämnden ett samlat grepp om ett stort antal uttalanden samti-

digt som dessa modifierades för att passa in i den samtida kontexten.216 Såväl 

tidigare initiativuttalanden som uttalanden avseende enskilda fall upphävdes 

därmed.217 Förevarande uppsats kommer fortsättningsvis redogöra för AMN 

 
210 14 § 1 st. Stadgarna för föreningen för god sed på värdepappersmarknaden 
211 Munck & Skog (2011) s. 32.  
212 Lundius et al. (2012) s. 53.  
213 Lundius et al. (2013) ss. 139–140.  
214 Munck & Skog (2011) s. 34.  
215 AMN 1987:11; AMN 1989:1; AMN 1994:6; AMN 1998:3; AMN 2002:1; AMN 

2021:09.  
216 Lundius et al. (2013) s. 42. 
217 Se AMN 2002:1 ”Detta uttalande ersätter AMN 1987:11, AMN 1989:1, AMN 1994:6 

och AMN 1998:3. Sådana uttalanden om incitamentsprogram i enskilda fall som gjorts 
före detta uttalande skall inte heller anses vägledande.” 
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2021:09 som utgör det mest aktuella uttalandet avseende incitamentsprogram 

och som också ersätter den huvudsakliga praxis som utarbetats sedan 2002 

års uttalande.218 

 

5.3.2 Kollegiet för svensk bolagsstyrning  

Ur Förtroendekommissionen, som tillsattes av regeringen år 2002, utveckla-

des även den så kallade kodgruppen. Kodgruppens arbete resulterade i Svensk 

kod för bolagsstyrning. Koden administreras alltjämt av Kodkollegiet, som i 

sin tur är ett självreglerande organ under Föreningen för god sed på värde-

pappersmarknaden. Kodkollegiet saknar vidare en övervakande roll avseende 

Kodens efterlevnad. Detta ansvar åligger i stället marknadsplatsen, media och 

investerare. Huvudtanken är således att investerare kommer att välja andra 

aktier för sin investering än aktierna i ett bolag vars bolagsstyrning inte lever 

upp till en acceptabel standard. Dessutom riskerar det bolag som inte hanterar 

bolagsstyrningsfrågor på ett acceptabelt sätt ett försämrat renommé genom 

negativ medial uppmärksamhet.219 Koden bygger därutöver på den så kallade 

följ eller förklara principen och innehåller inte några direkta tvingande regler. 

Principen innebär att ett bolag som tillämpar Koden får avvika från enskilda 

regler i den, men bolaget i fråga måste då redovisa skälen för avvikelsen.220 

Koden ska därutöver ange en tydlig och principbaserad norm för god bolags-

styrning, underlätta god bolagsstyrning utan onödig byråkrati eller omotiverat 

höga kostnader samt kunna utgöra ett alternativ till lagstiftning i de fall 

självreglering är att föredra.221  

 

I förhållande till incitamentsprogram har sådana program huvudsakligen träf-

fats av regel 9 och till viss del av regel 10 i Koden. Från och med 1 januari 

2021 är större delen av dessa regler ersatta av Ersättningsreglerna. Av den 

efterföljande kommentarstexten till de angivna definitionerna i Ersättnings-

reglerna följer vidare att incitamentsprogram kan utformas på olika sätt och 

 
218 AMN 2021:09 avsnitt 1.   
219 Grundell et al. (2011) s. 115.  
220 Svernlöv (2017) s. 38.  
221 Regel I.3 Koden.  
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att inte samtliga program kan anses ha anknytning till god sed på aktiemark-

naden. Med det sagt anses det föreligga en klar anknytning till god sed på 

aktiemarknaden när programmen baseras på aktier, konvertibler, tecknings- 

eller köpoptioner samt så kallade syntetiska optioner.222 

 

5.3.3 Stockholmsbörsen  

Bolag, vars aktier är noterade på Stockholmsbörsen, åtar sig på avtalsrättslig 

väg att förhålla sig till börsens regelverk genom noteringsavtalet. Enligt Emit-

tentreglerna ska de noterade bolagen följa god sed på aktiemarknaden.223 

Aktiemarknadsbolag noterade vid Stockholmsbörsen har på så sätt en avtals-

rättslig skyldighet att följa god sed på aktiemarknaden. I fråga om aktie- och 

aktiekursrelaterade incitamentsprogram innehåller därutöver Emit-

tentreglerna information om offentliggörande av information i samband med 

beslut om att införa sådana program.224 Informationsregler ligger emellertid 

utanför ramarna för denna uppsats varför innehållet i dessa regler inte ska 

redogöras för närmre. I förhållande till Ersättningsreglerna följer det fortsätt-

ningsvis av punkten I.2 i Ersättningsreglerna att Stockholmsbörsens 

disciplinnämnd, efter Aktiemarknadsnämndens prövning avseende vilka för-

faranden som är förenliga och inte förenliga med Ersättningsreglerna, kan 

besluta om sanktioner enligt Stockholmsbörsens regelverk. Beslutet att inrätta 

en disciplinkommitté togs av den dåtida Stockholmsbörsen, Stockholms 

Fondbörs, år 1993. Kommittén fick till uppgift att som oberoende organ han-

tera disciplinärenden, genom att pröva om aktiemarknadsbolag brutit mot de 

avtal som de träffat med börsen. Uppgifterna har numera övertagits av Stock-

holmsbörsens disciplinnämnd.225 Vid avtalsbrott mot noteringsavtalet 

riskerar bolaget i fråga att sanktioneras genom varning, vite eller avnotering 

om det är fråga om en allvarlig överträdelse.226  

 

 
222 Punkten 1.3 Ersättningsreglerna.  
223 Punkten 2.1.3 och 2.15.1 b Emittentreglerna.  
224 Punkten 3.8 Emittentreglerna.  
225 Lundius et al. (2013) s. 87.  
226 Punkten 34 Bilaga D Emittentreglerna.  
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5.4 Lagreglering kontra självreglering  

I Kommissionens betänkande lyfts tre olika normsystem fram som kan styra 

och stävja handlanden på individ- och bolagsnivå. Normsystemen utgörs av 

etik, lagreglering och självreglering.227 Ersättningar i allmänhet och aktie- 

och aktiekursrelaterade incitamentsprogram i synnerhet regleras genom en 

kombination av lag- och självreglering. Lagreglering tar sin yttersta utgångs-

punkt i regerings- och riksdagsbeslut och bestäms därigenom på 

demokratiska grunder. Detta medför en särskild tyngd och auktoritet i förhål-

lande till lagregeln i fråga. Lagreglering leder även till större rättssäkerhet och 

förutsebarhet och vidmakthålls av domstolar och förvaltningsmyndigheter 

som kontrollerar efterlevnaden. Därtill kan lagreglering ange en lämplig mi-

niminivå vilket kan få påverkan på önskvärd normbildning och värderingar i 

samhället. Lagreglering karaktäriseras därutöver av att den omfattar samtliga 

som utpekas som målgrupp, vilket dock kan medföra ett alltför heltäckande 

omfång i de fall reglerna egentligen är avsedda att träffa vissa särskilda situ-

ationer.228 

 

Ett för stort antal tvingande regler riskerar även att få negativa effekter på 

bolagets effektivitet. Den effektivitet som åsyftas är bolagets möjlighet till 

snabbt beslutsfattande, hämmat risktagande och konkurrenskraftig bolags-

styrning.229 Näringslivet kan därför ha intresse av en större marknadsfrihet 

utan alltför ingripande lagregler, vilket har skapat incitament för näringslivets 

aktörer att upprätthålla förtroendet för marknaden genom självreglering som 

skapas och vidmakthålls av aktörerna själva.230 På så sätt är reglerna väl-

förankrade bland den grupp som berörs av dem vilket kan medföra högre 

efterlevnad. Självreglering medför även fördelar i form av snabbare besluts-

processer i förhållande till nya regler och större flexibilitet då bolagen har 

möjligt att göra avsteg från reglerna i den mån det bedöms lämpligt och mo-

tiverat. Detta medför även att självreglering kan kräva mer än och ha en högre 

 
227 SOU 2004:47 s. 146. 
228 SOU 2009:34 ss. 309–310.  
229 Sandström (2020) s. 29.  
230 Sandström (2020) s. 174.  
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ambitionsnivå än lagreglering.231 Därför kan självregleringen sammantaget 

betraktas som ett mer kostnadseffektivt tillvägagångsätt ur ett samhällseko-

nomiskt perspektiv.232 De nackdelar som framhålls är dock att utövandet av 

övervakning och sanktioner ofta är mer begränsat i jämförelse med lagregle-

ring, att ett system som skapas och tillämpas av näringslivet själva kan 

resultera i försämrad legitimitet hos allmänheten och att självregleringen ris-

kerar ett få en allt för svag tillämpning om det inte finns ett överhängande hot 

om tvingande lagstiftning.233 

 

Stattin har emellertid problematiserat lagregleringens förhållande till självre-

gleringen i en situation där Aktiemarknadsnämnden uppställer särskilda 

beslutskrav, som är mer långtgående än de krav som uppställs i lag, för att 

beslutet i fråga ska vara förenligt med god sed på aktiemarknaden. Stattin 

menar på att styrelsens verkställighetsskyldighet, i förhållande till ett fattat 

beslut som är giltigt enligt lag, inträder även om inte god sed iakttas i och med 

verkställigheten. Stattin anser vidare att styrelsen enbart kan vägra verkstäl-

lighet om alternativet ”verkställighet” skulle leda till större ekonomisk skada 

för bolaget än alternativet ”vägrad verkställighet”. Därutöver nämns två sätt 

för att komma runt problematiken. Det ena sättet är att särskilt beslut tas om 

att fatta beslut med det särskilda majoritetskrav som föreskrivs enligt god sed. 

Det andra sättet är att fatta beslut enligt det särskilda majoritetskrav som fö-

reskrivs enligt god sed och hoppas att samtliga aktieägare samtycker.234 

 

5.4.1 Kontraktsteorin  

En rättsekonomisk aspekt av regleringar är i vilken mån regleringar minskar 

eller ökar transaktionskostnader. Framställningen i denna del bygger därför 

på den av Coase utvecklade kontraktsteorin som tar sin utgångspunkt i aktie-

bolaget som ett nexus of contracts. Med det avses att aktiebolaget består av 

 
231 Sevenius & Örtengren (2017) s. 486.  
232 Sandström (2020) s. 174.  
233 SOU 2009:34 ss. 310–311.   
234 Sevenius & Örtengren (2017) ss. 427–428.  
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en mängd kontraktuella relationer med exempelvis anställda, aktieägare, bor-

genärer, bolagsledning och externa avtalsparter.235 Teorin framhåller vidare 

att transaktioner via marknaden är förenade med så kallade transaktionskost-

nader. Coase har förenklat uttryckt transaktionskostnader som kostnader för 

kontakt, kontrakt och kontroll av kontraktsförpliktelser.236 Tidsåtgång betrak-

tas även som en kostnad utifrån ekonomisk synvinkel.237 Utgångspunkten är 

vidare att transaktionskostnaderna hade ökat om alla aktörer hade behövt av-

tala fram individuella avtal i varje rättslig kontraktuell situation. Lagstiftaren 

har därför på lagstiftande väg skapat ett slags standardkontrakt som de kon-

traktuella parterna kan rätta sig efter. Standardkontraktets villkor utgörs av 

reglerna i aktiebolagslagen och andra på området utarbetade regler. Juridiska 

regler kan på så sätt underlätta interaktionen mellan aktörerna inom och runt 

bolaget genom att minska kontroll, osäkerhet och risk.238 Sandström uttrycker 

det som att aktiebolagsrätten har drivits fram ur en vilja att reducera transakt-

ionskostnader på detta sätt.239 Därigenom kan regelverket även tillförse ökad 

tillit och investeringsvilja. Svårigheten ligger emellertid i att förebygga icke 

önskvärda handlingar utan att för den delen försvåra och fördyra önskvärda 

marknadsaktiviteter.240 Om regelverket inte är tillräckligt flexibelt uppstår 

nämligen en risk för att det juridiska kontrollsystemet snarare ökar transakt-

ionskostnader genom att förbjuda ekonomiskt gynnsamma transaktioner.241  

 

5.4.2 Ändamålen bakom aktiebolagsrätten och 
aktiemarknadsrätten  

Aktiebolagsrätten präglas av vissa övergripande ändamål som ger uttryck för 

en grundläggande värdeståndpunkt och en önskvärd effekt av den aktiebo-

lagsrättsliga lagstiftningen. De övergripande ändamålen i fråga har 

identifierats som tre till antalet. Dessa handlar om att möjliggöra bedrivandet 

 
235 Macey (1993) s. 43.  
236 Coase (1988) s. 6.  
237 Dahlman et al. (2004) s. 85.  
238 Stattin (2008) ss. 20–21.  
239 Sandström (2020) s. 28.  
240 Dahlman et al. (2004) s. 186.  
241 Dahlman et al. (2004) ss. 200–201.  
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av näringsverksamhet, möjliggöra kapitalanskaffning från investerare och 

kreditgivare samt främja omsättningen av varor och tjänster.242 För att lag-

stiftningen ska tjäna som ändamålsenlig fordras således att den tillhandahåller 

attraktiva och effektiva regler för samtliga bolagsintressenter. På så sätt kan 

aktiebolagsrätten främja transaktioner och därmed tillse att samhällets resur-

ser allokeras på det mest effektiva sättet, vilket leder till samhälleligt 

välstånd.243 Utöver de övergripande ändamålen kännetecknas aktiebolagsrät-

ten av vissa underliggande ändamål som sammantaget syftar till att 

upprätthålla ett intressentskydd. Det intressentskydd som åsyftas är aktieägar-

skyddet, borgenärsskyddet och omsättningsskyddet.244  

 

Trots att aktiemarknadsrätt kan betraktas som en självständig juridisk disci-

plin är aktiemarknadsrätten ändå en del av associationsrätten som till mångt 

och mycket utgörs av aktiebolagsrätt. Aktiebolagsrätten och aktiemarknads-

rätten har alltså ett nära samband vilket följer av att både aktiebolagsrätten 

och aktiemarknadsrätten träffar aktiemarknadsbolag. Aktiebolagsrätten fun-

gerar därmed som grund för aktiemarknadsrätten och därför genomsyras även 

aktiemarknadsrätten till stor del av aktiebolagsrättens ändamål. Detta innebär 

att allmänna associationsrättsliga principer kan få genomslag inom aktie-

marknadsrätten. Principerna kan ändock bli föremål för modifikation utifrån 

ändamålet med den aktiemarknadsrättsliga regleringen och självregleringen 

samt andra till området angränsande principer.245 Aktiemarknadsbolag har 

emellertid vissa säregenheter som skiljer dem åt från andra aktiebolag vilket 

följer av aktiemarknadsbolagens förmåga att vända sig till kapitalmarknaden 

för finansiering. Denna funktion medför ett annat typ av ansvar gentemot det 

samhällsekonomiska systemet. Därför har aktiemarknadsrätten även till syfte 

att möjliggöra en effektiv handel av aktier samt att upprätthålla förtroendet 

för aktiemarknaden.246 Det övergripande målet handlar följaktligen om att 

skapa en samhällsekonomiskt effektiv fördelning av kapital och risker.247   

 
242 Eklund & Stattin (2016) s. 30; Andersson (1995) s. 129.  
243 Eklund & Stattin (2016) s. 30.  
244 Stattin (2008) s. 16.  
245 Stattin (2020) ss. 60–61. 
246 Eklund & Stattin (2016) ss. 30–31.  
247 Prop. 2006/07:115 s. 272.  
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6 Beslutsformerna för 
incitamentsprogram  

6.1 Inledning  

Aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram är en form av ersättning 

som hade beslutats på samma sätt som övriga ersättningar om inget särskilt 

hade reglerats.248 Beslutsformerna skiljer sig emellertid åt beroende på ersätt-

ningsavtalet i fråga. Det är därför av relevans att utreda vem som beslutar om 

införandet av aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram riktade till 

bolagsledningen i förhållande till lag- och självreglering samt vilken besluts-

majoritet som krävs, i syfte att utröna aktieägarnas inflytande över sådana 

beslut.  

 

6.2 Utspädningsprogram och ABL     

Utspädningsprogram är en vanlig form av incitamentsprogram som baseras 

på beslut om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Utspäd-

ningsprogram omfattas därmed av 16 kap. ABL, som bland annat reglerar 

riktade emissioner i aktiemarknadsbolag. En riktad emission är en emission 

där företrädesrätten till de nya aktierna, teckningsoptionerna eller konver-

tiblerna tillkommer andra än aktieägarna. Den aktiebolagsrättsliga 

huvudregeln är nämligen att aktieägarna har företrädesrätt vid en emission.249 

Utspädningsprogram medför vidare utspädning av befintliga aktier och röster 

och därmed en så kallad utspädningskostnad. Detta innebär att den befintliga 

aktieägare som inte deltar i emissionen får sin procentuella ägarandel i bola-

get reducerad. Utspädningskostnaden kan även medföra en maktförskjutning 

om det sker en förändring av röstetalet.250 I aktiemarknadsbolag anses beslut 

om riktade emissioner särskilt känsliga, särskilt om emissionen i fråga riktas 

 
248 Sevenius & Örtengren (2017) s. 369.  
249 Eklund & Stattin (2016) s. 145.  
250 Westermark et al. (2019) s. 64.  
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till bolagsledningen. Bestämmelserna i 16 kap. ABL syftar därför framför allt 

till att säkerställa att beslut om emission av aktier, teckningsoptioner eller 

konvertibler riktade till bolagsledningen i aktiemarknadsbolag fattas i trygga 

former ur ett minoritetsskyddperspektiv och att möjligheten till sådana riktade 

emissioner inte missbrukas av bolagsledningen.251 Om de som omfattas av 

den riktade emissionen själva har möjlighet att besluta om den anses det näm-

ligen föreligga en hög risk för att aktieägarna missgynnas. Därigenom ska 

Leo-reglerna medverka till att upprätthålla förtroendet för värdepappersmark-

naden.252 

 

6.2.1 Leo-reglernas tillämplighet  

Leo-reglerna är tillämpliga när publika aktiebolag och dotterbolag till sådana 

bolag beslutar om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler el-

ler beslutar om överlåtelse av sådana instrument utgivna av ett bolag inom 

samma koncern.253 Beslut om utgivande av syntetiska optioner eller kö-

poptioner omfattas således inte.254 För att Leo-reglerna ska vara tillämpliga 

krävs därutöver ett frångående från aktieägarnas företrädesrätt genom att 

emissionen eller överlåtelsen riktas till person inom den så kallade Leo-kret-

sen. Den personkrets som omfattas av Leo-kretsen utgörs av 

styrelseledamöter, verkställande direktör och andra anställda i det emitte-

rande bolaget eller annat koncernbolag samt vissa närstående personer till 

nyss uppräknade personer. Juridiska personer som någon fysisk person i Leo-

kretsen, ensam eller tillsammans med någon annan som avses där, har ett be-

stämmande inflytande över genom i huvudsak direkt eller indirekt 

röstmajoritet omfattas också.255 Även styrelsesuppleanter och vice verkstäl-

lande direktören omfattas.256 Det avgörande elementet är i vilken egenskap 

personen i fråga ges teckningsrätt i emissionen.257 Detta tycks inte föranleda 

 
251 Prop. 2005/06:186 s. 29.  
252 Prop. 2004/05:85 s. 362. 
253 16 kap. 1 § ABL.   
254 Westermark et al. (2019) s. 107.  
255 16 kap. 2 § 1 st. ABL; Andersson et al. (2020 b) 16:6.  
256 Andersson et al. (2020 b) 16:5.  
257 Nerep et al (2019 c) s. 261.   
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några större bedömningssvårigheter vid beslut om införande av incitaments-

program, eftersom ett sådant beslut ofta är kopplat till att deltagaren har en 

särskild befattning i bolaget.258 Den avgörande tidpunkten för när bolaget ska 

tillämpa Leo-reglerna i förhållande till deltagarens befattning är när bolags-

stämman beslutar om emissionen. För styrelseledamöter och verkställande 

direktörs vidkommande anses den avgörande tidpunkten för när dessa ska in-

neha den befattning som aktualiserar Leo-reglerna vara när bolagsstämman 

respektive styrelsen utser personen i fråga. För andra anställda anses ingåen-

det av anställningsavtalet vara den kritiska tidpunkten.259  

 

Leo-reglerna är därutöver tillämpliga vid emission till ett koncernbolag med 

efterföljande överlåtelse till någon i Leo-kretsen. Om ett publikt bolag eller 

ett dotterbolag till ett sådant bolag har emitterat aktier, teckningsoptioner eller 

konvertibler med rätt till teckning för ett aktiebolag inom samma koncern, får 

det senare aktiebolaget inte överlåta de finansiella instrumenten till någon i 

Leo-kretsen utan att bolagsstämman i det bolaget har fattat beslut om saken 

med särskild kvalificerad majoritet, så som vid emission direkt till någon i 

Leo-kretsen. Om överlåtelsen sker från ett dotterbolag ska överlåtelsen även 

godkännas av bolagsstämman i det högst överordnade publika aktiebolaget i 

koncernen.260 Bestämmelserna är avsedda att hindra att bestämmelser om 

emissionsbeslut sätts ur spel genom att emissionen riktas till ett aktiebolag i 

samma koncern, som i sin tur överlåter de emitterade aktierna, teckningsopt-

ionerna eller konvertiblerna till någon i Leo-kretsen.261  Leo-reglerna tar även 

sikte på överlåtelse utan föregående emission. Ett publikt aktiebolag eller ett 

dotterbolag till ett sådant bolag får nämligen inte överlåta aktier i ett dotter-

bolag eller teckningsoptioner eller konvertibler som utfärdats av ett sådant 

bolag till någon i Leo-kretsen utan att överlåtelsen har godkänts av bolags-

stämman i det publika aktiebolaget med särskild kvalificerad majoritet.262 Om 

det publika bolaget är ett dotterbolag till ett publikt aktiebolag krävs även 

 
258 Westermark et al. (2019) s. 115.  
259 Westermark et al. (2019) s. 109.  
260 16 kap. 4 § ABL; 16 kap. 9 § ABL.  
261 Prop. 2004/05:85 s. 362.  
262 Westermark et al. (2019) s. 103; 16 kap. 5 § 1 st. ABL; 16 kap. 8 § ABL.  
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godkännande av bolagsstämman i moderbolaget med särskild kvalificerad 

majoritet.263 Förevarande typ av transaktion leder alltså inte till utspädning av 

aktieägarna och skillnaden gentemot ersättning av kontanta medel är därför 

marginell.264 Överlåtelser vars värde motsvarar mindre än en procent av kon-

cernens värde omfattas däremot inte av Leo-reglerna.265 Undantaget 

motiveras med att underlätta omstruktureringar inom koncernen genom bland 

annat så kallade management buy-outs av dotterbolag samt att underlätta del-

ägarskap i dotterbolag.266  

 

6.2.2 Beslutsformer och majoritetskrav  

Om förevarande förutsättningar är uppfyllda får endast tillämplig bolags-

stämma fatta beslut om emissionen. Det är inte möjligt för styrelsen att med 

stöd av ett bemyndigande från bolagsstämman fatta beslut om incitaments-

program som utformas som utspädningsprogram. Det är dock möjligt för 

styrelsen att fatta ett emissionsbeslut villkorat av bolagsstämmans efterföl-

jande godkännande.267 Om ett dotterbolag till ett publikt aktiebolag beslutar 

om emissionen krävs det även stämmobeslut i det högst överordnade publika 

aktiebolaget i koncernen.268 Emissionsbeslut ska vidare fattas med särskild 

kvalificerad majoritet i form av nio tiondelar av såväl avgivna röster som på 

bolagsstämman företrädda aktier. Avgivna röster avser lagda och giltiga rös-

ter för eller emot ett förslag.269 Terminologin avlagda röster ger alltså uttryck 

för att aktieägare som avstår från att rösta inte räknas med.270 Förslaget ska 

också biträdas av en viss andel av de aktier som finns representerade på bo-

lagsstämman. Samma särskilda majoritetskrav gäller när bolagsstämman 

själv beslutar om emissionen som när den beslutar att i efterhand godkänna 

ett av styrelsen fattat emissionsbeslut.271  

 
263 16 kap. 5 § 2 st. ABL; 16 kap. 8 § ABL.  
264 Westermark et al. (2019) s. 103.  
265 16 kap. 5 a § ABL.  
266 Prop. 2019/20:116 s. 57.  
267 Andersson et al. (2020 b) 16:4–16:5.  
268 16 kap. 1 § ABL; 16 kap. 3 § ABL; 16 kap. 9 § ABL.  
269 Beyer, SvJT 1996 s. 687. 
270 Johansson (2018) s. 161.  
271 Nerep et al. (2019 c) s. 271.  
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Leo-reglerna har i vissa hänseenden varit föremål för kritik. Särskilt beträf-

fande majoritetskravet som flera remissinstanser förhöll sig kritiska till vid 

införandet av den nya aktiebolagslagen. De kritiska remissinstanserna me-

nade nämligen på att det bör vara tillräckligt att emissionsbeslut fattas med 

två tredjedelars kvalificerad majoritet, vilket gäller för beslut om emission 

med avvikelse för aktieägarnas företrädesrätt i allmänhet.272 I förarbetena mo-

tiveras emellertid det kvalificerade majoritetskravet med att riktade 

emissioner till personer i ledande ställning riskerar att försämra de befintliga 

aktieägarnas rätt.273 Regeringen menar därför på att utrymmet för att fatta så-

dana emissionsbeslut mot aktieägarnas vilja bör vara högst begränsat. Ett krav 

på samtliga aktieägares samtycke anses dock vara ett alltför långtgående 

krav.274  

 

Förslag till förändringar avseende Leo-reglerna har allt sedan dess framlagts. 

År 2011 avlämnade en utredare förslag om sänkning av majoritetskravet från 

nio tiondelars majoritet till två tredjedelars kvalificerad majoritet. Utredaren 

tillsattes med anledning av röster som talade för att det blivit allt svårare att 

uppnå nio tiondelars majoritet till följd av förändringar i aktiemarknadsbola-

gens ägarstruktur. Vad som avses är det ökade inslaget av utländskt 

aktieägande i form av institutionella ägare som ofta äger sina andelar genom 

aktiefonder och pensionsfonder. Utredaren menade på att sådana ägare ofta 

avstår från att rösta i vissa frågor samtidigt som det är vanligt förekommande 

att aktieägare lämnar stämman i förtid. Problematiken ligger då i att röstläng-

den, som fastställs vid bolagsstämmans öppnande, inte överensstämmer med 

antalet faktiskt närvarande aktieägare.275 Utredaren föreslog därför en sänk-

ning av majoritetskravet till två tredjedelar av såväl avgivna röster som på 

bolagsstämman företrädda aktier, vilket överensstämmer med andra emiss-

ioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.276  

 
272 Prop. 2004/05:85 s. 366.  
273 Prop. 1986/87:76 s. 29.  
274 Prop. 2004/05:85 s. 367.  
275 Ds 2011:21 ss. 26–28.  
276 Beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska fattas av bolags-

stämman med två tredjedelars kvalificerad majoritet av såväl avgivna röster som vid 
stämman företrädda aktier. Se 13 kap. 2 § ABL i förhållande till aktier, 14 kap. 2 § ABL 
i förhållande till teckningsoptioner och 15 kap. 2 § ABL i förhållande till konvertibler. 
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År 2018 föreslogs nya ändringar av Leo-reglernas majoritetskrav. Utredaren 

framhöll, utöver tidigare framlagda synpunkter, att det stränga majoritetskra-

vet skapar konkurrensnackdelar för de aktiemarknadsbolag som vill erbjuda 

bolagsledningen delägarskap genom Leo-hämmande upplägg och att majori-

tetskravet således bör sänkas till två tredjedelars majoritet. Den svenska 

lagstiftningen överensstämmer nämligen inte med övriga europeiska länder 

som normalt fordrar två tredjedelars majoritet i förhållande till emission som 

avviker från aktieägarnas företrädesrätt. Särskilda regler för riktade emiss-

ioner till bolagsledning och anställda saknas helt och hållet.277 De förslag som 

lämnats har inte lett till några lagändringar.278 I doktrin anförs liknande kritik 

mot det särskilt kvalificerade majoritetskravet i förhållande till beslut om in-

förande av incitamentsprogram. Det framhålls vidare att det med ett lägre 

majoritetskrav skulle kunna tänkas bli lättare att angripa beslut med argumen-

tet att beslutet strider mot god sed, tillskillnad från nuvarande ordning där nio 

tiondelar står bakom beslutet.279 

 

6.3  Avtalsprogram och ABL  

Avtalsprogram utgörs av ett civilrättsligt avtal mellan deltagaren och arbets-

givarbolaget och medför ingen utspädning av de befintliga aktieägarna. 

Avtalsprogram medför ändock kostnader för bolaget, om än inte utspädnings-

kostnader. De kostnader som åsyftas är exempelvis kostnader för 

administration, rådgivning, skatt och redovisning. Därtill tillkommer kostna-

der för bolaget i form av kostnader för att erhålla och leverera aktier till 

deltagare som löser in sina optioner samt kostnader i form av kontantersätt-

ning för syntetiska optioner.280 I förhållande till ABL uppställer inte lagen 

några särskilda regler som tar sikte på beslutsformerna för sådana program. 

ABL innehåller dock regler som måste beaktas inför beslut om att införa ett 

avtalsprogram.281 Lagreglerna i fråga träffar arvode och annan ersättning. Av 

 
277 Ds 2018:15 ss. 416–417; Ds 2018:15 s. 423.  
278 16 kap. 8 § ABL; Prop. 2019/20:116 s. 53.  
279 Munck & Skog (2011) s. 133 ff.   
280 Westermark et al. (2019) s. 63.  
281 Westermark et al. (2019) s. 139.  
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förarbeten framgår att begreppet arvode och annan ersättning inkluderar alla 

typer av aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Detta föranleder 

att avtalsprogrammen till viss del ändå regleras i ABL.282 

 

6.3.1 Beslutsregler och jävsregler  

Av 8 kap. 23 a § ABL följer att beslut om arvode och annan ersättning för 

styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna ska fattas av bolags-

stämman. Lydelsen träffar inte sådana emissioner och överlåtelser som 

omfattas av 16 kap. ABL, det vill säga Leo-reglerna. Med arvode och annan 

ersättning för styrelseuppdrag avses all ersättning som en styrelseledamot er-

håller i egenskap av styrelseledamot. Med styrelseledamot avses även 

styrelsesuppleanter och arbetstagarrepresentanter.283 Om ett incitamentspro-

gram riktas till en eller flera styrelseledamöter i egenskap av anställda eller 

konsulter är bestämmelsen dock inte tillämplig.284 I de fall bolagets verkstäl-

lande direktör sitter i styrelsen faller dennes ersättning också utanför 

bestämmelsens tillämpningsområde, om denne inte uppbär ersättning i egen-

skap av styrelseledamot.285 Bolagsstämman ska besluta om ersättning till var 

och en och det anses därför inte tillräckligt att stämman beslutar om en klump-

summa. Arvodesbesluten behöver dock inte avgränsas till enskilda 

namngivna personer.286  

 

I begreppet ersättning ligger vidare att det ska vara fråga om en förmögen-

hetsöverföring från bolaget till styrelseledamoten.287 Närmare ledning går att 

hämta från förarbetena där det sägs att bolagsstämmans uppgift är att besluta 

om styrelsens arvoden, inklusive alla typer av aktie- och aktiekursrelaterade 

incitamentsprogram.288 Beslut om sådana program som riktas till styrelsele-

damöter ligger således inom bolagsstämmans exklusiva kompetens. 

 
282 Prop. 2005/06:186 s. 40.  
283 8 kap. 2 § 1 st. ABL; 8 kap. 3 § 1 st. ABL; Prop. 2005/06:186 s. 64.  
284 Westermark et al. (2019) s. 144.  
285 Andersson et al. (2020 a) 8:58 a.  
286 Andersson et al. (2020 a) 8:58 b. 
287 Andersson et al. (2020 a) 8:58 a.  
288 Prop. 2005/06:186 s. 40.  
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Bestämmelsen föreskriver inte kvalificerad majoritet varför huvudregeln om 

enkel majoritet gäller.289 Detta innebär att mer än hälften av de röster som 

avges på bolagsstämman måste stödja beslutet i fråga för att beslutet ska rös-

tas igenom.290  

 

I förarbetena till bestämmelsen diskuteras det emellertid om vissa ersättningar 

bör förbjudas i lag. Regeringen är dock av den åsikten att det inte bör införas 

lagregler som begränsar bolagsstämmans möjlighet att besluta om vissa typer 

av ersättningsprogram. Regeringen anser därutöver att det inte bör införas nå-

gon begränsning avseende ersättningarnas storlek.291 Regeringen motiverar 

sitt ställningstagande med att sådana åtgärder skulle medföra olämpliga in-

skränkningar i aktieägarnas rätt att besluta i frågor som rör bolagets 

verksamhet och att aktieägarna bör avgöra värdet av befattningshavarnas ar-

betsinsats. Regeringen tillägger därutöver att det skulle medföra stora 

svårigheter att begränsa vissa typer av ersättningsprogram till följd av den 

stora variation av enskilda bolag som därtill verkar inom olika branscher.292  

 

I fråga om ersättningar till företagsledningen anför regeringen att beslut om 

ersättningar till företagsledningen även fortsättningsvis bör omfattas av sty-

relsens kompetensområde. Regeringen menar på att det skulle vara förenat 

med stora kostnader och praktiska problem för bolagen om en sådan beslu-

tanderätt hade varit förbehållen bolagsstämman, både beträffande fasta och 

rörliga ersättningar.293 ABL innehåller därutöver jävsregler som träffar av-

talsprogram på så sätt att en styrelseledamot som huvudregel inte får 

handlägga en fråga om avtal mellan styrelseledamot och bolaget.294 Den all-

männa uppfattningen redan innan införandet av 8 kap. 23 a § ABL var således 

att bolagsstämman skulle besluta om ersättning till styrelseledamöter.295  För 

den verkställande direktörens vidkommande innehåller 8 kap. 34 § ABL 

 
289 Nerep et al. (2019 b) s. 134.  
290 Beyer, SvJT 1996 s. 687.  
291 Prop. 2005/06:186 s. 37.  
292 Prop. 2005/06:186 s. 38.  
293 Prop. 2005/06:186 ss. 42–43.  
294 8 kap. 23 § ABL.  
295 Prop. 2005/06:186 s. 40.  
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samma typ av jävsbegränsning. Den verkställande direktören får alltså inte 

handlägga en fråga om avtal mellan den verkställande direktören och bolaget. 

Jävsreglerna ger nämligen uttryck för bolagsledningens skyldighet att agera 

lojalt gentemot bolaget genom att inte handlägga den fråga som berörs av en 

uppkommen intressekonflikt.296   

 

6.3.2 Ersättningsriktlinjer 

Beslut om ersättning till företagsledningen har traditionellt sett tillhört styrel-

sens kompetensområde.297 I syfte att öka aktieägarnas insyn, särskilt 

beträffande små och medelstora aktieägare som ofta saknar möjlighet till så-

dan insyn, infördes beslutsregler avseende riktlinjer för ersättning till 

bolagsledningen.298 Av 8 kap. 51 § ABL följer därför en skyldighet för sty-

relsen i aktiemarknadsbolag att upprätta ett förslag till årsstämman avseende 

riktlinjer för lön och annan ersättning till styrelseledamöter, verkställande di-

rektör och vice verkställande direktör. Förslaget ingår därmed i de handlingar 

som ska hållas tillgängliga inför årsstämman enligt 7 kap. 25 § ABL. Styrel-

sens förslag kan därutöver innehålla olika ersättningsalternativ.299  

 

Med annan ersättning inkluderas ersättning som ges inom ramen för ett inci-

tamentsprogram.300 Riktlinjerna omfattar inte emissioner och överlåtelser av 

aktier, teckningsoptioner och konvertibler som omfattas av Leo-reglerna. 

Detsamma gäller för ersättning som omfattas av 8 kap. 23 a § ABL. Undan-

tagen motiveras med att aktieägarna redan beslutar om denna typ av 

ersättning på bolagsstämman.301 Avtalsprogram till styrelsen omfattas således 

inte av ersättningsriktlinjerna.302 Styrelsens upprättade förslag till riktlinjer 

ska beslutas av årsstämman i enlighet med 7 kap. 11 § och 7 kap. 61 § ABL 

och gälla för tiden efter den stämma som beslutar om dem enligt 8 kap. 51 § 

 
296 Nerep et al. (2019 b) s. 307.  
297 Prop. 2005/06:186 s. 42.  
298 Prop. 2018/19:56 s. 69.  
299 SOU 2009:34 s. 295.  
300 Prop. 2005/06:186 s. 66; Prop. 2018/19:56 s. 71.  
301 Prop. 2018/19:56 s. 71. 
302 Westermark et al. (2019) s. 146.  
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1 st. ABL. Bolagsstämmans beslut om riktlinjer ska beslutas med vanliga ma-

joritetsregler.303 Huvudregeln om enkel majoritet enligt 7 kap. 40 § ABL är 

därför tillämplig. Om inte bolagsstämman beslutar om de av styrelsen fram-

lagda riktlinjerna ska styrelsen lämna ett nytt förslag senast inför nästa 

årsstämma. De senast antagna riktlinjerna kommer i sådant fall fortsätta gälla, 

alternativt riktlinjer i enlighet med bolagets praxis.304 Det föreligger inga hin-

der för styrelsen att lägga fram ett nytt förslag på en tidigare hållen extra 

bolagsstämma.305 Av 8 kap. 52 § 2 st. ABL. följer att styrelsen ska upprätta 

ett förslag till nya riktlinjer när det uppkommer ett behov av väsentliga änd-

ringar av riktlinjerna. Riktlinjerna ska dock omprövas av bolagsstämman 

minst vart fjärde år.306  

 

De riktlinjer som bolagsstämman beslutar om är bindande för styrelsen. Bo-

lagsstämman kan dock tillåta att styrelsen gör avsteg från riktlinjerna om det 

i riktlinjerna anges vilka delar som ska vara möjliga att frångå och ordningen 

för styrelsens hantering. Möjligheten kan endast avse enskilda fall där det 

finns särskilda skäl för avsteg. Styrelsen bestämmer sedan den individuella 

ersättningen till verkställande direktör och i förekommande fall vice verkstäl-

lande direktör inom de ramar som riktlinjerna uppställer.307 Det är således 

styrelsen som beslutar om den slutliga ersättningen, vilket ger styrelsen viss 

handlingsfrihet. Bestämmelser om riktlinjernas innehåll återfinns i 8 kap. 52 

§ ABL. Riktlinjernas innehåll uppställer ramarna för de materiella villkoren, 

vilka ligger utanför uppsatsens ramar att undersöka närmre. Riktlinjerna bör 

dock inte innehålla de tekniska detaljer som förekommer i ersättningspro-

gram.308 Enligt 8 kap. 54 § ABL ska bolagets revisor skriftligen uttala sig om 

huruvida styrelsen har följt de beslutade riktlinjerna som har gällt sedan före-

gående års stämma. Om revisorn anser att riktlinjerna inte har följts ska skälen 

för denna bedömning framgå. 

 

 
303 Prop. 2005/06:186 s. 45.  
304 8 kap. 51 § 3 st. ABL.  
305 Andersson et al. (2020 a) 8:118.  
306 8 kap. 51 § 2 st. ABL. 
307 8 kap. 53 § ABL; Andersson et al. (2020 a) 8:124.  
308 Prop. 2018/19:56 s. 75.  
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Innan genomförandet av de ändringar som föranleddes av Ändringsdirektivet 

omfattades ersättningar till bolagets verkställande direktör och andra personer 

i bolagets ledning av riktlinjerna. Med andra personer avsågs personer i led-

ningsgrupper och liknande organ samt chefer direkt underställda den 

verkställande direktören. Däribland ekonomidirektör, finansdirektör och per-

sonalchef.309 Ändringsdirektivet kräver emellertid en mer begränsad 

personkrets i form av verkställande direktör, vice verkställande direktör och 

styrelseledamöter, varför regeringen har valt att inte gå längre. Regeringen 

framhåller dock att det inte föreligger några hinder mot att fastställa en bre-

dare personkrets inom ramen för näringslivets självreglering, om det bedöms 

ändamålsenligt.310 Bestämmelsen utesluter för den delen inte att aktieägare 

tar ärendet i egna händer och lämnar förslag till riktlinjer som bolagsstämman 

ska ta ställning till.311 Av NJA 1960 s. 698 följer att aktieägarna har möjlighet 

att ge styrelsen bindande ersättningsdirektiv.312 Aktieägare har därutöver ini-

tiativrätt, oberoende av storleken på aktieinnehavet under förutsättning att 

vissa tidsfrister iakttas, i enlighet med 7 kap. 16 § ABL och kan därigenom 

lägga fram förslag avseende riktlinjer på eget bevåg.313 Bolagsstämman har 

dock ett begränsat utrymme att genom förslag från en aktieägare besluta om 

riktlinjer som är uppenbart mer kostnadskrävande för bolaget än de riktlinjer 

som styrelsen har föreslagit.314 På senare tid har det lagts fram förslag om att 

inskränka initiativrätten genom en stämmospärr som anger ett lägsta krav på 

aktieinnehav för att få nyttja initiativrätten.315 Förslaget har inte genomförts. 

  

6.3.3 Ersättningsrapport  

8 kap. 53 a § ABL uppställer därutöver en skyldighet för aktiemarknadsbolag 

att upprätta en ersättningsrapport. Skyldigheten inträder för första gången in-

för årsstämman 2021 som en följd av Ändringsdirektivet. Av bestämmelsen 

 
309 Prop. 2005/06:186 s. 50 och 66.  
310 Prop. 2018/19:56 s. 70.  
311 Andersson et al. (2020 a) 8:117.  
312 NJA 1960 s. 698 s. 19; Prop. 2005/06:186 s. 42. 
313 Prop. 2005/06:186 s. 45.  
314 Prop. 2005/06:186 s. 63.  
315 Ds 2018:15 s. 448 ff.  
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följer att styrelsen inför varje räkenskapsår ska upprätta en rapport över utbe-

tald och innestående ersättning som omfattas av ersättningsriktlinjerna. 

Därmed ska de avtalsprogram som omfattas av riktlinjerna till verkställande 

direktör och vice verkställande direktör redovisas i rapporten. Rapporten ska 

ge en heltäckande översikt och bestämmelsen ställer därför ett antal krav på 

sådant som ska förekomma i den.316 Ersättningsrapporten ska läggas fram på 

årsstämman för godkännande enligt 7 kap. 62 §. Om någon aktieägare begär 

det ska omröstning ske och beslut ska då fattas med enkel majoritet i enlighet 

med 7 kap. 40 §. Beslut att inte godkänna rapporten påverkar inte rätten till 

ersättning.317  

 

Syftet med rapporten är att aktieägare på årsstämman ska kunna bedöma hur 

de antagna riktlinjerna har efterlevts av styrelsen. Rapporten ska även möj-

liggöra för aktieägare att bedöma sambandet mellan ersättning och prestation 

för en enskild befattningshavare på ett tydligt och lättillgängligt sätt.318 Ak-

tieägare har vidare möjlighet att framföra eventuella synpunkter på rapporten 

i samband med stämmobehandlingen. Nästa års ersättningsrapport ska sedan 

ange hur de synpunkter som framfördes i samband med stämmobehandlingen 

har beaktats.319 I sammanhanget ska också nämnas att aktieägare har en oin-

skränkt frågerätt på årsstämman. Styrelsen och den verkställande direktören 

har därmed en skyldighet att lämna upplysningar om rapporten om någon ak-

tieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för 

bolaget.320 De flesta remissinstanser hade ingen invändning mot förslagen re-

laterade till ersättningsrapporten vid införandet av 8 kap. 53 a § i ABL. Några 

remissinstanser menade dock på att den totala ersättningsnivån blir otydlig 

om inte ersättningar som aktualiserar Leo-reglerna omfattas av rapporten. Re-

geringen bedömde det omotiverat att lagstiftningsvägen kräva att styrelsen 

ska rapportera om ersättningar som stämman själv beslutar om. Andra remiss-

instanser ansåg att det inte bör krävas en särskild rapport utan att 

 
316 8 kap. 53 a § ABL.  
317 Andersson et al. (2020 a) 7:119  
318 Prop. 2018/19:56 s. 78.  
319 Andersson et al. (2020 a) 7:119; Prop. 2018/19:56 s. 81; 8 kap. 53 a § 2 st. 8 p. ABL.  
320 7 kap. 32 § ABL; 7 kap. 57 § ABL.  
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Ändringsdirektivets krav bör kunna uppfyllas genom att relevanta uppgifter 

på något sätt redovisas i årsredovisningen. Regeringen höll inte med i den 

saken.321 Rapporten ska kostnadsfritt finnas tillgänglig på bolagets webbplats 

under 10 år från årsstämman.322 

 

6.3.4 Något om säkringsåtgärder 

Även om förevarande uppsats tar sikte på beslut om införande av aktie- och 

aktiekursrelaterade incitamentsprogram ska något sägas om säkringsåtgärder 

för avtalsprogram. Arbetsgivarbolaget måste nämligen kunna säkerställa le-

verans av aktier efter det att en köpoption eller syntetisk option har utfärdats, 

deltagaren har uppfyllt förekommande optionsvillkor och lösentiden är inne. 

Därför måste avtalsprogram, vars säkringsåtgärd inte utgör en integrerad del 

av avtalet, kompletteras med beslut om säkringsåtgärd vid en senare tidpunkt. 

Säkringsåtgärder medför oftast att bolaget kommer i besittning av egna aktier 

och kan därigenom säkra tilldelning till deltagaren. Säkringsåtgärder kan även 

användas för att täcka bolagets kostnader för incitamentsprogram. Program-

men kan säkras genom förvärv av egna aktier, emission av teckningsoptioner 

till dotterbolag eller emission av C-aktier till tredje part kombinerat med ett 

återköpserbjudande. Emission av teckningsoptioner och C-aktier medför ut-

spädning av befintliga aktier och röster till skillnad från förvärv av egna 

aktier.323 Säkringsåtgärden kan även bestå av ett så kallat swap-avtal. Denna 

säkringsåtgärd medför varken att bolaget kommer i besittning av egna aktier 

eller någon utspädning av befintliga aktier och röster. Förenklat innebär ett 

arrangemang som innefattar swap-avtal att bolaget ingår avtal med en bank 

vanligtvis, som innehåller en möjlighet för bolaget att anvisa banken att leve-

rera aktier till programdeltagaren.324 Olika säkringsåtgärder fodrar i sin tur 

olika beslutsformer. Beslut om förvärv av egna aktier ska fattas av bolags-

stämman, om inte bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fatta sådant 

 
321 Prop. 2018/19:56 s. 77.  
322 7 kap. 62 § 2 st. ABL.  
323 Westermark et al. (2019) ss. 171–172. 
324 Munck & Skog (2011) s. 128 och s. 132; Westermark et al. (2019) s. 172.  
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beslut.325 Beslutet ska vidare fattas med två tredjedelars majoritet av såväl 

avgivna röster som på bolagsstämman företrädda aktier.326 Förvärvet sker se-

dan över marknaden till rådande marknadspris.327  

 

Emission av inlösen- och omvandlingsbara C-aktier kräver flera beslutssteg. 

Arbetsgivarbolagets bolagsordning måste först och främst medge rätt att 

emittera sådana aktier.328 Om ändring av bolagsordningen fordras krävs stäm-

mobeslut med två tredjedelars majoritet av såväl avgivna röster som på 

bolagsstämman företrädda aktier.329 De inlösen och omvandlingsbara C-akti-

erna kräver därutöver beslut om riktad nyemission till tredje part med vilken 

bolaget har ingått avtal om återköp med.330 Tredje part får inte utgöras av ett 

dotterbolag till arbetsgivarbolaget, eftersom dotterbolag inte får teckna aktier 

i moderbolaget som huvudregel.331 Beslut om riktad nyemission till tredje 

part kräver vidare två tredjedelars majoritet av såväl avgivna röster som på 

bolagsstämman företrädda aktier.332 Bolaget får sedan förvärva de inlösen- 

och omvandlingsbara C-aktierna som innehas av den tredje parten genom ett 

förvärvserbjudande, vilket ska godkännas av bolagsstämman med två tredje-

delars majoritet av såväl avgivna röster som på bolagsstämman företrädda 

aktier.333  

 

Beslut om emission av teckningsoptioner till ett dotterbolag, som därefter ska 

överlåtas till en programdeltagare som omfattas av Leo-kretsen, ska fattas av 

bolagsstämman i det publika aktiebolaget med nio tiondelars majoritet i en-

lighet med Leo-reglerna, för att beslutet ska vara förenligt med god sed.334 

 
325 19 kap. 17 § 1 st. ABL.  
326 19 kap. 18 § ABL.  
327 Munck & Skog (2011) s. 126.  
328 Westermark et al. (2019) s. 180 ff.  
329 7 kap. 42 § ABL.  
330 Westermark et al. (2019) s. 183.  
331 19 kap. 2 § ABL.  
332 13 kap. 2 § ABL.  
333 19 kap. 14 § 1 st. 3 p. ABL; 19 kap. 18 § ABL.  
334 AMN 2021:09 avsnitt 2.3; 16 kap. 2 § ABL, 16 kap. 8 § ABL. Jfr lydelsen i principutta-

lande AMN 2002:1 ” En konstruktion av incitamentsprogram som förekommer innebär 
att ett bolag emitterar aktier, konvertibler eller teckningsoptioner till tredje man, t.ex. ett 
dotterbolag som i sin tur enligt avtal med bolaget överlåter instrumenten eller ställer ut 
köpoptioner på något av dessa till bolagets anställda.” 
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Beslut om överlåtelsen från dotterbolaget ska sedan godkännas av bolags-

stämman i det publika moderbolaget med nio tiondelars majoritet av såväl 

avgivna röster som på bolagsstämman företrädda aktier.335 Styrelsen kan få i 

uppdrag att verkställa bolagsstämmans beslut men inte ges något eget manö-

verutrymme. Det föreligger dock inget hinder för att bolagsstämmans beslut 

utformas på så sätt att styrelsen får i uppdrag att överlåta aktier som står i 

relation till den börskurs som rådde vid överlåtelsetillfället.336  

 

Säkringsåtgärd i form av Swap-avtal som omfattar bolagsledningen kräver 

som utgångspunkt stämmobeslut med enkel majoritet i enlighet med god 

sed.337 Den slutliga överlåtelsen regleras i 19 kap. 35–37 §§. Beslut om över-

låtelse av återköpta aktier till någon i Leo-kretsen ska fattas i enlighet med 

Leo-reglerna.338 Det finns inget formellt uppställt krav på att bolag ska fatta 

beslut om säkringsåtgärd i samband med beslut om införande av incitaments-

program. Beslut om säkringsåtgärd kan alltså fattas senare men bör då fattas 

i så pass god tid att bolaget kan fullfölja tilldelning av aktier eller tecknings-

optioner enligt de villkor som uppställs i avtalet.339 Ett alternativt förfarande 

sätt är att villkora besluten av varandra.340 Westermark, Lagercrantz & Svan-

berg är därutöver av åsikten att avtalsprogram som innehar en säkringsåtgärd, 

vilken medför utspädning, som en integrerad del av avtalet bör klassificeras 

som ett utspädningsprogram från start.341 Olika säkringsåtgärder kan dock 

kombineras vilket försvårar saken ytterligare.342  

 

6.4 Initiativuttalande AMN 2021:09  

Aktiemarknadsnämnden uttalade sig senast den 19 februari 2021 angående 

beslut om ersättningar till ledande befattningshavare och incitamentsprogram 

 
335 16 kap. 4 § 2 st. ABL.  
336 AMN 2021:09 avsnitt 2.4.  
337 Punkten II.2 Ersättningsreglerna. 
338 AMN 2021:09; 19 kap. 35 § 1 st. 2 p. ABL med hänvisning till 16 kap.  
339 Westermark et al. (2019) s. 54.  
340 Munck & Skog (2011) s. 127–128.  
341 Westermark et al. (2019) s. 54.  
342 Munck & Skog (2011) s. 123.  
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i initiativuttalande 2021:09. Uttalandet påkallades i samband med utgivandet 

av Kodkollegiets nya ersättningsregler på självregleringens område, som upp-

satsen återkommer till. I förhållande till dem anger Aktiemarknadsnämnden 

att initiativuttalande AMN 2002:01 och efterföljande uttalanden om incita-

mentsprogram inte längre är vägledande i de delar som uttalandena regleras 

av Ersättningsreglerna. AMN 2021:09 ersätter även tidigare uttalanden av 

nämnden som anknyter till incitamentsprogram i förhållande till Leo-reglerna 

bortsett från vissa i uttalandet angivna undantag. Aktiemarknadsnämnden på-

pekar dock att varken uttalandet i fråga eller Ersättningsreglerna kan 

åstadkomma en heltäckande självreglering, varför nämnden även fortsätt-

ningsvis kommer att uttala sig beträffande ersättningar och 

incitamentsprogram i enskilda fall. Uttalandet ska bland annat följas av 

svenska bolag med aktier upptagna på en svensk reglerad marknad.343 

 

6.4.1 Utvidgat tillämpningsområde för Leo-
reglerna  

Aktiemarknadsnämnden uttalar sig bland annat om tillämpning av Leo-reg-

lerna i förhållande till god sed på aktiemarknaden. Nämnden anser att god sed 

på aktiemarknaden fordrar en utvidgning av Leo-kretsen så att Leo-reglerna 

inte enbart är tillämpliga vid emissioner eller överlåtelser till styrelseledamö-

ter, verkställande direktör eller andra personer i bolagsledningen,344 utan även 

vid emissioner eller överlåtelser till personer som är på väg att tillträda en 

sådan position. Av nämndens uttalande följer vidare att god sed kräver att 

Leo-reglerna tillämpas vid en riktad emission eller överlåtelse till någon som 

lämnat styrelsen eller bolagsledningen, men som dessförinnan haft ett väsent-

ligt inflytande över beslutets utformning. Leo-reglerna ska därutöver 

tillämpas vid emissioner och överlåtelser till allmänheten om intresseanmäl-

ningar från personer i Leo-kretsen ändock ska kunna prioriteras i förhållande 

 
343 AMN 2021:09 avsnitt 1.  
344 AMN 2021:09 avsnitt 2.1. Med bolagsledning i AMN 2021:09 avses verkställande di-

rektör, vice verkställande direktör och andra befattningshavare som bolaget betraktar 
som ledningspersoner.  
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till de övriga personer som erbjudandet riktas till.345 Aktiemarknadsnämnden 

uttalar sig därutöver i förhållande till intressebolag och menar på att det till 

följd av ägarandel, inflytande och andra omständigheter i det enskilda fallet 

kan vara motiverat att med beaktande av god sed tillämpa Leo-reglerna på 

emissioner och överlåtelser i ett intressebolag till någon i Leo-kretsen. Nämn-

den utökar därmed tillämpningsområdet för Leo-reglerna till att, förutom att 

omfatta dotterbolag, även omfatta intressebolag och tillägger att tidigare ut-

talanden kan vara vägledande i det enskilda fallet beträffande 

intressebolag.346 

 

6.4.2 Kringgåenden av Leo-reglerna och 
väsentlighetströskeln  

Aktiemarknadsnämnden uttalar sig därtill om kringgåenden av Leo-reglerna 

och konstaterar att nämndens uppgift att pröva sådana frågor kvarstår. Aktie-

marknadsnämnden nämner dock att kringgåenden måste avgöras från fall till 

fall och att vissa nämnda uttalanden även fortsättningsvis kan illustrera hur 

kringgåenden avgörs i det enskilda fallet. Särskilt beaktansvärt har varit om 

syftet med överlåtelsen av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler synes 

ha varit att åstadkomma ett kringgående av Leo-reglerna.347 Aktiemark-

nadsnämnden uttalar sig även om den nyligen införda väsentlighetströskeln i 

16 kap. 5 a § ABL. Angående undantaget för överlåtelser vars värde motsva-

rar mindre än en procent av koncernens värde, den så kallade 

väsentlighetströskeln, anger Aktiemarknadsnämnden att god sed kräver att 

överlåtelseundantaget begränsas till de i lagmotiven nämnda situationerna 

samt att överlåtelseundantaget inte ska tillämpas i vissa föreskrivna situat-

ioner. Aktiemarknadsnämnden anser också att samtliga transaktioner med 

samma Leo-person under den närmsta föregående tolvmånadersperioden ska 

 
345 AMN 2021:09 avsnitt 2.1.  
346 AMN 2021:09 avsnitt 2.2. ”AMN 1989:01, 1990:08, 1990:09, 1997:01, 2010:10, 

2010:26, 2014:27 och 2015:15 (…) fortsättningsvis tjäna som vägledning vid bedöm-
ningen av enskilda fall.” 

347 AMN 2021:09 avsnitt 3. ”AMN 2007:07, AMN 2008:06, AMN 2008:15, AMN 
2010:21, AMN 2010:35, AMN 2015:15, AMN 2016:04, AMN 2017:29, AMN 2019:37 
(…) kan därför även fortsättningsvis illustrera hur kringgåenden avgörs i enskilda fall.”  
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läggas samman vid tillämpning av väsentlighetströskeln. Om beslut fattas vid 

ett och samma tillfälle om överlåtelse till flera Leo-personer i samma bolag 

ska även väsentlighetströskeln tillämpas på det sammanlagda värdet av över-

låtelserna. Vid kringgåenden av Leo-reglerna ska dock inte 

väsentlighetströskeln tillämpas.348 

 

6.5 Ersättningsreglerna 

Kodkollegiet har nyligen utfärdat Ersättningsreglerna som trädde i kraft den 

1 januari 2021. Ersättningsreglerna ger uttryck för vad som är god sed på ak-

tiemarknaden beträffande ersättning till ledande befattningshavare samt 

aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Ersättningsreglerna utgör 

därutöver ett sammanhållet regelverk där Aktiemarknadsnämndens tidigare 

praxis avseende incitamentsprogram finns kodifierad.349 Reglerna ersätter 

alltså den tidigare självregleringen på området.350 Ersättningsreglerna inne-

håller även kompletterande regler till reglerna i ABL om ersättningsriktlinjer 

och ersättningsrapport.351 Det anses dock att frågor med anknytning till Leo-

reglerna även fortsättningsvis ska hanteras av Aktiemarknadsnämnden.352  

 

6.5.1 Tillämplighet  

Ersättningsreglerna ska i sin helhet följas av svenska bolag vars aktier är upp-

tagna till handel på en svensk reglerad marknad.353 Av Ersättningsreglerna 

följer därutöver att reglerna ska tolkas mot bakgrund av sitt syfte, vilket inne-

bär att inte endast bestämmelsernas ordalydelse utan också deras ändamål ska 

respekteras. Det ankommer vidare på Aktiemarknadsnämnden att uttala sig 

om hur reglerna ska tolkas och tillämpas och hur olika parter bör agera i kon-

kreta situationer. Aktiemarknadsnämnden har även till uppgift att meddela 

 
348 AMN 2021:09 avsnitt 4. 
349 Pressmeddelande Ersättningsreglerna 2020-12-01. 
350 Anvisning Nr 1–2020.   
351 Ingressen till Ersättningsreglerna.  
352 AMN 2021:09 avsnitt 1.  
353 Punkten I.1 Ersättningsreglerna.  
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dispens från Ersättningsreglerna. Av den efterföljande kommentarstexten föl-

jer att Ersättningsreglerna inte behandlar alla frågor som kan uppkomma i 

samband med utformning, beslut och implementering av incitamentsprogram. 

Därför anses det vara av relevans att det finns en instans som kan tillhanda-

hålla auktoritativa besked om reglernas tolkning och tillämpning samt ett 

dispensinstitut som kan medge undantag från samtliga eller vissa regler. Båda 

nämnda uppgifter ankommer på Aktiemarknadsnämnden.354 Ersättningsreg-

lerna träffar såväl utspädningsprogram som avtalsprogram, däri inkluderat 

avtalsprogram som baseras på köpoptioner och syntetiska optioner.355 Reg-

lerna tillämpas därutöver när bolaget i fråga beslutar om eller genomför ett 

incitamentsprogram som riktas till styrelseledamöter, personer i bolagsled-

ningen eller andra anställda i bolaget eller ett koncernbolag.356 

 

6.5.2 Beslutsregler  

Av punkten II.2 Ersättningsreglerna följer att bolagsstämman ska besluta om 

samtliga incitamentsprogram direkt eller indirekt riktade till styrelseledamö-

ter och personer i bolagsledningen. Detsamma gäller för personer som är på 

väg att tillträda en position som styrelseledamot eller en position i bolagsled-

ningen eller som lämnat en sådan position men som dessförinnan påverkat 

incitamentsprogrammets utformning. Avtalsprogram riktade till anställda 

som inte är styrelseledamöter eller ingår i bolagsledningen kan dock beslutas 

av styrelsen om incitamentsprogrammet inte är av väsentlig betydelse för bo-

laget. Av den efterföljande kommentarstexten exemplifieras indirekta 

incitamentsprogram med program där ett bolag emitterar eller överlåter ak-

tier, teckningsoptioner eller konvertibler till tredje man som sedan överlåter 

instrumentet till deltagaren. Det följer vidare att det majoritetskrav som ska 

 
354 Punkten I.2 Ersättningsreglerna.  
355 Punkten 1.3 Ersättningsreglerna. Incitamentsprogram definieras som ersättning som bas-

eras på aktier, teckningsoptioner eller konvertibler utgivna av ett noterat bolag, oavsett 
om de finansiella instrumenten emitteras eller överlåts, eller andra instrument som rela-
terar till kursutvecklingen på det noterade bolagets aktier.  

356 Punkten 1.3 Ersättningsreglerna. Med bolagsledning avses ”verkställande direktör, vice 
verkställande direktör och andra befattningshavare som bolaget betraktar som lednings-
personer.” 
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tillämpas styrs av ABL och Aktiemarknadsnämndens uttalanden. Det nämns 

också att ett separat beslut om incitamentsprogram ska fattas även om aktie-

marknadsbolaget i fråga har intagit bestämmelser om incitamentsprogram i 

ersättningsriktlinjerna. Om riktlinjerna omfattar samtliga väsentliga villkor 

räcker det dock med ett stämmobeslut. Styrelsen får därutöver inte fatta beslut 

om incitamentsprogram med stöd av ett stämmobemyndigande. Styrelsen kan 

dock få i uppdrag att verkställa stämmans beslut i enlighet med de riktlinjer 

som gäller för programmet.357  

 

6.5.3 Jävsregler och ersättningsriktlinjer   

I förhållande till jäv följer det av Ersättningsreglerna att den som har haft ett 

väsentligt inflytande över ett incitamentsprograms slutliga utformning inte får 

delta i programmet. Styrelseledamöter som även är aktieägare i aktiemark-

nadsbolaget ska inte rösta i stämmobeslut om incitamentsprogram som 

omfattar dem själva. Den efterföljande kommentarstexten anger att ändamålet 

med regeln är att beslut om incitamentsprogram ska fattas självständigt i för-

hållande till de som omfattas av programmet. God sed kräver dock inte att 

varje form av deltagande vid utformningen av incitamentsprogram ska exklu-

dera en person i bolagsledningen från att delta. Det betonas även att 

incitamentsprogram som uteslutande är avsedda för styrelseledamöter eller 

någon som avses komma att väljas till styrelseledamot är en fråga för bolagets 

aktieägare. Därför kräver beredningen av sådana program en särskild om-

sorg.358 Vidare följer att en styrelseledamot, eller en person som avses komma 

att väljas till styrelseledamot, som inte samtidigt är anställd inte ska delta i 

incitamentsprogram för bolagsledningen. Bolaget ska alltså införa ett separat 

program för styrelseledamöter. Styrelseledamöter kan tillåtas delta i incita-

mentsprogram för bolagsledningen om särskilda skäl föreligger. Ett exempel 

på särskilda skäl är om styrelseledamoten är verksam i bolaget på samma sätt 

som en anställd.359 

 
357 Punkten II.2 Ersättningsreglerna.  
358 Punkten II.3 Ersättningsreglerna.  
359 Punkten II.4 Ersättningsreglerna.  
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Ersättningsreglerna tar även sikte på så kallade tredjemansoptioner. Om akti-

emarknadsbolaget medverkar till att någon i bolagsledningen förvärvar 

köpoptioner från en utomstående part ska beslut om medverkan fattas av bo-

lagets styrelse. Om medverkan avser en styrelseledamot ska bolagsstämman 

fatta beslut om medverkan. Om den som utfärdar köpoptionen är en aktieä-

gare i bolaget får denne inte delta i stämmans beslut avseende 

avtalsprogrammet. Medverkan kan utgöras av ett initiativtagande, finansie-

ring eller administrering av arrangemanget.360 Av Ersättningsreglerna följer 

vidare att ersättningsriktlinjerna, utöver den personkrets som omfattas enligt 

8 kap. 51 § ABL, även ska omfatta andra personer i bolagets ledning. Mot-

svarande utvidgning gäller dock inte för ersättningsrapporten.361  

 

6.6 Ersättningsutskott  

Koden innehåller alltjämt regler om ersättningsutskott som inte utgör en inte-

grerad del av Ersättningsreglerna.362 Koden ställer nämligen krav på att 

styrelsen i aktiemarknadsbolag ska inrätta ett ersättningsutskott. Samma krav 

uppställs inte i ABL.363 I ersättningsutskottets huvudsakliga uppgifter ingår 

bland annat att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor samt att följa och 

utvärdera pågående och avslutade program för rörliga ersättningar till bolags-

ledningen, däribland aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram.364 

Ersättningsutskottet har även till uppgift att följa och utvärdera tillämpningen 

av dels de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som bolags-

stämman enligt lag ska besluta om, dels gällande ersättningsstrukturer och 

ersättningsnivåer i bolaget.365 Det är alltså ersättningsutskottet som ska före-

slå riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.366 Styrelsens 

möjlighet att delegera uppgifter på ett sådant sätt framgår av 8 kap. 4 § 4 st. 

 
360 Punkten II.4 och II.5 Ersättningsreglerna.  
361 Punkten II.4 och IV.1 Ersättningsreglerna.  
362 Se Jämförelsetabell 2020-12-01 av vilken det framgår att reglerna 9.1–9.3 kvarblir i Ko-

den.  
363 Svernlöv (2017) s. 172.  
364 Svernlöv (2017) s. 174.  
365 Regel III.9.1 Koden.  
366 Svernlöv (2017) s. 173.  
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ABL. Styrelsens ordförande kan vara ordförande i utskottet och behöver där-

med inte vara oberoende.367 Övriga ledamöter i ersättningsutskottet måste 

vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.368 Externa upp-

dragstagare som anlitas får inte medföra en intressekonflikt i förhållande till 

andra uppdrag som denne kan ha för bolaget eller bolagsledningen.369 

 

6.7 Likhetsprincipen och 
generalklausulerna   

Likhetsprincipen och generalklausulerna utgör allmänna associationsrättsliga 

principer till skydd för minoritetsaktieägare.370 Därför är det av relevans att 

undersöka hur beslut kan klandras med stöd av de regler som ger uttryck för 

dem. En grundläggande tanke inom aktiebolagsrätten är att alla aktieägare 

med aktier av samma slag ska behandlas lika. Detta kommer framför allt till 

uttryck i ABL:s likhetsprincip i 4 kap 1 § ABL som stadgar att alla aktier har 

lika rätt i bolaget om inte annat följer av 4 kap. 2–5 §§.371 Likhetsprincipen 

tar alltså sikte på aktierna i ett och samma bolag och likabehandlingen avser 

rättigheter och skyldigheter relaterade till aktierna. Likhetsprincipen är därtill 

inte absolut, utan undantag tillåts även om dessa är svårsystematiserade.372 

Den allmänna uppfattningen i doktrin är dock att avsteg kan göras i lag och 

bolagsordning.373 Ett beslut om riktad emission tycks därför enbart i undan-

tagsfall kunna angripas med stöd av likhetsprincipen eftersom det är ett tillåtet 

förfarande enligt lag.374 Likabehandlingsprincipen, som är en aktiemarknads-

rättslig princip, ska nämnas men inte beskrivas ytterligare. Den bygger på den 

aktiebolagsrättsliga likhetsprincipen men är utbredd så att den omfattar såväl 

nuvarande som potentiella budgivare, investerare och intressenter.375  

 
367 Se Svernlöv (2017) s. 175 för tolkning av oberoendekriteriet.  
368 Regel III.9.2 Koden.  
369 Regel III.9.3 Koden. 
370 Sandström (2020) s. 204; Eklund & Stattin (2016) s. 190.  
371 Eklund & Stattin (2016) s. 188.  
372 Eklund & Stattin (2016) s. 190.  
373 Se bland annat Eklund & Stattin (2016) s. 190; Sevenius & Örtengren (2017) s. 425; Jo-

hansson (2018) s. 169.  
374 Westermark & Lagercrantz (2021) s. 230.  
375 Sevenius & Örtengren (2017) s. 457; Eklund & Stattin (2016) s. 20.  
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Beslut fattade av bolagstämman är därutöver alltid underkastade den gene-

rella begränsningen att ett beslut inte får vara ägnat att ge en otillbörlig fördel 

åt en aktieägare eller någon annan till nackdel för bolaget eller någon annan 

aktieägare i enlighet med generalklausulen i 7 kap. 47 § ABL. Detsamma gäl-

ler för styrelsen och den verkställande direktören i enlighet med 8 kap. 41 §, 

som stadgar att nämnda personer inte får företa en rättshandling eller någon 

annan åtgärd som är ägnad att ge en otillbörlig fördel åt en aktieägare eller 

någon annan till nackdel för bolaget eller någon annan aktieägare.376 Gene-

ralklausulernas förhållande till likhetsprincipen är ett omdiskuterat ämne i 

doktrin och vad som kan utläsas är att det föreligger någon form av skillnad 

avseende tillämpningsområdet.377 Det finns emellertid desto mindre omskri-

vet om generalklausulernas förhållande till beslut om aktie- och 

aktiekursrelaterade incitamentsprogram.  

 

Edhall & Boström utesluter inte att generalklausulen i 7 kap. 47 § ABL kan 

bli tillämplig om beslut om incitamentsprogram enbart fattas i syfte att späda 

ut en aktieägarminoritet. Den utspädningseffekt som följer av ett utspädnings-

program kan nämligen drabba en minoritetsaktieägare på ett sådant sätt att 

denne efter emissionen innehar mindre än tio procent av aktiekapitalet och 

rösterna i bolaget. Detta får effekt på de minoritetsrättigheter i ABL som ford-

rar minst tio procent av samtliga aktier i bolaget.378 Westermark, Lagercrantz 

& Svanberg ansluter till denna uppfattning.379 Ett exempel på en sådan mino-

ritetsrättighet är att aktieägare av minst tio procent av samtliga aktier kan tillse 

utseendet av en revisor som ska delta i revisionen tillsammans med övriga 

revisorer.380 Westermark, Lagercrantz & Svanberg är vidare av meningen att 

det synes krävas osedvanligt märkliga villkor för att incitamentsprogram ska 

kunna angripas av generalklausulerna och hänvisar då till ersättningsavtalets 

innehåll i form av materiella villkor.381  

 

 
376 Westermark et al. (2019) s. 227.  
377 Nerep et al. (2019 a) s. 237 ff.  
378 Munck & Skog (2011) s. 135 not 68.  
379 Westermark et al. (2019) s. 227. 
380 9 kap. 9 § ABL; Sevenius & Örtengren (2017) s. 457.  
381 Westermark et al. (2019) s. 227.  
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7 Analys och slutsatser   

7.1 Inledning  

Uppsatsen syftar till att besvara hur nuvarande lag- och självreglering inver-

kar på aktieägarnas bestämmanderätt över beslut om införande av aktie- och 

aktiekursrelaterade incitamentsprogram som riktas till bolagsledningen i 

svenska aktiemarknadsbolag samt hur reglerna samspelar med varandra. 

Uppsatsen syftar vidare till att besvara hur beslutsreglerna förhåller sig till 

den bakomliggande bolagsstyrningsproblematik som aktie- och aktiekursre-

laterade incitamentsprogram ger uttryck för att stävja enligt principal- 

agentteorin, för att på så sätta belysa programmen i ett större bolagsstyrnings-

sammanhang. För att besvara frågeställningarna behöver de först brytas ner i 

mindre beståndsdelar.  

 

7.2 Analys  

Aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram är en terminologi som 

varken är definierad i ABL eller i den utarbetade självregleringen på området. 

Ersättningsreglerna omfattar dock beslut om införande av incitamentspro-

gram som har anknytning till god sed på aktiemarknaden, i vilka aktie- och 

aktiekursrelaterade incitamentsprogram innefattas, vilket ger ledning i frågan. 

Aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram är därutöver ett ersätt-

ningsavtal som konstrueras på så sätt att finansiella instrument med koppling 

till arbetsgivarbolagets aktiekurs utfärdas till deltagaren, antingen mot betal-

ning eller vederlagsfritt. De finansiella instrumenten i fråga utgörs vanligtvis 

i civilrättslig mening av teckningsoptioner, konvertibler, köpoptioner eller 

syntetiska optioner. Emission av aktier eller utgivande av befintliga aktier di-

rekt till deltagaren skulle nämligen reducera den incitamentskapande effekten 

som incitamentsprogrammet är menat att ge upphov till. Ersättningsreglerna 
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har därutöver klargjort att villkorade kontantersättningar inte omfattas av så-

dana incitamentsprogram som har anknytning till god sed och får därför 

numera anses ligga utanför den vedertagna terminologin.  

 

Beroende på hur programmen är konstruerade aktualiseras olika beslutsregler 

enligt lag. Den indelning av programmen som ligger närmast till hands att 

göra med beaktande av ABL är kategoriseringen av utspädningsprogram re-

spektive avtalsprogram. Lagregleringen gör därutöver skillnad på vem som 

omfattas av programmet. Förevarande uppsats har att utreda beslutsreglerna 

för program som riktas till bolagsledningen, i vilken styrelsen, verkställande 

direktör, vice verkställande direktör och andra personer i bolagets ledning in-

går. Det ska dock bäras i minne att ABL varken innehåller särskilda regler för 

incitamentsprogram i allmänhet eller aktie- och aktiekursrelaterade incita-

mentsprogram i synnerhet. Detta medför dels att lagreglerna som träffar 

sådana program är spridda i ABL, dels att lagreglerna inte är anpassade till 

att enbart omfatta programmen i fråga. De regler som träffar aktie- och akti-

ekursrelaterade incitamentsprogram kan därför inte betraktas isolerat från 

övriga regler på ersättningsområdet.  

 

Beträffande beslut om införande av utspädningsprogram som omfattar bo-

lagsledningen i aktiemarknadsbolag aktualiseras Leo-reglerna i 16 kap. ABL. 

Utspädningsprogram innefattar nämligen emission av aktier, teckningsopt-

ioner eller konvertibler där företrädesrätten till de finansiella instrumenten i 

fråga tillkommer annan än aktieägarna, vilket annars är den aktiebolagsrätts-

liga huvudregeln. Förfarandet är tillåtet i svensk rätt och kan som 

utgångspunkt inte angripas med stöd av likhetsprincipen. För att hindra att 

Leo-reglerna kringgås genom att emissionen riktas till ett aktiebolag i samma 

koncern, som därefter överlåter de finansiella instrumenten till någon i Leo-

kretsen, omfattas även ett sådant förfarande av Leo-reglerna. Detsamma gäl-

ler för vissa överlåtelser utan föregående emissionsbeslut, även om en sådan 

transaktion knappast kan anses ske inom ramen för ett utspädningsprogram.  
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Emission som omfattas av Leo-reglerna ska fattas av bolagsstämman med en 

särskild kvalificerad majoritet i form av nio tiondelar av såväl avgivna röster 

som på bolagsstämman företrädda aktier. Hänsyn tas alltså till såväl röst- som 

kapitalandel vilket skapar ett visst skydd mot allt för stor beslutspåverkan från 

ägare till aktier med högt röstvärde. En aktieägarminoritet som deltar på bo-

lagsstämman har således goda förutsättningar att rösta ner ett 

utspädningsprogram, varför samtliga aktieägare får anses ha en gedigen be-

stämmanderätt över sådana program, utifrån det majoritetskrav som 

emissionsbeslutet fordrar.  

 

Oavsett emissionskurs medför utspädningsprogram att befintliga aktieägare 

blir utspädda, vilket ger upphov till en så kallad utspädningskostnad. På det 

sättet skiljer sig utspädningsprogrammen ifrån avtalsprogrammen som i stäl-

let möjliggör för deltagaren att vid en senare tidpunkt erhålla befintliga aktier 

i bolaget, eller kontanta medel om det är fråga om en syntetisk option. Den 

typen av transaktion anses inte motivera samma typ av majoritetskrav och 

ligger därmed utanför Leo-reglernas tillämpningsområde. Avtalsprogrammen 

träffas i stället av andra regler i ABL, av vilka somliga nyligen har införts i 

ABL till följd av Ändringsdirektivet.  

 

Beslut om avtalsprogram som riktas till var och en av styrelseledamöterna ska 

fattas av bolagsstämman med enkel majoritet. Mer än hälften av de röster som 

avges på bolagstämman måste alltså bifalla beslutet. I förhållande till styrel-

seledamöter, verkställande direktör och vice verkställande direktör har 

styrelsen en skyldighet att upprätta förslag till årsstämman avseende riktlinjer 

för ersättning till nämnda personkrets. I begreppet ersättning ingår avtalspro-

gram. Riktlinjerna undantar emellertid sådana avtalsprogram som riktas till 

var och en av styrelseledamöterna eftersom beslut om sådan ersättning redan 

faller in under bolagsstämmans exklusiva kompetens. Riktlinjerna ska där-

med enbart omfatta avtalsprogram riktade till verkställande direktör och vice 

verkställande direktör. Styrelsens förslag ska beslutas av årsstämman med en-

kel majoritet. Styrelsen har sedan att besluta om avtalsprogram till 
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verkställande direktör och vice verkställande direktör inom de ramar som års-

stämman har beslutat. Genom riktlinjerna ges även aktieägarna insyn och 

bestämmanderätt över avtalsprogram till verkställande direktör och vice verk-

ställande direktör.  

 

Styrelsen har därutöver en skyldighet att upprätta en ersättningsrapport som 

omfattar avtalsprogram riktade till verkställande direktör och vice verkstäl-

lande direktör. Ersättningsrapporten ska läggas fram på årsstämman för 

godkännande. Enbart om en aktieägare begär det ska omröstning ske varefter 

beslut ska fattas med enkel majoritet. Ersättningsrapporten fungerar därmed 

som kontrollmedel för aktieägare i förhållande till hur riktlinjerna har efter-

levts. Beslut om avtalsprogram till andra personer i bolagets ledning ligger 

inte inom bolagstämmans exklusiva kompetens enligt lag varför styrelsen har 

att fatta sådant beslut. Det kan knappast ankomma på den verkställande di-

rektören då sådant beslut inte får anses ligga inom ramen för den löpande 

förvaltningen.  

 

Lagregleringen gör således skillnad på beslut om införande av utspädnings-

program och avtalsprogram, vilka beslutas med olika majoritetskrav. Ett 

annat förfarande sätt är att även låta avtalsprogram omfattas av Leo-reglerna. 

Trots att inte avtalsprogrammen medför utspädning av befintliga aktier och 

röster som därmed påverkar ägarstrukturen, är sådana program ändå förenade 

med andra typer av kostnader som belastar bolagets resultat, vilket ändock 

påverkar aktieägarna. Avtalsprogram kan emellertid konstrueras på en mängd 

olika sätt genom det materiella innehållet. Därför är det rimligen förenat med 

stora svårigheter att bestämma vilka avtalsprogram som ska omfattas av Leo-

reglerna och vice versa. Samtidigt finns det de som alltjämt förespråkar en 

sänkning av majoritetskravet för Leo-transaktioner till två tredjedelars majo-

ritet. Hur den nyligen införda undantagsbestämmelsen för mindre 

transaktioner, som i sig saknar koppling till incitamentsprogram, kommer att 

påverka debatten återstår att se.  
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Om saken ska problematiseras ytterligare behöver avtalsprogram förr eller 

senare kompletteras med någon form av säkringsåtgärd för att kunna säker-

ställa leverans av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler till deltagaren. 

De finansiella instrumenten ska därefter överlåtas till deltagaren vilket fordrar 

ytterligare stämmobeslut. Därmed uppstår frågan vad som händer om besluts-

leden inte villkoras av varandra och säkringsåtgärden eller överlåtelsen 

fordrar stämmobeslut med ett majoritetskrav som senare inte uppfylls. Av den 

anledningen hade kanske en lämpligare ordning varit att beslutsleden fordrar 

samma majoritetskrav, alternativt att bolagsstämman ska fatta ett beslut som 

omfattar samtliga led. En sådan beslutsordning skulle dock kunna tänkas 

medföra att fler incitamentsprogram röstas ner av bolagstämman.  

 

Självregleringen föreskriver emellertid andra beslutsregler än de som föran-

leds av lagregleringen. Den tidigare självregleringen på området är som 

utgångspunkt ersatt av Kollegiets Ersättningsregler från och med årsskiftet, 

som ger uttryck för god sed på aktiemarknaden beträffande såväl avtalspro-

gram som utspädningsprogram. Av Ersättningsreglerna följer vidare att 

bolagsstämman ska besluta om samtliga aktie- och aktiekursrelaterade incita-

mentsprogram, direkt och indirekt riktade till samtliga personer i 

bolagsledningen. Styrelsen får inte fatta beslut om incitamentsprogram med 

stöd av ett stämmobemyndigande. Majoritetskravet ska därutöver styras av 

ABL eller uttalanden från Aktiemarknadsnämnden. Beslut om införande av 

utspädningsprogram till bolagsledningen ska alltså fattas med nio tiondelars 

majoritet medan beslut om införande av avtalsprogram till styrelsen, vice 

verkställande direktör, verkställande direktör och andra personer i bolagets 

ledning ska som utgångspunkt fattas av bolagstämman med enkel majoritet 

enligt god sed. Personkretsen är därutöver utökad till att omfatta personer som 

är på väg att tillträda en position i bolagsledningen eller som lämnat en sådan 

position, men som dessförinnan påverkat programmets utformning.  

 

Ersättningsreglerna utökar även personkretsen för ersättningsriktlinjerna till 

att även omfatta andra personer i bolagets ledning. Det klargörs även att bo-

lagsstämman ska fatta ett separat beslut om införande av programmet i fråga 
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även om ersättningsriktlinjerna innehåller bestämmelser om detsamma. En-

bart om riktlinjerna omfattar samtliga väsentliga villkor räcker det med ett 

stämmobeslut. Motsvarande utökning av personkretsen för ersättningsrappor-

ten har inte gjorts. På så sätt medger självregleringen aktieägarna 

bestämmanderätt över beslut om riktlinjer för andra personer i bolagets led-

ning.  

 

Frågor med anknytning till Leo-reglerna och därmed utspädningsprogram-

men ska fortsättningsvis hanteras av Aktiemarknadsnämnden. I förhållande 

till dem har nämnden i sitt senaste initiativuttalande på området, AMN 

2021:09, utökat personkretsen för Leo-reglerna till att omfatta emissioner el-

ler överlåtelser till personer som är på väg att tillträda en position i 

bolagsledningen eller som lämnat en sådan position, men som dessförinnan 

haft ett väsentligt inflytande över beslutets utformning. Nämnden har även 

utökat tillämpningsområdet för Leo-reglerna till att förutom att omfatta dot-

terbolag även omfatta intressebolag. 

 

Självregleringen samspelar med lagregleringen på så sätt att den uppställer 

mer långtgående krav än lagregleringen på ersättningsområdet, vilket även är 

förenligt med självregleringens funktion. Den högre ambitionsnivån som 

självregleringen uppställer i förhållande till aktiemarknadsbolag fungerar i 

praktiken till följd av den dispens som möjliggörs genom den så kallade ”följ 

eller förklara principen” och Aktiemarknadsnämndens roll som dispensinsti-

tut. På så sätt bidrar självregleringen till mer flexibilitet i de fall undantag från 

reglerna är nödvändiga i det enskilda fallet. Aktiemarknadsbolagen är därut-

över skyldiga att följa självregleringen till följd av noteringsavtalet som ingås 

mellan bolaget och Stockholmsbörsen och är på så sätt bundna att följa god 

sed på kontraktuell grund. Detta skapar ytterligare legitimitet till självregle-

ringen.  

 

Samtidigt är det av relevans att lagregleringen i vart fall uppställer en mini-

minivå som aktiemarknadsbolagen har att förhålla sig till. Innan 

ersättningsområdet var lagreglerat i den omfattning det är idag hände det att 
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ersättningssystemet missbrukades, vilket riskerade att få negativa effekter på 

förtroendet för svenskt näringsliv. Att investerare har förtroende för svenskt 

näringsliv är av yttersta vikt för att investerare ska våga köpa aktier i noterade 

bolag och därmed bidra till aktiemarknadsbolagens kapitalförsörjning. Detta 

sammanhänger även med de ändamål som aktiebolagsrätten och aktiemark-

nadsrätten syftar till att upprätthålla. Trenden går mot mer och mer 

lagreglering på ersättningsområdet vilket föranleds av påtryckningar från EU. 

Även om näringslivet ställer sig positiva till självreglering på ersättningsom-

rådet är Sverige och andra medlemsstater skyldiga att förhålla sig till nya 

direktiv och förordningar. Genom att självregleringen uppställer erforderliga 

krav får ändock behovet av lagreglering anses mindre än vad det annars hade 

varit.  

 

För mycket lagreglering riskerar nämligen att hämma effektiviteten, flexibi-

liteten samt öka kostnaderna för administration och regelefterlevnad. Ur ett 

rättsekonomiskt perspektiv anses lagregleringen vara motiverad om nyttan av 

den överstiger kostnaderna för densamma. För mycket lagreglering riskerar 

att öka transaktionskostnader genom att ekonomiskt gynnsamma transakt-

ioner förbjuds. Förtroendekommissionen har dock konstaterat att 

transaktionskostnader på grund av bristande förtroende för näringslivet upp-

skattningsvis uppgår till tiotals procent av Sveriges Bruttonationalprodukt. 

Det råder således inga tvivel om att lagregleringen bidrar till en väsentlig 

nytta. För ingripande och detaljerad lagstiftning kan emellertid innebära stor 

administrativ börda och i de fallen är de av vikt att nyttan kan motiveras, ex-

empelvis genom transparensresonemang. Därför bör ersättningsområdet, i 

vilket aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram omfattas, även fort-

sättningsvis utgöras av en välavvägd kombination av lag- och självreglering.  

 

Hur beslutsreglerna förhåller sig till den bakomliggande bolagsstyrningspro-

blematik som aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram ger uttryck 

för att stävja enligt principal- agentteorin ska även besvaras. Principal- agent-

teorin tar sin utgångspunkt i att aktieägare i egenskap av principal har 

delegerat delar av beslutsfattandet till bolagsledningen i egenskap av agent. 
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Agenten ska vidare agera på ett sådant sätt att i aktieägarnas intresse tillgodo-

ses. Aktieägarnas hypotetiska och gemensamma intresse anses vara 

vinstmaximering. Någon närmare definition lämnas därhän. Ekonomisk 

forskning förordar incitamentsprogram som bolagsstyrningsmedel för att li-

era bolagsledningens intresse med aktieägarnas så att parterna arbetar i 

samma riktning. Programmen ger nämligen bolagsledningen möjlighet att ta 

del av den egna värdeskapande arbetsinsatsen på så sätt att ersättningen görs 

beroende av arbetsgivarbolagets aktiekursutveckling. Ur ett samhällsekono-

miskt perspektiv motiveras även programmen med att rekrytera och bibehålla 

kompetenta medarbetare, varför programmen har blivit ett viktigt konkur-

rensmedel.  

 
Om incitamentsprogram konstrueras på ett sådant sätt att bolagsledningens 

intresse sammanfaller med aktieägarnas intresse får de anses vara ekonomiskt 

rationella. Detta ställer höga krav på det materiella innehållet i programmen, 

vilket inte har undersökts närmre. Vad som kan sägas utifrån ekonomisk teori 

är emellertid att det får anses önskvärt med en beslutsordning som underlättar 

införandet av ekonomiskt rationella program. Det minst kostsamma alterna-

tivet hade varit att överlåta beslutanderätten till bolagsledningsorganen själva.  

Teorin föreskriver dock att aktörerna är rationella och nyttomaximerande in-

divider som därmed agerar i eget intresse. Om bolagsledningen ges möjlighet 

att besluta om programmen på egen hand uppkommer därför risken att bo-

lagsledningens aktörer gynnar sig själva på aktieägarnas bekostnad, vilket i 

förlängningen riskerar att skada förtroendet för aktiemarknaden och därmed 

samhället i stort.  

 

Därför får det anses leda till högre ekonomisk effektivitet och välstånd om 

aktieägarna ges bestämmanderätt över beslut om införande av programmen, 

när de riktas till personer i bolagsledningen. Detta förstärks av bolagsledning-

ens överdrivna risktagande och kortsiktighet som har föranletts av vissa typer 

av aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Det ska dock nämnas 

att ABL uppställer vissa typer av aktieägarskyddsregler som i sig ska mot-

verka transaktioner som inte är förenliga med aktieägarnas intresse. 
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Bolagsorganen har exempelvis en skyldighet att förhålla sig till det i bolags-

ordningen föreskrivna vinstsyftet vilket begränsar beslutsfattandets 

handlingsutrymme. Mot bakgrund av tidigare inträffade ersättningsskandaler 

som bland annat har involverat aktie- och aktiekursrelaterade incitamentspro-

gram, trots nämnda aktieägarskyddsregler, får den bestämmanderätt över 

beslut om införande av aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram 

som särskilt självregleringen på området tillskriver bolagstämman ändå anses 

välmotiverad i sammanhanget. På så sätt tar regleringen även hänsyn till so-

ciala samhälleliga risker.  

 

Aktiemarknadsbolagets organisation är emellertid inte helt okomplicerad. 

Passiva aktieägare anses vara ett grundläggande bolagsstyrningsproblem. 

Trots att aktieägare har bestämmanderätt över beslut om införande av aktie- 

och aktiekursrelaterade incitamentsprogram i enlighet med den aktiebolags-

rättsliga funktionsfördelningen, föreligger risken att aktieägare inte engagerar 

sig i frågan genom att förhålla sig passiva till dess att missnöjdsamhet uppstår, 

varefter aktieägare avyttrar sina aktier. Av relevans är emellertid att aktieä-

gare tar ansvar och utövar en aktiv ägarroll. Aktiva aktieägare anses nämligen 

vara en viktig faktor för en välfungerande bolagsstyrning.  

 

Därför är det betydelsefullt med regler som ökar aktieägarengagemanget i sin 

helhet. Ett sätt att öka aktieägarnas engagemang har från lagstiftarens sida 

varit att öka transparensen genom bland annat lagregler om ersättningsrikt-

linjer och ersättningsrapport. Ett annat sätt är att uppställa särskilt 

kvalificerade majoritetskrav för vissa typer av transaktioner, så som för ut-

spädningsprogram som träffas av Leo-reglerna. Högre majoritetskrav kan 

nämligen fungera som påtryckningsmedel för att aktivera de aktieägare som 

deltar på bolagstämman, så att de inte överlåter möjligheten att fatta beslut till 

en ensam kontrollaktieägare. 

 

För svenskt vidkommande saknar nämligen enbart en mindre andel av de 

svenska aktiemarknadsbolagen en konrollaktieägare. Kontrollaktieägaren in-

tar ofta en aktiv ägarroll och kan därigenom tillse att den egentliga makten 
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inte förskjuts till bolagsledningen. På så sätt kan kontrollaktieägaren även ut-

göra en viktig kontrollfunktion till skydd för samtliga aktieägare som annars 

har svårt att övervaka bolagsledningen. Detta motverkar i sig separationen av 

ägande och kontroll som principal- agentteorin tar sin utgångspunkt i samt 

relaterade agentkostnader. Eftersom bolagsstämman har bestämmanderätt 

över beslut om införande av aktie- och aktiekursrelaterade incitamentspro-

gram, samtidigt som aktiva kontrollaktieägare är vanligt förekommande, får 

skyddsfrågan snarare anses förskjuten till att omfatta förhållandet mellan ma-

joritets- och minoritetsaktieägare.  

 

Kontrollaktieägarens relation till bolagsledningen kan exempelvis påverkas 

genom informella kontakter och deltagande i valberedning, där bland annat 

beslut om aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram till styrelsen be-

reds. Tillvaratagandet av skyddsregler så som jävsregler, initiativrätt, 

frågerätt, majoritetskrav, oberoende ledamöter i ersättningsutskottet, begräns-

ningar avseende bolagsstämmans möjlighet att bemyndiga styrelsen att fatta 

beslut och tillämpningen av generalklausulerna blir därmed viktiga frågor i 

sammanhanget. Utmaningen synes således vara att konstruera regelsystemet 

på så sätt att det ger utrymme för flexibilitet, som kan svara för det enskilda 

aktiebolagets behov av införande av aktie- och aktiekursrelaterade incita-

mentsprogram, samtidigt som det tillgodoser övriga skyddsintressen utan att 

medföra omotiverade transaktionskostnader.  

 

7.3 Slutsatser  

Beroende på hur aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram är kon-

struerade och vem som omfattas av programmen i fråga har aktieägare olika 

bestämmanderätt enligt lag. Utspädningsprogram träffas av Leo-reglerna som 

föreskriver särskild kvalificerad majoritet i form av nio tiondelar av såväl av-

givna röster som på bolagsstämman företrädda aktier. Avtalsprogram riktade 

till styrelseledamöter ska beslutas av bolagsstämman med enkel majoritet. I 

förhållande till avtalsprogram som riktas till verkställande direktör och vice 
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verkställande direktör ska årsstämman besluta om ersättningsriktlinjer med 

enkel majoritet, som styrelsen sedan har att förhålla sig till. Årsstämman ska 

även godkänna en ersättningsrapport som omfattar ersättningsriktlinjerna. 

Avtalsprogram till andra personer i bolagets ledning ligger inte inom bolag-

stämmans exklusiva kompetens enligt lag, varför styrelsen har att fatta sådant 

beslut. Självregleringen föreskriver emellertid att bolagsstämman som ut-

gångspunkt ska besluta om samtliga aktie- och aktiekursrelaterade 

incitamentsprogram riktade till bolagsledningen. Styrelsen får inte fatta beslut 

om incitamentsprogram med stöd av ett stämmobemyndigande. Tillämp-

ningsområdet och personkretsen utökas även. Detsamma gäller i förhållande 

till ersättningsriktlinjerna.  

 

Samspelet mellan lag- och självreglering fungerar vidare på så sätt att självre-

gleringen uppställer mer långtgående krav än lagregleringen, vilket följer av 

självregleringens funktion. Aktiemarknadsbolagen har att förhålla sig till 

självregleringen genom dess noteringsavtal med Stockholmsbörsen. Samti-

digt är det av relevans att lagregleringen i vart fall uppställer en miniminivå 

som aktiemarknadsbolagen har att förhålla sig till. Allt för omfattande lagre-

glering riskerar dock att hämma effektiviteten, flexibiliteten samt öka 

kostnaderna för administration och regelefterlevnad. Därför bör regleringen 

även fortsättningsvis utgöras av en välavvägd kombination av lag- och 

självreglering. 

 

Utifrån en agentteoretisk syn på aktiemarknadsbolaget får det därutöver anses 

rimligt att aktieägare ges bestämmanderätt över beslut om införande av aktie- 

och aktiekursrelaterade incitamentsprogram riktade till bolagsledningen. Till 

följd av de ägarkoncentrationer som finns i svenska aktiemarknadsbolag sy-

nes dock bolagsstyrningsproblematiken snarare vara förskjuten till att omfatta 

förhållandet mellan majoritets- och minoritetsaktieägare. Utmaningen ligger 

därmed i att konstruera regelsystemet så att beslutsreglerna främjar en aktiv 

ägarfunktion, samtidigt som minoritetsaktieägares skyddsbehov tillgodoses, 

utan att regleringen medför omotiverade transaktionskostnader.  
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